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Határon túliak mint kampánytéma 
Beszélgetés Zsigmond Barna Pál fideszes országgyűlési képviselővel
• Legkevesebb négy-
évente kampánytéma 
lesz a határon túli, így 
az erdélyi magyarság 
is. Miért törvénysze-
rű ez? Egyebek közt 
erről beszélgettünk 
Zsigmond Barna Pál 
magyar országgyű-
lési képviselővel, aki 
az egyetlen határon 
túl született tagja a 
Magyar Országgyű-
lésnek. Szóba kerül a 
nemzetpolitika, a ha-
táron túliak szavazati 
joga, de oligarchák is.

– A marosvásárhelyi születésű 

Zsigmond Barna Pál több mint 

fél évtizedig volt főkonzul Csík-

szeredában. Jelenleg fi deszes 

parlamenti képviselő, aki na-

gyon gyakran felszólal erdélyi 

ügyekben. Hogyan vezetett az út 

a Magyar Országgyűlésig?

– ’72-ben születtem Marosvásár-
helyen. ’90-ben érettségiztem, és 
pont a 12. osztályban ért a forrada-
lom, rendszerváltás. Ezt követően 
lehetővé vált, hogy 1990-ben Ma-
gyarországon kezdjem meg tanul-
mányaimat. Így jöttem át Budapest-
re Marosvásárhelyről. Itt kezdtem 
el jogot tanulni. Ez vezetett oda, 

hogy mai nap Budapesten 
képviselő legyek a Fidesz 
színeiben. 2010-ben, a vá-
lasztások után kerestek meg 
az akkori minisztériumi ve-
zetők, hogy egy új dimenzió 
kezdődik a jobboldali politi-

kában a honosítással. Ők rám 
gondoltak, amikor a csíkszeredai 
főkonzulátus újraszervezésében 
gondolkodtak. Akkor egy új döntést 
hoztunk a családdal (már 4 gyerme-
kem volt, azóta 5), és így kerültünk 
Csíkszeredába. 2016-ban visszajöt-
tünk a családommal Budapestre, itt 
bekapcsolódtam újra a politikába. 
Indultam a választásokon 2018-ban 
Újpesten. A választások következté-
ben a listán képviselőként jutottam 
be a magyar parlamentbe, ami egy 
nagy megtiszteltetés számomra. Én 
vagyok az egyedüli olyan tagja a 
magyar parlamentnek jelenleg, aki 
határon túl született. Ennek a fele-
lősségét is érzem.

– Nincs egy hónapja, hogy 

megválasztották miniszterel-

nök-jelöltnek Márki-Zay Pétert. 

Hirtelen nagyon fontosak let-

tünk neki, és meg akarta látogat-

ni a polgármestereket. Nem kis 

tiltakozás volt a következménye. 

Aztán a járvány fokozódására hi-

vatkozva kijelentette, hogy még-

sem jön. Márki-Zay amikor itt 

van, másként kommunikál, mint 

amikor otthon egy politikai ex-

pozéban elmondja, hogy a Fidesz 

politikája olyan, mint a Ceaușes-

cué. Mire lehet még számítani, 

olyan 2004-es idők jöhetnek, 

amikor támadni fogják a határon 

túli magyarokat csak azért, mert 

van szavazati jogunk?

– Mindenre is, ahogy Székely-
földön mondják. Valóban azt lát-
juk, hogy eszméletlen hazugságok-
kal próbálkozik Márki-Zay Péter. 
Jobboldaliként próbál feltörni, de 
hát tudjuk, hogy baloldali. Mind-

járt mellébeszéléssel kezdte. Nem 
azzal kezdte, hogy én egy minisz-
terelnök-jelölt vagyok, s ebben a 
minőségemben szeretnék jönni és 
megismerni a helyzetet, hanem ez 
a sumákolás, hogy felkeresem a 
testvértelepüléseket, és viszem az 
alpolgármestert, és hónapok óta 
tervezem az utat, miközben né-
hány hete jelölt. Miután látta, hogy 
nem fogadják a polgármesterek, 
akkor meg gyávának nevezte őket. 
Tehát ha valaki barátkozni akar, 
nem biztos, hogy az a jó taktika, 
hogy gyávának nevezi azt, aki nem 
akar vele találkozni. Az erdélyi 

magyar polgármesterek felismer-
ték, hogy Márki-Zay Péter egy igazi 
baloldali fi gura, és hogy Gyur-
csány irányítja a háttérből, ezért 
azt mondták, hogy nem kívánnak 
vele találkozni.

– Az Ön mostani tevékeny-

ségét követjük, így megfogal-

mazhatjuk, hogy eléggé szóki-

mondó, harcos. Hogyan kezeli 

emberként azt, hogy ilyen érte-

lemben kritika éri?

