
Pomogáts Bé lát vi szony lag ké sõn,
1990-ben is mer tem meg. És nem is 1990
ja nu ár já nak vé gén, ami kor nyolc éves ki -
til tás után vég re is mét Er dély be lá to gat -
ha tott, ha nem va la mi kor ta vasz vé gén, a
rend szer vál tás utá ni el sõ ma gyar or szá gi
sza bad vá lasz tá sok után né hány hét tel.
Vé le mé nyé vel, né ze te i vel vi szont már ja -
nu á ri ko lozs vá ri lá to ga tá sa so rán meg is -
mer ked tem, az ak kor Kán tor Lász ló nak
adott rá dió in ter jú ból, amely nek a tel jes
szö ve gét Ko lozs vár na pi lap ja, a Sza bad -
ság közreadta.1

A ne ves bu da pes ti iro da lom tör té -
nész nek ak kor már több er dé lyi vo nat ko -
zá sú köny ve je lent meg, és több kö tet nyi
Er déllyel kap cso la tos anyag várt író asz -
tal fi ók já ban a ki adás ra. Az in ter jú ban 
be is mer te, hogy a ha tá rok meg nyi tá sát
kö ve tõ en sem lát ja tel je sen fel hõt len nek
a Ma gyar or szág és Ro má nia kö zöt ti kap -
cso la to kat, a ko ráb bi évek ugyan is mér -
he tet len rom bo lást vé gez tek az er dé lyi
ma gyar kul tú rá ban és ci vi li zá ci ó ban, de 
a magyar–román kap cso la tok te rén nem -
kü lön ben. Bi za ko dá sá nak adott han got,
hogy a kap cso la tok új já szer ve zõd nek, és
„ter mé sze tes eu ró pai rend sze rû kap cso lat
jön lét re mind a ma gyar or szá gi és az er -
dé lyi ma gyar iro da lom, mind a ma gyar és
a ro mán iro da lom, il let ve kul tú ra kö zött”.
El mond ta, ter mé sze tes nek tart ja, hogy
„az er dé lyi ma gyar iro da lom, amely a ma -
gyar nem ze ti iro da lom ré szét ké pe zi, tel -
je sen ott hon és je len le gyen az egye te mes
ma gyar szel le mi élet ben, te hát nem csak 
a ma gyar or szá gi, ha nem az egész Kár pát-
me den ce szel le mi éle té ben és a nagy vi lá -
gon szét szó ró dott ma gyar szel le mi mû he -
lyek ben is”. És re mé nyét fe jez te ki, hogy
új já szer ve zõd nek a magyar–román szel le -
mi kap cso la tok is, mert „a di a ló gust új já
kell szõ ni”, egy ilyen pár be széd nek ugyan -
is „nagy jö võ je, le he tõ sé gei van nak”.

A Sza bad ság ar ról is hírt adott ké-
sõbb,2 hogy Pomogáts Bé la – Mircea Dines-

cuval, Ioan Alexandruval, Dan Petrescu-
val, Smaranda Enachéval, Gabriel Liicea-
nuval, Do mo kos Gé zá val, Cs. Gyimesi
Évá val, Kányádi Sán dor ral, Demény La -
jos sal, Pálfalvi At ti lá val, Tabajdi Csa bá val,
Csoóri Sán dor ral, Cse res Ti bor ral, Bo dor
Pál lal, Kö te les Pál lal és Ta más Gás pár
Mik lós sal együtt – ki emelt részt ve võ je volt
az 1990 már ci u sá ban (ép pen a vé res ma -
ros vá sár he lyi konf lik tus nap ja i ban), Bu -
da pes ten ren de zett magyar–román ér tel -
mi sé gi kol lok vi um nak. 

