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A perem-magyarok, 
mint magyar sorstükör 

(Az őrvidéki, a szlavóniai, boszniai, ó-romániai és bukovinai 
magyarok sorsa) 

 

Előadók: 

Dr. Botlik József történész, ny. egyetemi docens 
(Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 

és 

Dr. Makkai Béla történész, tanszékvezető egyetemi docens 
(Károli Gáspár Református Egyetem), 

 
A rendezvényen kedvezményesen vásárolhatók meg a szerzők Magyar 
Nyugat Könyvkiadónál megjelent művei és a kiadó más kiadványai. 

 
A kiadó honlapja: http://www.magyarnyugat.hu 

 
Belépés ingyenes, adományokat elfogadunk. 

 
 

Szervező: 

telefon: 20/981-8367 

villámposta: vas-var@freemail.hu 

honlap:  http://orokseg-vasvar.hu 

http://www.magyarnyugat.hu/�
http://orokseg-vasvar.hu/�


  
 
Botlik József (1949-) dr., kisebbségkutató, történész 
(PhD) három és fél évtizede foglalkozik a Trianonban 
a magyar államtól elszakított magyarság 
viszontagságos történetével. E tárgyban eddig 16 
könyve, kb. 190 tudományos publikációja látott 
napvilágot, valamint több mint 80 különféle rádió- és 
televízióműsort készített. Fő kutatási területe 
Kárpátalja és újabban az Őrvidék, de műveiben 
figyelemmel kíséri a felvidéki, az erdélyi és a 
délvidéki magyarság helyzetének alakulását is.  
 

 
Jelen könyve a nagysikerű első kiadás után – és az angol nyelvű változat Egyesült 
Államokbeli megjelenésével egyidejűleg! – most javított kiadásban lát napvilágot. 
A Trianon miatt lángra lobbant nyugati végekre viszi el az olvasót. Itt olyan 
területre vetettek szemet hazánk megrablói, amelynek nemcsak a magyar, hanem 
a német és délszláv (horvát és vend) lakosai sem kívántak soha elszakadni tőlünk. 
Az összes nyomtatott és sok-sok levéltári forrás felhasználásával, jó stílusban 
megírt monográfia pontosan bemutatja a területre vonatkozó nagyhatalmi, 
továbbá osztrák, cseh és szerb elképzeléseket és 
igényeket, a „forradalmak” sokkjából ocsúdó 
magyar nemzeti politika erőfeszítéseit, az 
osztrák szövetséges hűtlensége miatti jogos 
felháborodástól is sarkallt, dicsőséges nyugat-
magyarországi felkelést, végül részletesen a 
soproni népszavazást. A hazai 
történettudomány korábbi gyakorlatával 
szemben ez a mű igazságot szolgáltat a 
megszállók kifüstölése után megalakított 
Lajtabánság állam hősi kísérletének, és igazolja 
a bátor nemzeti ellenállás szerepét a soproni 
népszavazás kivívásában, a magyar nemzet 
becsületének megmentésében. 
 
Azét a bátor küzdelemét, amelynek 
általánosabb tanulságait a könyv Ajánlását író 
történészprofesszor, volt honvédelmi miniszter e szavakkal jelzi: „bármennyire 
vert helyzetbe kerül egy-egy közösség, ha nem adja meg, nem adja föl magát, 
akkor a mégoly hatalmas ellenerőkkel szemben is mindig (…) lehet értelme az 
ellenállásnak, a szembeszegülésnek.” 



 

 

Makkai Béla Sümeg szülöttje (1961). 

1980-85 egyetemi évek. 15 év az ELTE legnagyobb 
kollégiumában, tanár, majd direktor. 1985-től 
kutatásszervező és szerkesztő a Nemzeti Könyvtárban 
(Hungarika Információ). 1995-től a 
történelemtudomány kandidátusa. 1998-tól a Károli 
Gáspár Református Egyetem oktatója. 1998-2001 
Széchenyi Professzori Ösztöndíjas. 2005-től egyetemi 
docens és tanszékvezető. 

A peremmagyarság történetét, magyarok és a 
szomszéd népek kapcsolatát Zágráb, Bécs, Fiume és 

Bukarest közgyűjteményeiben kutatta. Új kötete Székely-magyar temető: Ó-
Románia címmel készül. Zuglóban él. 

A kötetről: 

„Miért is döntöttem e fanyar hangzású 
kötetcím mellett: Híja-haza? Mert réteges 
tartalmaiban ott sűrűsödik Petőfi Nemzeti 
dalának szívbéli hősiessége, 
egyszersmind a dagályos, ám alkotó 
munkálkodásra rest hon-fiúság kritikája. 
S megidézi az országvesztés, a 
hontalanná válás tragédiáját, a Kádár-
kor és napjaink emberének nemzettudat 
torzulásait. S e kötőjeles fogalmat tán a 
földönfutók és nehézsorsúak haza-
vágyása, avagy dacos elfordulása is 
feszíti.” 

„A kötetet műfaja szerint leginkább 
nemzetpolitikai olvasókönyvnek 
nevezném, identitás próbáló példatárnak, 
noha - olvasván - a kelet-európai 
fénytörésben gyakran a jelenségek 
megnyúlt árnyékába botlunk...” – M. B. 



 
A rendezvény támogatói:  

 
 
Lakitelek Népfőiskola 
honlap: http://www.lakitelek.hu/nepfoiskola  

 
 
 

 
Nagy Gáspár Kulturális Központ  
(Vasvár, Bartók B. u. 4.) 
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