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– Zsigmond Barna Pált Erdély-
ben és Székelyföldön Magyaror-
szág Csíkszeredai Főkonzulátu-
sának vezetőjeként ismerte meg 
a széles nyilvánosság. Milyen 
volt ezután a váltás, mennyire 
különböző országgyűlési képvi-
selőként tevékenykedni, és van-
nak-e itt szerzett tapasztalatok, 
amelyek felhasználhatók ebben 
a munkában?

– Nincs szebb feladat annál, 
hogy minden egyes nap a Nemzet 
Házában képviselhetem azokat az 
embereket, akikért a főkonzulátu-
son is dolgoztunk hat éven keresz-
tül. Az a célunk, hogy a külhonban 
egyetlen magyar ember se érezhes-
se azt, hogy magára van hagyva. A 
feladat nem változott, csak a hely-
szín. Csíkszeredai munkám alatt a 
mindennapok során felmerülő kér-
dések, problémák megoldásában 
tudtunk segíteni, miközben szoros 
kapcsolatot ápoltunk a helyi köz-
élet szereplőivel. Az itt megszerzett 
tapasztalatok gyakorlatorientálttá 
formáltak, ami nélkül el sem tud-
nám képzelni, hogy parlamenti 
munkám során hogyan képvisel-
hetném hitelesen a külhoni ma-
gyarokat akár a plenáris teremben, 
akár a Nemzeti Összetartozás Bi-
zottságában, vagy éppen az Európa 
Tanács Parlamenti Közgyűlésében 
és Jogi Bizottságában.

– Képviselői munkája mellett 
a Kárpát-medencei külképvise-
letek tevékenységének össze-
hangolásáért felelős miniszteri 
biztosként is tevékenykedik. Mit 
jelent ez a gyakorlatban, milyen 
feladatai vannak?

– Nagy öröm ért, amikor meg-
tudtam, hogy a főkonzuli éve-
im alatt szerzett tapasztalatokat 
az országgyűlési képviselőség 
mellett a Kárpát-medencei kon-
zulátusok koordinálásánál is fel-
használhatom. Feladataim közé 
tartozik, hogy összehangoljam a 
konzulátusok nemzetpolitikai és 
szakmai tevékenységét a kormány 
irányelveivel, közreműködjek a 
külképviseleteket érintő szakpoli-
tikai célkitűzések megfogalmazá-
sában, segítsem a külügyminiszter 
úr munkáját a határon túli magyar 
közösségekkel való kapcsolattar-
tás erősítésében, valamint koor-
dináljak egyes Kárpát-medencei 
sportberuházásokat.

– Az egyszerűsített honosí-
tás bevezetése után bő tíz évvel 
még sok erdélyi magyar nem 
igényelte a magyar állampol-
gárságot. Miben látja ennek 

okait, és miképpen biztatná 
azokat, akik még nem tették 
meg ezt a lépést?

– Természetesen a magyarsá-
gunk nem az állampolgárságunk-
tól függ. Ez egy lehetőség, amely 
felvételével nemcsak a szívünk-
ben, hanem közjogilag is a magyar 
nemzet részesei lehetünk. Bár a 

gyurcsányista baloldal folyamato-
san elbagatellizálja a kérdést, véle-
ményem szerint ez egy igazi esély, 
hogy visszaszerezzük azt, amit el-

vettek tőlünk 1920-ban és 2004. de-
cember 5-én: a méltóságunkat, és 
egy erősebb kötődést alakíthatunk 
ki Magyarországgal. Ezért bizta-
tom minden erdélyi honfi társamat 
arra, hogy éljen vele, hiszen ezzel 
is érdemben teszünk a Kárpát-me-
dencei magyar egység megmara-
dásáért.

– A honosítottak számára le-
hetővé vált választójoggal sokan 
éltek már korábban is, azonban 
nem mindenki van napirenden 

az ehhez szükséges regisztráció 
fontosságával, a személyi ada-
tok naprakésszé tételével. Mivel 
ismét országgyűlési választások 
közelednek Magyarországon, 
mire érdemes fi gyelnie a külhoni 
választópolgárnak? 