A szo mo rú vá sár he lyi hí rek da cá ra, 
a részt ve võk meg ál la pod tak ab ban, hogy
a két kul tú ra és nép kö zött nin cse nek
olyan mély el len té tek, ame lye ket ne le -
hes sen át hi dal ni nor má lis egy más mel lett
élés és mind két fél za var ta lan fej lõ dé se
ré vén. Ab ban is meg egyez tek, hogy a ha -
tá rok kal kap cso la tos bár mi ne mû vi tát 
ki zár nak, s cse ré ben „a ha tá rok sem le ge -
sí té sét”, lé gi e sí té sét, az em be ri és pol gá ri,
egyé ni és kol lek tív jo gok biz to sí tá sát, a
nem ze ti sé gek bé kés egy más mel lett élé -
sét szor gal maz ták. A rész ve võk azt is ja -
va sol ták, hogy az em be ri jo gok egye te mes
nyi lat ko za tát és a hel sin ki zá ró ok mányt
fi gye lem be vé ve, más ke le ti or szá gok
szak ér tõ i vel kar ölt ve, dol goz zák ki a ki -
sebb sé gek jo ga i ra vo nat ko zó de mok ra ti -
kus char tát. A vé res ma ros vá sár he lyi ese -
mé nyek kap csán a rész ve võk fel hí vást 
in téz tek va la mennyi tár sa dal mi és po li ti -
kai erõ höz, hogy ta nú sít sa nak fe le lõs ség -
ér ze tet, mér ték tar tást és jó zan sá got, a
meg bé ké lés és az egyet ér tés meg nyil vá -
nu lá sa i val vá la szol va a vi szály kel tés re.

Pomogáts Bé la mind ezt na gyon ko -
mo lyan gon dol ta, és e cél ki tû zé sek mel -
lett a to váb bi ak ban is rend kí vül kö vet ke -
ze te sen ki állt. Ami kor a Ré gió cí mû ki -
sebb ség tu do má nyi szem le el sõ szá ma it
az er dé lyi kö zön ség nek 1990 nya rán be -
mu tat ta, Beke György fon tos nak tar tot ta
ki emel ni a lap ál tal kö zölt Pomogáts-
tanulmányt, amely a ma gyar iro da lom106
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egy sé gé nek tételébõl3 ki in dul va az eb bõl
kö vet ke zõ fel ada to kat vet te számba.4

Ugyan ak kor tart ha tat lan nak mi nõ sí tet te
azo kat az 1989 elõt ti né ze te ket, ame lyek
a ki sebb sé gi ma gyar iro dal mak tel jes „kü -
lön fej lõ dé sét” han goz tat ták, és úgy vél te,
hogy a szó ban for gó el mé let – az egyes 
ki sebb sé gi iro dal mak sa já tos je gye i nek
túl hang sú lyo zá sá val – az iden ti tás tu dat
mód sze res le rom bo lá sát se gí tet te elõ, az
erõ sza kolt be ol va dást és a tel jes ki szol gál -
ta tott sá got. Pomogáts meg íté lé se sze rint 
a vég be ment po li ti kai vál to zá sok kö ze lí -
tet ték a ma gyar ság kul tu rá lis egy sé gé nek
hely re ál lí tá sát, ép pen ezért a jö võ ben
nem le het be ér ni „a nem ze ti iro da lom 
el vi és lé nye gi egy sé gé nek dek la rá lá sá val,
ha nem a kö vet ke zõ év ti zed ben lét re kell
hoz ni az iro dal mi in téz mé nyek leg szo ro -
sabb kap cso la tát és együtt mû kö dé sét is”.

