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ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT 

Gyógyszerészhallgatók kényszertanulmányútja Németországban 
az 1944-1945-ös tanévben* 

I.rész 

Dr. Laszlovszkyiózsej 

A háború utol.só évében, az addig viszonylag zavartalan egyetemi oktatást is erós 
megrázkódtatás érte. A végzós hallgatóknak Németországba való kitelepftését elrendel6 
parancs a gyógyszerészha/lgatókra i.s vonatkozol/ A szerz6, aki maga is utolsóéves 
hallgatóként járta végig a gyógy.izerészcsoport odisszeáját, a hallgató szemléletével frt 
részletes naplója alapján kfsérli meg ötven év távlatábólfö/idézni az átélteket 

Ötéves gyógy.1zerészképzés, háborús akadályokkal 

A hazai gyógyszerészképzésben jelent6s esemény volt az 
1940/41-es 1anévben a 32900/1940 VKM. rendeletnek meg
felel6en elindított négy egyetemi és egy gyógyszertári gya
korlati 1anévból álló ötéves gyógyszerészképzés .. A háború 
utolsó évében 'felgyorsult katasztrofális események miatt 
azonban az új gyógyszerészképzés szerint csak a tanul
mányaikat az 1943/44-es tanévben megkezdett hallgatók 
végeztek Bár az 1940-ben indult els6 évfolyam szinte za
vartalanul jutott el az utolsó egyetemi tanévéhez (1944/45), 
a hadműveletek és Budapest ostromának közeledtével 1944 
novemberében egyik napról a másikrn, három és fél évi egye
temi tanulmány után megkapták a koníbbi kétéves egyetemi 
képzéssel járó, úgynevezett régirendszerú diplomát 

A 1941/42-es tanévben kezdett hallgatók képzését (a 
szerző is ehhez az évfolyamhoz tartozott) már az 1943/44-
es tanév is megz.avarta. Az újtendszerű képzésben szeren
csétlen módon az !. és a I1, egyetemi év közé iktatott 
egyéves gyógyszertári gyakorlatot ugyanis egy módosító 
rendelkezés az 1942/43-as tanévben első évüket végzett 
hallgatóknak a tanítási szünetekben részletekben is lehető
vé tette eltölteni. Ennek következtében az 1941/42-ben indult 
évfolyamnak a létszáma a második évben legalább a kétsze
resére duzzadt Nem szükséges részletezni, hogy ez az amúgy 
is szűkös laborntóriumi viszonyok között mit eredményezett. 

Az 1943/44-es tanév lL féléve valamennyi egyetemista 
tanulmányában újabb kellemetlenséget hozott Az 1944. 
március 19-iki német megszállást követően, a megszaporo
dott heves légitámadások miatt, a húsvéti ünnepek után 
miniszteri rendelettel az egyetemi oktatást is beszüntették. 
Ennek az egyetemi félévnek az érvényességét a professzori 
aláírások helyett „A félév a 3666/1944 VKM számú ren
delet L §-a alapján lezáratott" szöveg, valamint áprilisi 
keltezésű bélyegző és a dékán aláínísa igazolta A szigorla
tokat már május első felében megtartották. Az előre hozott 
szigorlatok kellemetlenségét csak fokozta, hogy a szigorla
toztató professzorok közül dr Szebellédy László a kvanti
tatív kémiai analízis és dr Szabó Z.Oltán a növényrendszer
tan tanára a tanév folyamán meghalt és katedrájuk még 
betöltetlen volt Csak az utolsó pillanatban értesültünk 
d1 Széki Tibornak a szerves- és gyógyszerészi kémia pro-

•A szerkesztőség felkérésére írt dolgozat 

fesszorának az analitika tárgyra, valamint dr Sárkány Sán
dor egyetemi magán1anárnak a növényrendszertan tárgyra 
kapott szigorlatoztatási megbízásáról. 