– Aki magyar állampolgár az ter-
mészetesen szavazhat is. Nem lehet 
elégszer ismételni, hogy mindenki, 
aki magyar állampolgár, és akinek 
nincs állandó lakóhelye Magyaror-
szágon, az levélben szavazhat, de 
csak akkor, ha regisztrált, tehát aki 
szeretne szavazni, az regisztráljon, 
jelentkezzen a választói névjegy-
zékbe. Ha ezt már korábban megtet-

te, akkor ez a regisztráció érvényes, 
tehát nem kell ismételten megtenni. 
Az eddig regisztráltak száma meg-
haladja a       400 000 főt. Ám ha 
valakinek változtak az adatai, külö-
nösen a lakcíme, akkor még egyszer 
regisztrálnia kell. Fontos, hogy azt 
a postai címet adja meg, ahol biz-
tosan megkapja a szavazási levél-
csomagot, mert csak akkor tud sza-
vazni, ha megérkezik a szavazási 

levélcsomag. Aki segítségre szorul, 
kérheti az Eurotrans Alapítvány, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
vagy a magyar főkonzulátusok se-
gítségét ebben a folyamatban.

– Az eddigi adatok alapján a 
honosítottak egy része távol ma-
radt a magyarországi országgyű-
lési választásoktól. Hogyan látja 
ezt a helyzetet, ki döntött jól: akik 
ezt tették, vagy akik szavaztak, és 
miért? Mi a 2022-es magyarorszá-
gi parlamenti választások tétje?

– A kérdésre a legtalálóbb vá-
laszt Tamási Áron méltán szeretett 
művében találjuk: A madárnak 
szárnya van és szabadsága, az em-
bernek pedig egyetlen szülőföldje 
és sok kötelessége. Azt gondolom, 
hogy az elmúlt tíz évben Magyar-
országot a szembetűnő változások 
jellemzik. Elképesztő teljesítményt 
mutatott a gazdaság növekedése, 
és végre van egy olyan kormá-
nyunk, amely mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a nemzet 
közjogi és gazdasági értelemben 
is egybeforrjon. Ahogy az interjú 
elején fogalmaztam, a mi hivatá-
sunk, hogy a külhonban egyetlen 
magyar ember se érezhesse azt, 
hogy magára van hagyva. Országy-
gyűlési képviselőként és miniszteri 
biztosként ezért kötelességemnek 
érzem minden fórumon hangoz-
tatni, hogy a magyarországi 
választásokon az erdélyiek-
nek is minél nagyobb szám-
ban kell részt venni. Látjuk, 
hogy a Gyurcsány Ferenc 
által vezetett magyarorszá-
gi baloldal gyakran uszít a 
határon túli magyarok el-
len, emlékezhetünk Szabó 
Tímea és Vadai Ágnes kirohanása-
ira. Ma a magyarországi ellenzék 
nemzetpolitikai szempontból is azt 
a gyurcsányi politikát képviseli, 
amelynek emlékezetes támadása 
a magyar nemzeti egység ellen a 
2004. december 5-ei népszavazás. 
Ma is ott ül a parlamentben az a né-
hány baloldali ember, aki 23 millió 
románnal riogatott, vagy az a Ban-
góné, aki családjával együtt pla-
kátokon hergelte a magyarorszá-
giakat, hogy jönnek az erdélyiek 
és elveszik a munkahelyeket. Rá-
adásul Gyurcsányék most azzal is 
kampányolnak, hogy el kell venni 
a külhoni magyaroktól a szavazati 
jogot. Ki kell mondani, hogy raj-
tunk, magyarokon, Magyarorszá-
gon élő és külhonban élő magya-
rokon fog múlni az, hogy a magyar 
egység megmarad-e 2022 után is. 
Ha az erdélyiek azt szeretnék, hogy 
folytatódjon az a soha nem látott 
nemzetpolitikai támogatás, ami az 
elmúlt években, az Orbán Viktor 
által vezetett kormányok alatt tör-
tént, akkor vegyenek részt a 2022-
es magyarországi választásokon, 
és szavazzanak a Fidesz–KDNP-re.

Kovács Attila

A magyar egység megmaradása a tét
Beszélgetés Zsigmond Barna Pál miniszteri biztossal, országgyűlési képviselővel

Zsigmond Barna Pál: Célunk, 
hogy a külhonban egyetlen 
magyar ember se érezhesse azt, 
hogy magára van hagyva

▴  FORRÁS: ZSIGMOND BARNA 
     PÁL SZEMÉLYES GYŰJTEMÉNYE

• A marosvásárhelyi származású Zsigmond Barna Pál főkonzulként hat évig vezette 
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusát, majd 2018-tól országgyűlési képviselő-
ként, de egyúttal a Kárpát-medencei külképviseletek tevékenységének összehango-
lásáért felelős miniszteri biztosként is tevékenykedik. Feladatairól, az egyszerűsített 
honosításról, a jövő évi magyarországi országgyűlési választásokról beszélgettünk.

„ Nincs szebb feladat an-
nál, hogy minden egyes 
nap a Nemzet Házában 
képviselhetem azokat az 
embereket, akikért a fő-
konzulátuson is dolgoz-
tunk hat éven keresztül.