Ami kor 1991 ta va szán Pomogáts Bé la
a ko lozs vá ri Sza bad ság na pi lap szer kesz -
tõ sé gé be lá to ga tott, Gál Má ri á nak adott
interjújában5 Sza bó De zsõ és Nyírõ Jó zsef
iro dal mi te vé keny sé gé nek meg íté lé sé vel
kap cso la to san rá mu ta tott: Ke let-Kö zép-
Eu ró pá ban a len gye lek, a szlo vá kok, a
ma gya rok, a ro má nok tör té nel mi okok
foly tán mind „fruszt rált nem ze ti ér zé sû -
ek vol tak”. Úgy vél te, a nem zet té vá lás 
fo lya ma ta, a nem ze ti iden ti tás fel épí té se
ren ge teg fruszt rá ci ót, lel ki za vart oko zott.
Ezek a né pek tel jes ér té kû nem ze tek ké
akar tak vál ni, s en nélfog va az a na ci o na -
liz mus, amely Fran ci a or szág ban a 19.
szá zad ban do mi nált, tér sé günk ben a szá -
zad elõn je lent ke zett. Ki fej tet te: „A 20.
szá za di, vi ha ros nem zet té vá lás aka dá -
lyo zó kö rül mé nyek kö zött tör tént meg.
En nek kö vet kez té ben na gyon fel erõ sö dött
a nem ze ti ér zés nek egy ki zá ró la gos sá got
je len tõ vál to za ta, ami ide gen gyû lö let tel,
in to le ran ci á val, adott eset ben an ti sze mi -
tiz mus sal, dik ta tó ri kus haj la mok kal, nem-
 ze ti mí to szok kal járt együtt. Azt hi szem,
hogy az ér tel mi ség, amely ha gyo má nyo -
san itt, eb ben a tér ség ben is a nem zet té
vá lás mo tor ja volt, el té vedt a szél sõ jobb
vagy a ki fe je zet ten fa sisz ta ide o ló gi ák -
hoz.” Pomogáts Bé la ar ra a kö vet kez te-
tés re ju tott, hogy nap ja ink Ke let-Kö zép-
Eu ró pá já ban két nagy sze rep és en nek
meg fe le lõ két nagy já ték tér ala kult ki. „Az 
el sõ: ezek a nem ze tek sze rez zék vissza 
a kom mu nis ta ha ta lom ál tal le bon tott
vagy meg sér tett iden ti tá su kat. A má so -
dik: hogy meg tör tén jék vég re az a mo der -
ni zá ci ós fo lya mat, amely Nyu gat-Eu ró -

pá ban a XIX. szá zad ban ment vég be. 
Az iden ti tás újó la gos fel épí té se és a mo -
der ni zá ció sok eset ben el len tét be ke rül
egy más sal.”

Az in ter jú má so dik részében6 Gál Má -
ria a kö zép-eu ró pai tér ség nyu ga ti be ta go -
ló dás-esé lye i rõl kér dez te ala nyát. Pomo-
gáts Bé la a Nyu gat és Ke let kö zött lé te zõ
„Köz tes-Eu ró pa” lé te és lét jo go sult sá ga,
to váb bá nyu ga ti hi va tá sa mel lett tett hi -
tet, és eb ben a vo nat ko zás ban le szö gez te,
hogy Er dély mint a tör té nel mi Ma gyar or -
szág al ko tó ré sze tel jes mér ték ben ah -
hoz a kö zép-eu ró pai ré gi ó hoz tar to zott,
amely nek kul tú rá ját, ha gyo má nya it a
nyu gat-eu ró pai ha gyo má nyok ha tá roz ták
meg. Sze rin te ra di ká lis vál to zás 1945
után állt be, ami kor a bu ka res ti kom mu -
nis ta ha ta lom Er délyt tel jes mér ték ben
meg pró bál ta át ala kí ta ni, a dél ke let-eu ró -
pai kul tú ra ha tá rai kö zé be il lesz te ni. Fel -
hív ta a fi gyel met ar ra, hogy „Ro má nia tra -
gé di á ja lesz, ha nem is me ri fel a ma ga 
ér de kelt sé gét ab ban, hogy ne a har ma dik
vi lág hoz, ha nem Eu ró pá hoz kö ze led jék.
Va gyis: a politikai-kulturális-gazdasági-
erkölcsi vál ság ból ne egy dél ke let-eu ró -
pai vagy kö zel -ke le ti po li ti kai-er köl csi
kul tú ra vál la lá sá val pró bál jon ki lá bal ni.”
Pomogáts Bé la hoz zá tet te: tisz tá ban van
az zal, hogy könnyebb ki épí te ni az eu ró -
pai kö zös sé gi for má kat olyan or szá gok
kö zött, ame lyek kö zött nincs nem ze ti 
vi ta, vi szont an nál ne he zebb pél dá ul Ro -
má nia és Ma gyar or szág kö zött. Ez zel kap -
cso lat ban így fo gal ma zott: „Amíg az er dé -
lyi ma gyar ság sor sa nem ren de zõ dik,
amíg nem lesz meg a le he tõ ség, hogy kol -
lek tív jo gai alap ján sa ját sor sát irá nyít sa,
ad dig nem le het fel épí te ni a román–
magyar szo li da ri tás kul tu rá lis-er köl csi
rend sze rét. A ro mán ál lam nak len ne egy
olyan le he tõ sé ge, hogy Eu ró pá ba ve ze tõ
út ját Er dély ben ta lál ja meg.”