A váratlanul hosszúra nyúlt nyári vakációalattvalameny
nyi egyetemi és főiskolai férfi hallgatónak katonai mun
kaszolgálatra kellett bevonulnia az erdélyi Kárpátokban 
lázas sietséggel elkezdett er6dítési munkákhoz. A-gyógy
szerészhallgatók esetében - a katonai szolgálatra egyre 
nagyobb számban behívott diplomás gyógyszerészek pót
lására - sikerült az illetékesekkel a gyógyszertári gyakorla
tot is katonai munkaszolgálatként elfogadtatni. A növekv6 
gyógyszerészhiány miatt így sokunkat hamarosan teljes 
értékű munkaer6ként foglalkoztattak, noha mindössze 
egyéves patikai gyakorlatunk volt Az is el6fordult, hogy a 
katonai behívás miatt diplomás gyógyszerész nélkül maradt 
gyógyszertár vezetésének minden gondja - egyik óráról a 
másikra - a gyakornokra szakadt, a tisztiorvos kényszerű, 
hall_i;atólagos beleegyezésével. 

Ujabb kellemetlen meglepetést okozott a Gyógyszerész
képzés Karközi Állandó Bizottságának elnökét61, dr. Mo
zsonyi Sándor professzortól 1944 .. június 6 keltezéssel 
küldött tájékoztató, melyet val.amennyien megkaptunk, 
akik az 1943/44-es 1anévben a II. évet elvégeztük Ez a 
honvédelmi miniszter 26000/1944. sz. rendeletére hivat
kozva közölte, hogy csak az 1945 .. június végéig végz6 
hallgatók kapnak a katonai szolgálat alól halasztást A nagy 
gyógyszerészhiány miatti újabb rendelkezés az évfolya
munkát - noha 1944 6szén még csak a III évünket kezdtük 
meg - a m és a IV 1anév összevonásával szintén diplomá
hoz kívánta juttatni .. Ez az oklevél természetesen ismét a 
kétéves egyetemi képzés után járó „régirendszerú" diploma 
volt Így most már az 1941/42-ben és részben az 1942/43-
ban egyetemre került hallgatók is elestek az ötéves képzés
seljáródiplomátóL S6tazemlítettévfolyamokhallgatóinak 
a két teljes értékű újrendszerú tanév és az aztkövet6 szigor
latok után, a régi képzés .szerinti gyakornoki vizsgát is le 
kellett tenniük, igaz, csak a receptúrai és galenusi ismere
tekből .. Teljes jogú gyógyszerészek csak a diploma utáni 
approbációs vizsga sikeres letétele után lehettek. Mindezek 
révén viszont 1945 őszéig a katonai szolgálat alól halasztást 
kaptak, ami nem csekélység, hiszen „habet tempus, habet 
vitam"„ 

A gyakori Iégitárnadásoktól zaklatott nyár után az 
1944/45-ös 1anév őszi szemeszterének el6adásai és gyakor
latai csak október els6 napjaiban indultak meg .. Immár III. 
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éves évfolyamunk az összevont képzés szerint folytatta 
tanulmányait Ez gyakorlatilag a IIL és IV,. év szigorlati 
tárgyainak egy tanévbe zsúfolt tanrendjét jelentette .. Ebben 
különös módon a gyógyszerhatástannak már nem jutott 
hely, igaz, a tanrend a ,,kötelezően ajánlott" tárgyakkal 
együtt így is heti 59 órát tett ki. 

A légiiiadók fóleg a délelőtti oktatást zavarták volna, de 
többnyiie a tantermekben maradtunk, hiszen azok sem 
nyújtottak sokkal kisebb védelmet, mint az egyetemi épü·· 
letek óvóhellyé kinevezett alagsori helyiségei. A Trefort
kertben létesített cső-óvóhelyeket senki sem merte fölke
resni. Mivel a riadók alatt a laboratóriumi munkát szigorúan 
megtiltották, a gyakorlatok az „óvóhelyeken" többnyire 
konzultációként folytatódtak, dr Végh Antal intézeti tanár 
vezetésével 

Ősszel a hadm úveletek már az akkori Magyarország 
területére értek. Az előadásokon a hatóságilag kitelepített 
kolozsvári, majd a szegedi egyetem gyógyszerészhallgatói 
is kezdtek megjelenni, ugyanakkor a távolabbi vidéki terü
letekról valók közül többen folyamatosan elmaradoztak. Ez 
a létszámingadozás azután a félév befejezéséig tartott .. Az 
1944 .. október 15-iki nyilas hatalomátvétel miatt néhány 
napig szünetelő oktatás, ha zaklatottan is, de november 
végéig folyt. A félévet indexeinkben ismét a professzorok 
és a dékán aláírásával, szabályszerűen zárták le .. 

