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Napjainkban a bevándorlás és a beván-
dorlók kérdése megosztja hazánk, de Eu-
rópa lakosságát is. Az alapvető gond a
migránsoknak az európaitól eltérő érték-
rendszere, kultúrája és gondolkodásmód-
ja, valamint ebből adódóan az integráló-
dásuk nehézsége. Ez számunkra ismert
helyzet, történelmünk során többször fo-
gadtunk be teljes népcsoportokat is (pél-
dául a hódoltság előtt a kunok, jászok),
akiknek integrációja azonban csak több
évszázad alatt valósult meg. Az 1956-os
emigránsok esetében azonban más volt a
helyzet. Függetlenül attól, hogy politikai
menekülteknek, vagy gazdasági kiván-
dorlóknak számítottak, mindnyájukat
menekülteknek tekintették, befogadásuk
és elfogadásuk előtt az említett akadály
nem állt fenn.

Interjúkötetében Rácz János tíz, a nyu-
gati országokban boldogulását kereső ma-
gyar emigráns és egy, a határátlépést siker-
telenül megkísérlő személy életútját vázol-

ja fel születésétől az interjú készítéséig. A
11 interjúalany közül öten budapestiek,
négyen vidékiek voltak, ketten vidéki szü-
letésűek, de a forradalom idején már Bu-
dapesten éltek, vagy itt tartózkodtak.
Egyéni sorsaikon keresztül ismerjük meg a
szovjet megszállás időszakát 1956-ig, a for-
radalmat, majd boldogulásukat külföldön,
illetve egy esetben egy ’56-os internált sor-
sát. Sok segítséget kaptak az ’56-os emig-
ránsaink, többségük jól alkalmazkodott új
hazájuk elvárásaihoz, mindent megtettek
boldogulásuk érdekében. Az ismerten li-
berális New York Times is 1957-ben min-
den idők legkiválóbb bevándorlóinak tar-
totta az ’56-os amerikai magyar emigrán-
sokat. Ahogy a kötet címe is jelzi, életreva-
lóak voltak! Egy olyan társadalmi csopor-
tot alkottak, melynek távozásával szegé-
nyebb lett a hazánk. Az interjúkötet feke-
te-fehér fotókkal illusztrált, lábjegyzetei,
forrás- és irodalomjegyzéke, valamint név-
mutatója segíti olvasóját.

Izgalmas nyomozásra hívja olvasóit For-
gács András mérnök, aki nem titkoltan
személyes kötődése okán választott témát.
Tanulmányok, levéltári és családi iratok,
levelek és fényképek segítségével annak
ered nyomába, hogy az 1940-es években
milyen kapcsolatok kötötték össze az új-
pesti Egyesült Izzót és Oriont, e gyárak
munkatársait és vezetőit a svéd ember-
mentővel, Raul Wallenberggel. A kulcssze-
replő Forgács Vilmos (1896–1974) az Ori-
on export osztályának négy nyelvet ismerő
vezetője. Az 1930-as években Aschner Li-
pót az „Izzó”, és Wohl Hugó az Orion ve-
zérigazgatója egy svéd leányvállalat, a
Svenska Orion megalapítását bízták For-
gács Vilmosra. Ez az üzleti és személyes
kapcsolat később, a német megszállás ide-
jén nemcsak a Forgács család, hanem több
tucat, származása miatt üldözött ember

megmenekülésében segített. Per Anger, a
budapesti svéd nagykövet első beosztottja
– akit Forgács Vilmos az üzleti életből jól
ismert – a nyilas hatalomátvételt követően
munkatársaival megkezdte a mentőakciót.
A Budapesten élő svéd állampolgárok zsi-
dó hozzátartozóinak és a svéd vállalati
kapcsolatokkal rendelkezők családjainak
ideiglenes útlevelet és egyfajta „állampol-
gárságot” adtak. A Pestre érkező Wallen-
berg ezt követően pár hét alatt a svéd kap-
csolati körbe tartozó zsidó vállalatvezetők-
ből, bankárokból, titkárnőkből, orvosok-
ból, kereskedőkből olyan működő szerve-
zetet hozott létre, akik a védlevelek kiadá-
sán és nyilvántartásán dolgoztak, majd ki-
alakították az ún. „védett házak” rendsze-
rét. A dokumentumokra támaszkodó, hi-
ánypótló kötet fontos, a vészkorszak eddig
feltáratlan tényeit is bemutatja.
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