Pomogáts Bé la kezd te las san új ra ott -
hon érez ni ma gát Er dély ben, ahol az évek
so rán szá mos ren dez vényt meg tisz telt a
je len lé té vel. Mi kor mi lyen mi nõ sé gé ben.
Volt, ami kor az Anya nyel vi Kon fe ren cia
el nö ke ként ér ke zett, volt, ami kor iro da -
lom tör té nész ként, más al ka lom mal pe dig
a Pi a ris ta Di ák szö vet ség vezetõjeként.7

A lá to ga tá sok al kal má val éj sza ká ba nyú ló
esz me cse rék idõ vel ba rá ti vi szonnyá ne -
me sed tek, és Pomogáts Bé la fo ko za to san
a Sza bad ság egyik fon tos mun ka tár sá vá
vált. Em lék szem, a Sza bad ság az el sõ
Pomogáts-esszét 1993 ta va szán kö zöl te, közelkép
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és az a ki sebb sé gi ma gyar pol gá ro so dás
esé lye i rõl szólt, „Bu da pest rõl nézve”.8 Az
írás olyan cse lek vé si prog ra mot tárt az er -
dé lyi ma gyar ság elé, amely hez kö te le zõ
mó don vi szo nyul ni kel lett, nem cso da 
te hát, hogy ar ra az ol va sók nagy több sé ge
fel fi gyelt. Szó volt ben ne bõ ven a pol gá -
ro so dás nak a nem ze ti iden ti tás meg erõ sí -
té sét elõ idé zõ ha tá sa i ról, a ki sebb sé gi 
po li ti zá lás esz kö ze i rõl, a sze mé lyes el len -
té tek vissza szo rí tá sá nak szük sé gé rõl, a
gaz da ság és a kul tú ra fej lesz té sé nek fon -
tos sá gá ról, akár csak az anya or szá gi tá mo -
ga tás rend szer rõl és az au to nó mi á ról, nem
ke rül ve meg a kö zös fe le lõs ség kér dés -
kö rét sem. 

Két hó nap pal ké sõbb – és va ló já ban
há rom év vel ko ráb ban, mint aho gyan az a
magyar–román vi szony lat ban meg tör tént
– Pomogáts Bé la az ál lam kö zi alap szer zõ -
dé sek kér dé sé rõl ér te ke zett, még pe dig 
a ki sebb ség vé de lem és a nem zet kö zi kap -
cso la tok tá gabb ke re tei között.9 Szó ba 
ke rül tek a nem zet ál la mi tö rek vé sek és a
nem ze ti stra té gi ák alap ve tõ kér dé sei, ame -
lye ket a szer zõ a po li ti kai re a li tá sok kal üt -
köz te tett. Né hány hét tel ké sõbb pe dig azt
vet te gór csõ alá, hogy a 20. szá zad vé gén
mi kép pen ala kul nak a ma gyar ság eu ró pai
sor sá nak a ki lá tá sai, hang sú lyo san a
magyar–román kap cso la tok múlt já ból és 
a két nép sors kö zös sé gé bõl kiindulva.10