Kényszerkitelepítis Németországba 

Az eseményekkel szembeni tompult, kilátástalan fásult
ság miatt, amikor az emberek már a közeledő veszélyt sem 
voltak képesek felmérni, a pillanatnyi lehetőségek határain 
belül, mechanikusan cselekvő tömeggé váltak az egyete
misták is. Az egyetemi oktatást bármikor újra beszüntethet
i ék, dc ez akkor már egyet jelentett a gyors katonai kikép
zést követő azonnali frontszolgálattal Az aggodalmakat 
ham;uosan igazolta a nyilas kormányzat 9700/1944., és 
9800/1944 .. VKM számú, majd a november 29-én közzétett 
4230/1944 ME számú rendelete. Ezek értelmében az egye
temi oktatást csak a mérnök-, orvos-, állatorvos- valamint 
gyógyszerészhallgatók részére lehet folytatni, rövidített ki
képzési formában. Elrendelték a vidéki és a budapesti egye
temek kitelepítését is, éspedig Németországba. Ez az álta
lános felháborodást kiváltó intézkedés a továbbiakban már 
nemcsak a hallgatóságot, hanem a tanszemélyzctct és a 
professzorokat is katonaként kezelte .. Az oktatás a kitelcpí
tést61 számítva már a budapesti Tudományegyetem illetve 
Műszaki Egyetem keretein belül egyesített, úgynevezett 
Egyetemi fanzászlóalj keretében folytatódhatott. Az egye
temek vczet6inck, így l11ekutz orvoskari dékánnak és pro
lcsszoraiknak az erélyes tiltakozása is eredménytelen ma
radt A rendelkezésekben érintett lérfihallgatók 
SAS-katonai bchívóparnncsot kaptak, míg a nóhallgatókat 
katonai munkaszolgálatra szintén az Egyetemi fanzászló
aljhoz vezényelték. A behívóparancsnak nem engedelmes
kcd6k katonaszökevénynek min6sültek, és ez tudvalevőleg 
a katonai rögtönítélő bíróság azonnali eljárását vonta maga 
után. 

Az 1944 november utolsó napjaiban kelt behívóparan
csok szerint december 5-én reggel 8 órakor kellett katonai 
szolgálatra jelentkeznünk. A behívóhoz mellékelt tájékoz-

tatás szerint a személyi iratokon és élelmiszerjegyeken felül 
meleg ruházatot, fehérneműt, meleg takarót, erős lábbeli~ 
evőeszközöket, kézi szereket stb. , valamint a tankönyveket 
is hozni kellett Az összes személypoggyász súlya szemé
lyenként 50 kg lehetett 

A napról-napra növekv6 fejetlenség miatt csak időköz
ben értesültünk arról, hogy december 5-én csupán jelent
kezni kellett a Műszaki Egyetem aulájában, ahol elég fele-
16tlenül ajelentkezésról semmiféle igazolást nem kaptunk 
Mindössze a kitelepítéssel megbízott dr. Csi//éry András 
kormánybiztos tájékoztató szónoklatát kellett meghallgat
nunk, pedig az utcai igazoltatások akkor már rendszeresek 
voltak, A kitelepítő vonatok pontos indításáról a rádió útján 
„Egyetemisták emlékezzetek a két Bolyaiia!" rejtett szö
veggel terveztek téjékoztatni, A vonatok indulását végül is 
minden titokzatoskodás nélkül a rádió és a napi sajtó 
közölte .. 

Az első kitelepítő vonat, melynek a Műszaki Egyetem 
hallgatóit kellett kiszállítania, 1944, december 8-án indult 
el. A budapesti és vidéki (kolozsvári, szegedi, debreceni és 
részben a pécsi) tudományegyetemek orvos- és gyógysze
részhallgatóit szállító vonat indulását december 10-én reg·· 
gel 8 órára jelezték 