– Én igyekszem megadni a tisz-
teletet annak, aki demokratikusan 
gondolkodik, aki őszintén, tisz-
telettudón közelít. Alapvetően én 

magamat egy békés, kompromisz-
szumot kereső embernek tartom. Az 
Európai Unióról is beszélhetünk, 
hogy példaként amikor egy ilyen 
Sargentini-jelentés megszületik, 
hogy Magyarország egy diktatú-
ra, az ember elgondolkodik, hogy 
minek írják ezt. Nem is jártak itt, 
nem is értenek magyarul, és dikta-
túrázzák Magyarországot. Én éltem 
a Ceaușescu-diktatúra alatt, 18 éves 
voltam (annak végén). Az valóban 
diktatúra volt, amikor az embert 
elvitték, ha csak kinyitotta a száját. 
Nem tudta leírni az újságba a gon-
dolatait, elvitték erőszakkal kato-

nának, bányába, és soha nem jutott 
haza. Ilyenkor kiírom magamból, 
hogy ez az álláspontom, és a másik 
ezért helytelen. Arra biztatok min-
denkit, hogy igenis mondjuk el az 
igazunkat. Hallassuk a hangunkat, 
és mondjuk el az álláspontunkat, 
fogalmazzuk meg, hogy mi a mi ér-
dekünk, mit képviselünk.

– Gyakran elhangzik kritika-

ként, hogy miért „költ” ennyit 

a magyar kormány a magyar 

adófi zetők pénzéből a határon 

túli magyarokra és intézményte-

remtésre. Hatalmas léptékváltás 

történt az ilyen típusú támogatá-

sokban. Ezekre a kritikákra Ön 

mit szokott reagálni?

– A jobboldal a nemzetben gon-
dolkodik, a baloldal nem. Minden 
magyar fontos számunkra, a nem-
zetpolitikai támogatások szintén 
magyar emberek életét, életkörül-
ményeit javítják. A magyar állam 
értelme az, hogy a magyar nemzet 
megmaradjon és gyarapodjon.

– Gyakran az ellenzéki média 

szitokszóként használja az oli-

garchákat, összekötve azokat a 

Fidesszel. Itt megjelent egy érde-

kes hír a napokban, hogy bizony 

a szocialisták térfelén sokkal na-

gyobb bajok vannak. De valami 

miatt az ellenzéki média a 2010 

előtti dolgokkal nem foglalko-

zik. Az oligarcházással kapcso-

latban mi a véleménye?

– Az állam nemzetstratégiában 
gondolkodik. Fontos, hogy a stra-
tégiai üzletágak, iparágak lehető-
leg nemzeti, magyar tulajdonban 
maradjanak. Az oligarchák a gaz-
dag emberek. Minden országban 
vannak, és ez az ország gazdaságá-
hoz hozzátartozik. Az fontos, hogy 
ezek az emberek adjanak munkát 
a magyar embereknek. A profi t ma-
radjon Magyarországon, fektesse 
be Magyarországon, ha magyar a 
tulajdonos, akkor nagyobb eséllyel 
történik meg mindez. A szocialista 
időkben az infrastrukturális be-
ruházásokat mind külföldi cégek 
nyerték. Láttuk, hogy privatizálták 
a bankszektort, a közműszolgálta-
tókat, és ezek elvitték a profi tot kül-
földre. Egyébként Magyarországon 
az első 100 leggazdagabb ember 
körében több a baloldali. A priva-
tizáció közelében azok voltak, akik 
1990 előtt is jó pozíciókat töltöttek 
be a gazdaságban, a pártelitben, és 
ők tudtak sikeresen privatizálni, a 
saját szempontjukból sikeresen.

– A 2022-es magyarországi 

parlamenti választások témájává 

vált az erdélyi magyarság. Miért 

lesz négyévente hangos a belpo-

litika a határon túli magyaroktól?

– Folyamatosan hangos. 1990 
előtt az elhallgatás jellemezte a 
kommunista nemzetpolitikát. 1990 
után változott meg a helyzet. So-
kan emlékeznek Antall József híres 
kijelentésére, miszerint lélekben 15 
millió magyar miniszterelnöke kí-
vánt lenni, amikor az első szabad 
választáskor megválasztották Ma-
gyarország miniszterelnökének. És 
ez az új szakasz kezdődött el, ahol 
a jobboldal felvállalta a nemzetben 
gondolkodást. Az első Orbán-kor-
mánnyal 1998–2002 között ismét 
egy új virágzó szakasz kezdődött, 
2010 után pedig sikerült orvosolni 
azt, amit Gyurcsányék elrontottak, 
és soha nem látott mértékben fej-
lődtek a magyar-magyar kapcso-
latok, megnyílt az állampolgárság 
lehetősége. Leegyszerűsítve: van a 
baloldali felfogás, amely azt mond-
ja, hogy azok a magyarok, akik a 
határon belül élnek és nem kell 
különösebben foglalkozni azokkal, 
akik a határon kívül élnek. És van 
a jobboldali nemzetpolitika, amely 
azt mondja, hogy minden magyar 
fontos, bárhol is éljen, és minden 
magyar felelős minden magyarért. 
Ez a Fidesz-KDNP hitvallása.

Szőke László

Zsigmond Barna Pál 

2021. október 6-án, az aradi 

vértanúk emléknapján beszédet 

mondott Marosvásárhelyen
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