Pomogáts Bé la gon do la ta it egy fe lõl 
ta lán ép pen az a tá vol ság tet te kris tály tisz -
tá vá, amely Bu da pest és Er dély kö zött
föld raj zi lag lé te zik, más fe lõl pe dig a nem -
zet po li ti kus sá lett iro da lom tu dós ha tal mas
is me ret anya ga. Tény, hogy írá sai vissz -
han got kel tet tek Er dély ben, és ez nem csu -
pán az ér tel mi sé gi ek so rá ban, de szé les
kör ben is is mert té tet te a ne vét. Ami re,
per sze, a ro mán ha ta lom is fel fi gyelt. 

1995 õszén, ami kor a magyar–román
alap szer zõ dés meg kö té se mind két fél szá -
má ra nem zet kö zi fel adat tá vált, Ion Ili es -
cu ro mán ál lam el nök ter je del mes in ter jút
adott a bu da pes ti Ma gyar Nem zet na pi -
lap nak a két nem zet köl csö nös ki en gesz -
te lõ dé sét sür get ve. Ili es cu an nak a meg -
bé ké lé si ter ve zet nek az elõ nye it ecse tel te,
ame lyet hi va ta los for má ban a ma gyar
kor mány nak is el kül dött. Pomogáts Bé la
– aki ak kor már a Ma gyar Író szö vet ség 
el nö ke volt – a Sza bad ság ha sáb ja in vá la -
szolt Ion Iliescunak.11 Már kez det ben 
ki je len tet te, hogy a magyar–román meg -
bé ké lés ügye rend sze rint ak kor ke rül na -
pi rend re, ami kor a két nem zet kö zött 

ko moly ér dek el len té tek és fe szült sé gek
van nak. Így volt ez 1849-ben, az el sõ vi -
lág há bo rú ide jén, majd a má so dik vi lág -
égés vé gén is. Meg bé ké lé si ter ve ze tek te -
hát szép szám mal vol tak, s rend re irat tár -
ba is ke rül tek, mert „nem szá mol tak kel lõ
mér ték ben a má sik fél ér de ke i vel”. 1918
után több nyi re a ma gyar ság ele mi ér de ke -
i vel és kí ván sá ga i val nem szá mol tak,
„mert a lé nye ges kér dé sek kel so ha sem 
kí ván tak szem be sül ni, eze ket min dig
meg ke rül ték, és több nyi re el me rül tek a
po li ti kai re to ri ka frá zi sai kö zött”. „Alig -
ha nem ez a hely zet most Ili es cu el nök
meg bé ké lé si ter ve ze té vel is” – ír ta Pomo-
gáts, aki úgy vél te, az iga zi kér dés ab ban
áll, hogy „a tri a no ni ren de zés kö vet kez -
mé nye it mi ként le het ne eny hí te ni vagy
leg alább el fo gad ha tó vá és el tûr he tõ vé
ten ni, az az mi ként le het ne ezen a té ren
lét re hoz ni va la mi lyen magyar–román
komp ro misszu mot”. Olyan komp ro misz-
szum ra gon dolt, „amely meg fe lel Ma gya r-
or szág nak és Ro má ni á nak, és ter mé sze te -
sen el fo gad ha tó az er dé lyi ma gyar ság 
szá má ra is”, mert „az er dé lyi ma gyar ság
en nek a meg bé ké lé si fo lya mat nak nem
egy sze rû en a tár gya, ha nem az ala nya,
még pe dig az el sõ ren dû ala nya”.