A Keleti pályaudvar csarnokában álló II. kitelepítő vonat 
elég vegyes képet mutatott. Volt abban 2. és .l .. osztályú 
gyorsvonati négytengelyes kocsitól kezdve a szárnyvona
lak kéttengelyes 3. osztályú személyvonati kocsiján át a 
csukott G-teherkocsiig („marhavagon") minden Aki hová 
tudta beügyeskedni magát, ott utazott napokon át A szer
vezetlenség miatt enyhén szólva kaotikus állapotok ural
kodtak .. Az utazást irányítókkal, legalább is a magunk fajta 
közönséges hallgató nem nagyon találkozott, eltekintve 
néhány feltűnősköd6 egyenruhás alaktól. A behfvón jelzett 
rendszeres élelmezésnek egyelőre nyoma sem volt, ki-ki a 
maga módján gondoskodott magáról. Sem az indulás idejét, 
de még az út végcélját sem tudtuk Többnyire Halle és 
Brcslau (Wroclaw) városokat emlegették Késő este, más
nap reggel 10 óráig eltávozást engedélyeztek. A vonat 
azonban december 1 l-én hétfőn és 12-én kedden is tovább 
vesztegelt Kedden estétól csütörtök (december 14,) reggel 
10 óráig újra eltávozási engedélyt kaptunk. A négynapos 
vesztegelés alatt a hallgatóság igyekezett a vagonjait kom
fortosítani. A pályaudvari helyiségekból „szerzett" ajtók
kal, deszkákkal a csomagtartókat, padokat esténként fok.he
lyekké lehetett átalakítani. A kocsik külső falaira 
bökverseket, akasztófahumorú karikatúrákat frrkáltak .. Ar
ról csak utólag értesültünk, hogy a bécsi vasútvonalat egy 
előretört szovjet egység átmenetileg er6sen megközelítette. 
Ez volt tehát a vesztegelés oka 

Többszöri jelzés után december 14-én délután 4-5 óra 
táján a szerelvény elindult, de az esti órákban csupán Ke
lenföldre ért, és az éjszaka java részében is onnan nem 
messze vesztegelt Lassú cammogás után december 15-én 
a reggeli órákban - a Biatorbágy melletti viaduktnál - az 
újabb tartós ácsorgást a völgyben csörgedez6 pataknál leg
alább reggeli mosakodásra lehetett hasznosítani. A kocsik
ban mosdási lehet6ség ugyanis nem volt A fűtés csak a 
mozdonyhoz közeli kocsikban működött, és világítás is 
csak néhány kocsiban volt Bicskén újabb várakozás lassí
totta utazásu~t és 16-án még csak Szár állomásig jutot
tunk. Innen kissé gyorsabb iiammal, estére Gyffrbe értünk, 



December 17-én reggel 9 óráig csak Mosonmagyaróvárig 
értünk, és 10 óra is volt, mire az elózó napokban alaposan 
szétbombázott Hegyeshalom határállomáson megálltunk 
Újabb várakozás, légiriadó, szerencsére támadás nélkül A 
határon december 17-én éjjel haladtunk át és 18-án délelótt 
10 óra körül Wien-Stadlau állomáson voltunk. Itt újabb 
légiriadó, szerencsére a szerelvényt és környékét nem bom
bázták A szerelvényünk útja Hohenaun át északi -irányba 
folytatódott Morva- ill Csehországon át Brnon éjjel halad
tunk át, majd december 19-én délelótt 10 óra körül hosszabb 
várakozás volt Moravská Irebová (Mllhrisch T rübau) állo
máson, ahol a cseh vasutasok melegvizes mosakodáshoz és 
néhány cigarettáért meleg ebédhez segítettek A légitáma
dásoktól addig kevésbé sújtott úgynevezett Cseh-Morva 
Protektorátus területén utazásunk fölgyorsult December 
20-án Pardubice-Melnik-Litomerice városokon át az Elba 
jobb parjján egészen Usti nad Labem (Aussig) városig 
jutottunk, és még aznap késő délután megérkeztünk Drezda 
akkor még teljesen ép fópályaudvarára Hasonlóan sértetlen 
volt a Dresden-Neustadt pályaudvar, ahonnan hosszabb 
várakozás után a német Vöröskereszt némi élelmével Lip
c <én át december 21-én reggel megérkeztünk az úticélként 
emlegetett Hal/e (Saale) városba 