Pomogáts Bé la le szö gez te: a ro mán 
ál lam 1918 után fo lya ma to san olyan po li -
ti kát kö ve tett, amely nek stra té gi ai cél ja
az el ért te rü le ti ter jesz ke dés et ni kai és
kul tu rá lis kon szo li dá ci ó ja volt, va gyis
asszi mi lál ni kí ván ta és en nek ér de ké ben
po li ti kai és kul tu rá lis el nyo más nak ve tet -
te alá a be ke be le zett nem ro mán né pe ket,
min de nek elõtt az er dé lyi ma gya ro kat. Ki -
fej tet te, hogy ez zel a nagy ro mán „nem zet -
ál la mi” és „etnokrata” stra té gi á val szem -
ben állt az a bu da pes ti stra té gia, amely a
tri a no ni ren de zés ka taszt ro fá lis kö vet kez -
mé nye i nek fel szá mo lá sá ra vagy leg alább
eny hí té sé re tö re ke dett. „Ez a stra té gia ko -
ráb ban az er dé lyi te rü let et ni kai ará nyo -
kat kö ve tõ meg osz tá sát kí ván ta el ér ni,
majd mi u tán ez a tu laj don kép pen jo go -
sult tö rek vés a má so dik vi lág há bo rú vé -
gez té vel lát vá nyos ku dar cot szen ve dett,
sok év ti ze des tét len ség és hall ga tás után
az er dé lyi ma gya rok au to nó mi á já nak leg -
alább rész le ges el éré sét tûz te ki cél já ul.
En nek az au to nó mi á nak szük sé ges vol tá -
ban va la mennyi ma gyar or szá gi po li ti kai
erõ egyet ért” – hang sú lyoz ta a szer zõ.

Ép pen ezért úgy ér té kel te, hogy a ro -
mán ál lam fõ ál tal meg fo gal ma zott meg -
bé ké lé si ter ve zet azért te kint he tõ alap ve -108
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tõ en hi bás nak és al kal mat lan nak, mert
„nem a két tör té nel mi stra té gia: az alap -
ve tõ ro mán és ma gyar stra té gi ák komp ro -
misszu mát ja va sol ja, ha nem megint be éri
re to ri kai for du la tok kal, szép sza vak kal 
és tar tal mat lan ígé re tek kel”. Pomogáts 
le von ta a kö vet kez te tést: „a Bu ka rest bõl
ér ke zett ma gyar-ro mán meg bé ké lé si ter -
ve zet ezért tör té nel mi leg ele ve ku darc ra
van ítél ve, és nem ér zem kü lö nö sebb jós -
te het ség nek ma gam, ha azt mon dom,
hogy nem so ká ra ez a ter ve zet is a dip lo -
má ci ai irat tá rak csen de sen po ro so dó pol -
ca i ra ke rül”. Vé gül pe dig fel szó lí tot ta a
ro mán el nö köt és a ro mán po li ti ku so kat,
hogy „a pusz tán re to ri ka i lag ér zé kel he tõ
sza vak után” tér je nek vég re vissza a va ló -
ság vizs gá la tá hoz, és azok ra a kér dé sek re
kí sé rel je nek meg vá laszt ta lál ni, „ame lye -
ket a va ló ság vet fel”. Áll ja nak te hát elõ
olyan komp ro misszu mos ja vas lat tal,
„amely va ló di meg bé ké lést hoz hat a két
szom szé dos, tör té nel mi leg együtt élés re
utalt nép szá má ra”. Eh hez, alap ként,
Pomogáts Bé la a gyu la fe hér vá ri ha tá ro zat
pont ja it aján lot ta Ili es cu el nök fi gyel mé -
be, ame lyek ér tel mé ben fo gad ja el az eu -
ró pai szer ve ze tek nek a ki sebb sé gek ke ze -
lé sé re irá nyu ló ja vas la ta it és az er dé lyi
ma gyar ság au to nó mi á já nak gon do la tát. 

Az írás Bu ka rest ben ki ütöt te a biz to -
sí té kot, s en nek kö vet kez té ben Traian
Chebeleu, a ro mán el nök szó vi võ je éles
ki ro ha nást in té zett Pomogáts Bé la ellen.12

Chebeleu dur ván vissza uta sí tot ta Pomo-
gáts bí rá la tát, és a köz tisz te let ben ál ló
iro da lom tu dós meg ál la pí tá sa it „szél sõ sé -
ges”, „so vi nisz ta ér zel mû” és „aberráns”
re a gá lás nak mi nõ sí tet te. Aberránsnak el -
sõ sor ban Pomogátsnak azt a ki je len té sét
te kin tet te, mi sze rint 1918 után a ro mán
ál lam asszi mi lál ni kí ván ta a nem ro mán
né pe ket, el sõ sor ban a ma gya ro kat. S no -
ha Pomogáts ki fe je zet ten vi tat ta azt a ro -
mán ér vet, hogy Ma gya ror szá gon 1918-
ban 250 ezer ro mán élt vol na, aki ket 
az tán erõ sza ko san el ma gya ro sí tot tak, az
el nö ki szó vi võ meg is mé tel te, hogy 1918
óta a ma gyar or szá gi ro mán la kos ság lét -
szá ma hu sza dá ra csök kent, 200 ezer fõ rõl
10 ezer re. Traian Chebeleu azt ja va sol ja
Pomogáts Bé lá nak, hogy „ha son lít sa
össze a ki sebb sé gek hely ze tét a két or -
szág ban, és az tán ves sen szá mot az zal,
mi lyen jo gon le het be szél ni a ki sebb sé -
gek más or szá gok ban tör té nõ asszi mi lá ci -
ó já ról”. A szó vi võ ugyan ab ban a nyi lat ko -
zat ban tá mad ta „a ro má ni ai ma gyar la -

kos ság so ra i ból va ló egyes po li ti kai ve ze -
tõk” nyi lat ko za ta it is, ame lyek „el avult,
Eu ró pa-el le nes, in to le ráns, ide gen gyû lö -
lõ és so vi nisz ta, a ro mán és a ma gyar 
ér de kek kel szem ben egy aránt el len sé ges
szel lem ben fo gan tak”. Chebeleu úgy vél -
te, hogy a „kö ve te lõ zõ fun da men ta liz -
mus” csak kés lel tet he ti az et ni ku mok kö -
zöt ti nor má lis kap cso lat meg szi lár dí tá sát. 

Pomogáts Bé la még ezt kö ve tõ en is 
a hig gadt ér ve lés esz kö zét vá lasz tot ta. 
A magyar–román meg bé ké lés re konk rét
stra té gi át ajánlott,13 to váb bá ér tel mi sé gi
párbeszédet,14 és meg pró bál ta rá irá nyí ta ni
a ro mán fél fi gyel mét a tör té nel mi ta nul -
sá gok ra is.15 Ugyan ak kor a ma gyar il lú zi -
ó kat is mér sé kel ni próbálta,16 fel hív ta a 
fi gyel met ar ra, hogy a ma gyar ság nak
alap ve tõ ér de ke az eu ró pai integráció,17 és
igye ke zett rá te rel ni a ro mán po li ti ka fi gyel -
mét Ro má nia va lós eu ró pai mo der ni zá ci ós
érdekeire.18 Erõ fe szí té sei, saj nos, ha tás ta la -
nok ma rad tak. (Ki vé telt a Ro má ni ai Írók
Szö vet sé ge ké pe zett, amellyel a Ma gyar
Író szö vet ség el nö ké nek si ke rült elõ re mu ta -
tó meg ál la po dást kötnie.19) De ez nem szeg -
te a ked vét, ha nem ar ra sar kall ta, hogy még
sû rûb ben je lent kez zen írá sa i val a Sza bad -
ság ha sáb ja in. Kö vet ke zés kép pen 1996 
jú ni u sá ban Kö zép-Eu ró pa ellentmondá-
sairól,20 a kö zép-eu ró pai pol gá ro so dás ha -
gyo má nya i ról és stratégiáiról,21 az eu ró pai
ré gi ók új já szü le té sé nek pers pek tí vá i ról
írt,22 jú ni us vé gén pe dig e so rok író ját vet te
vé del mé be, ami kor a Ma gya rok Vi lág szö -
vet ség ét bí rá ló írá sá ért er dé lyi na ci o na lis -
ta-kle ri ká lis erõk szé les fron tú tá ma dást 
in dí tot tak el le ne, és le mon dá sát kér ték a
Sza bad ság élérõl.23