Az egész utazás szervezetlensége folytán a vonaton uta
zó professzorok delegációja némi csalódással tért vissza 
tárgyalásáról, mivel a már elég sok menekülttel terhelt 
kisebb egyetemi város, mindössze néhány száz hallgató 
befogadását vállalta.. Egyszerű megoldásként a vidéki egye
temek medikus hallgatóira esett a választás, akik kora dél
után már el is hagyták a szerelvényt.. A budapesti kar orvos
é s gyógyszerészhallgatói most már kissé „kényelmesebb'' 
körülmények között a Bre</auba irányított szerelvényen 
maradtunk Az addig viszonylag enyhe idő hidegre fordult. 
A szerelvény kocsijai közül csak a mozdonyhoz közel 
lev6kben volt valamelyes fűtés. Szerencsére egyes városok. 
így Lipcse és Halle f6pályaudvarain - melyek úgynevezett 
fejpályaudvarok - a továbbutazáskor a szerelvény másik 
végére csatolt mozdony szinte pályaudvaronként váltakoz
va részesítette fűtésben egyszer a szerelvény egyik, másszor 
a másik végén utazókat. A többnyire hideg kocsikban a 
dohányosok gátlástalan füstölése miatt viszonylag sűrűn is 
kellett szellőztetni Akkoriban már legtöbben hevesi szűz
dohányt szívtak, melynek szemet-torkot kínzó füstjét nem 
csak a ruháink, de élelmünk is magába szívta 

Breslau, 1944, december 22-to?-1945. január 22-ig 

A késő délutáni órákban Hallét elhagyva, vonatunk es
tére ismét Lipcsében volt, s még é.üel előtt újra áthaladva 
Dre<den-Neuitadt pályaudvarán, szakadatlanul kelet felé 
tartva december 22-én a hajnali órákban Görlitzet majd 
reggel 8 óra körül Liegnitzet (Legnica) érintve a délelőtti 
órákban érkeztünk Bre.slauba (Wroclaw). A küls6 pályaud
varon felfedezett munkásmosdóban sikerült valamennyire 
kultúremberi külsőt ölteni magunkra. Késő délután volt, 
mire csomagjainkat vonszolva, begyalogoltunk a pályaud
varhoz viszonylag közel esó Arletius-Strasse 1 sz. alatt 
lévő St Elisabeth-Gymnasium-ba. (Neve után ítélve vala
mikor a náci hatalomátvétel után elvett egyházi leányiskola 
lehetett Az épület szinte sértetlenül élte túl a város ostro-

mát Amikor 1962-ben néhányunknak lehetősége adódott 
egy lengyel gyógyszerész-kongresszus alkalmával fölke
resni, ipari szakközépiskola volt benne.) Új szálláshe
lyünk felé tartva műegyetemi hallgatók egy csoportjával 
találkoztunk, akik a december 8-án indult els6 vonattal 
érkeztek meg, és éppen akkor irányították őket vissza Drez
dába 

Az egykori iskolaépület tá~as és világos osztálytermei
ben helyeztek el bennünket Agy helyett egyelőre a puszta 
padlón alhattunk A rendszeres tisztálkodási lehetőség is 
biztosított volt Végre a rendszeres étkeztetésünkr61 is gon
doskodtak .. Igaz, a magyar gyomornak nem éppen ízletes 
hábmús német katonai ellátás rendszeres kiegészítésre szo
rult, de mégis mindennap megkaptuk (Az utazás alatt talán 
egyszer-kétszer kaptunk valami hideg ételt Pedig a szerel
vényhez „GH"-s kocsi is tartozott, de ki tudja, hogy az 
élelmiszerkészlete hova vándorolt) A tanári kar és hozzá
tartozóik a városban kaptak elhelyezést 

A megérkezést követő napokban már b6ven kijutott a 
csalódásokból Már decembei 23-án kénytelenek voltunk 
tapasztalni, hogy szálláshelyünk voltaképpen kaszárnya, 
amit csak zárt egységben vagy eltávozási engedéllyel hagy
hattunk el. A tudnivalókat reggelenként a „parancshirdetés" 
alkalmával közölték a századonként sorakoztatott hallgató
sággal .. Az egyes évfolyamok parancsnokai katonaviselt 
szigorló orvosok, gyógyszerészek voltak .. A Németország
ba vezényelt Egyetemi Tanzászlóaljhoz, az akkoriban még 
a frontszolgálatot teljesítő utolsóéves és szigorló hallgató
kat is átvezényelték, az illet6k nem csekély örömére .. Min
den hivalalos aktuson a Wchrmacht odavezényelt összekö
tő tisztje (eleinte egy orvos őrnagy) is jelen volt 