Ez utób bi je len ség az er dé lyi ma gyar -
ság vég ze tes meg osz tott sá gá nak és ra di ka -
li zá ló dá sá nak va lós je le is volt egy ben,
amellyel a kö zös ség nek hang sú lyo sab ban
né hány hó nap pal ké sõbb, 1997 ele jén kel -
lett majd szem be néz nie, azt kö ve tõ en,
hogy a Ro má ni ai Ma gyar De mok ra ta Szö -
vet ség 1996 vé gén Bu ka rest ben kor mány -
za ti sze re pet vál lalt. Pomogáts Bé la he lye -
sen ér zé kel te a ki sik lott vi lág szö vet ség 
kap csán ki rob bant vi ta hát te rét, meg érez te
va lós tét jét, és au gusz tus ban a kor sze rû
kon zer va ti viz mus ér té ke i re pró bál ta rá irá -
nyí ta ni a kö zös ség fi gyel mét, to váb bá ar ra,
hogy meg fe le lõ hi te les ség hí ján a ma gyar
kon zer va tív tá bor a ra di ká lis jobb ol da li
szer ve ze tek mar ta lé ká vá válhat.24 Egy hó -
nap pal ké sõbb a mun kát és a hi va tás tu da -
tot aján lot ta az er dé lyi pol gár ság figyel- közelkép
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mébe,25 il let ve – szin tén a ra di ka li zá ló dás
el le né ben – a ke resz tény ség köz éle ti sze re -
pét és fe le lõs sé gét he lyez te vizs gá la tá nak
gyújtópontjába,26 majd ok tó ber ben 1956 ta -
nul sá ga i ról ér te ke zett a lap hasábjain.27

1997 ja nu ár já ban Pomogáts ala pos
vizs gá lat alá vet te az RMDSZ ko ráb bi po -
li ti zá lá sá nak ta nul sá ga it, a szö vet ség kor -
mány za ti sze rep vál la lá sa ál tal nyílt új
táv la to kat és per sze az er dé lyi ma gyar 
po li ti ka fel ada ta it is.28 Már ci us ban pe dig
össze fog la ló esszét pub li kált az eu ró pai
in teg rá ció esé lye i rõl, kü lön ki tér ve a
nem ze ti ra di ka liz mus veszélyeire.29

Fél tõ sza vát ek kor már ke ve seb ben
akar ták ér te ni. A ra di ká lis ma gyar na ci o -
na liz mus meg erõ sö dé se és az eu ró pai
mo der ni zá ció er dé lyi és ma gyar or szá gi
tér nye ré sé nek meg tor pa ná sa így szo rí tot -
ta ki – Méray Ti bor ral, Kán tor La jos sal és
má sok kal együtt, egy idõ re – Pomogáts
Bé lát is a Sza bad ság ha sáb ja i ról. 

Nem az õ hi bá ja, nem az õ hi bá juk volt.
He lyü ket va ló ban a „fun da men ta lis ta

kö ve te lõ zés” vet te át. Csak hogy ak kor ra
már Ion Ili es cu és Traian Chebeleu a kü -
lönb sé get nem ér zé kel het te. Csil lag ja ik
évek re le ál doz tak.
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