1. ábra.: Bre.slau, St. Elisabeth Gymnasium 

A gyógyszerészcsoportot helyhiányra hivatkozva már az 
elsó nap a város másik részében levő „Minoritenhof' -ba 
költöztették, ahol az egykori öreg kolostorépület sötét, fű
tetlen szobáiban kellett volna laknunk Némi ügyeskedéssel 
sikerült a karácsonyi ünnepekre való hivatkozással még 
aznap visszaköltöznünk Az ünnepek utánra halasztott köl
tö~és szerencsénkre elmarndt A karácsony és az újév ün
nepei szomorú hangulatban, semmittevéssel teltek Ma
gyarországról egyre lehangolóbb hírek érkeztek, akkor 
kezdődött el Budapest ostroma. Napközben, ha sikerült 
néhány órára eltávozást kapnunk, a városban kóboroltunk, 
hogy megismerjük A kemény hideg el61 azonban csakha-



mar valamelyik vendéglőbe menekültünk, ahol szüntelen 
éhségünket legfeljebb a sóban, vízben f6tt és némi liszttel 
habarttakarmányrépából készült „Starnmgericht" nevű un
dorító szagú és ízú kotyvalékkal, vagy tökmagból f6zött 
húslevesutánzattal „Brühe" .. vel csillapíthattuk Jegy nélkül 
ezeken kívül legfeljebb cikóriakévé vagy ismeretlen füvek
ből f6tt tea volt kapható. Élelmiszerjegyeink a központi 
ellátás miatt viszont nem voltak 

Karácsony és újév között új német összekötő tiszt érke
zett Els6 intézkedésére a n6hallgatókat a városba (Garten
sttasse 42.) telepítették, mivel „kaszárnyában" nők nem 
lakhattak. El6z6leg személyazonossági igazolványokat 
(Ausweis) és élelmiszerjegyeket kaptak A kaszárnya szó
nak akkor sokkal fenyegetoöb értelme volt, mint egyébként 
A tanulás lehetősége távolodni látszott Az eleinte még az 
6rnagy el6djénél is ellenszenvesebbnek tűnő százados, jó
zan, emberi gondolkodását csak a legnehezebb napokban 
ismertük meg 

Az 1945 január 6-án délelőtt a I echnische Hochschule 
aulájában megtartott félévnyi tó ünnepség, ahova nem kívá
natos feltűnést keltve, zárt alakulatban, magyar katonanó
tákat énekelve kellett a város másik végébe kivonulnunk, 
némi reményeket, de indulatokat is keltett A német egye
temi megnyitón a magyar kormánybiztos, dr. Csil/éry And
rás, a magyarul mondott nyilas köszöntésen kívül keserves 
németséggel elmondott beszéddel nyitotta meg a magyar 
egyetemi félévet 

Az el6adások csak január 10-én kezd6dtek meg. Ezen a 
napon érkezett meg a Szombathelyr61 indított III., egyben 
utolsó egyetemi kitelepít6 vonat, f61eg a Dunántúlon rekedt 
egyetemistákkal .. Most már azt is tudomásul kellett ven· 
nünk, hogy budapesti professzoraink közül csupán dr. Da
rányi Gyula a közegészségtan orvos professzora jött ki. A 
gyógyszerészképzés többi professzora, Széki, Lipták és M o
zsonyi profes$zorok id6s koruk miatt odahaza maradtak. 
Egyetlen gyógyszerész oktatónkként az akkor mindössze 
30 éves, n6tlen dr Kedvessy György egyetemi magántanár 
jött velünk, Mozsonyi professzor közvetlen és írásos utasí
tására Csak utólag tudtuk meg, hogy Kedvessy dr -t meg
kérdezése nélkül és tiltakozása ellenére utasították a fel
adatrn Csi/lérynél Kedvessy kifejezetten tiltakozott, mire 
6t felkoncolással, szökése esetén pedig id6söd6 szülei elle
ni megtorlással fenyegette meg a kormánybiztos .. A számá
ra is nehéz, felel6sségteljes, és hazatérésünk után az akkori 
politikai vezetéstől köszönet helyett igazságtalan vádasko
dással viszonzott lelkiismeretes helytállásáért, tör6déséért 
ma is mindannyian csak hálával tartozunk 

A hiányzó budapesti professzorok helyére máris sikerült 
a kolozsvári egyetemr61 családjával együtt kitelepített dr 
Méhes Gyula farmakológus professzort a gyógyszerismeret 
(farmakognózia), s6t az összevont képzésben eredetileg 
nem is szerepl6 gyógyszerhatástan és méregtan tárgyak 
elóadáSára megnyerni .. A galenusi és receptúrai gyógysze
részet tárgyak obatása Keqvessy <Íf-ra hárult, akinek ezek 
mellett még a kémiai tárgyakat is vállalnia kellett, mivel 
kémia professzorok nem voltak velü.nk. Kedve.ssy dr-t 
ugyanis gyógyszeranalitikai munkáSságaalapján habilitálta 
magántanárrÍíazegyetem. A gyógyszerészi-, illetve szerves 
kémia oktatásában még 'Zalai Károly disszertáns és Ma-
10/csy György mb. asszisztens vett részt A farmakognózia 
elméleti~ gyakorlati botanikai ismereteit dr Meisel János 

és felesége oktatták, mindketten geológia és növénytan szako
sok voltak. 

Az előadások január 10--ét61 két héten át rendszeresen 
folytak a breslaui tudományegyetem rendelkezésünkre 
bocsátott, többnyire gyéren fölött tantermeiben. Laborató
riumi gyakorlatok csupán farmakognóziából voltak a bota
nikuskert területén lév6 növénytani intézet laboratóriu
mában. (A tantervnek megfolel6en a soron következő 
levéldrogok közül január 19-én az Althaeae folium-ból 
készítettünk mikroszkópos preparátumot a vizsgálathoz .. A 
második gyakorlatunkra már Grazban március 15-én került 
sor, amikor a Digitalis foliumot vizsgáltuk) A kémiai és a 
gyógyszerészeti gyakorlatokhoz sajnos sem laboratóriu
mot, sem folszerelést nem biztosítottak Január 10-t6l 21-ig 
majdnem a normális egyetemi életet éltük. A közben kissé 
megenyhült idqjárás folytán az egyetemi el6adások látoga
tása után lassanként a középkori építészeti műemlékekben 
gazdag Odera parti egyetemi városrésszel is megismerked
tünk Az igényesebbek még hangversenyre is eljutottak. 
Közben kollégan6inket átmenetileg a „Minoritenhof'-ba, 
majd a volt Bauer ámházból alakított szükségszálláShelyre 
költöztették (Schmiedebrücke Str.). 

Az ígéretesnek tún6 napokat váratlanul taszította pánik-
hangulatba, a hirtelen hidegre fordult id6 miatt, az Odera 
vonalát mintegy 50 km-re megközelít6 hadműveleti front 
Az addig viszonylag higgadt lakosságon a teljes kétségbe
esés és fejetlenség lett úrrá Azonnal megkezdődött az 
Oderán túli területek kiürítése .. Breslaut pillanatok alatt 
menekültáradat öntötte el A lakosság ingetültsége, ag
resszivitása percr61 percre n6tt..Január 21-én már a vfzszol
gáltatás is akadozott A magyar egyetemi hallgatók sorsa 
pillanatok alatt vált t~ljesen kilátástalanná. A várost a had
vezetés er6ddé nyilvánította, az irányítást még a Wehr
macht szemében is félelmetes SS vette át A város utcai 
hangszóróin folyamatosan adták az uta,ítást Elhangzott, 
hogy a magyar egyetemisták voltaképpen katonák, akiket a 
város védelmében be fognak vetni 

Hála a Breslauban tartózkodó tanáraink (Csil/éry szeren
csére nem volt olt!) félelmet és fáradtságot nem ismerő 
törődésének, állítólag alkalmas személyeket még cigarettá
val és pálinkával is megajándékozva, sikerült elérniük, 
hogy a tanszemélyzet, a családosok és a nőhallgatók vas
úton, mi férfihallgatók pedig gyalogosan, kézi csomaggal, 
pokrócainkkal elhagyhatluk a várost 

Sorsunkon több alkalommal is könnyített, hogy egyik 
évfolyamtársunk családtagja a berlini követségen dolgo
zott A közvetlen, nem hivatalos, de annál reálisabb tájé
koztatásának mindig meg lett a kedvező eredménye 

Menekülés Bres/auból 

Január 22-én hétfőn délutánig csomagjainkat szállítot
tuk a vagonokba, majd öt napra kapott hideg élelemmel 
délután gyalogmenetben a Wehrmacht összeköló tisztjének 
vezetésével elhagytuk a várost A rettegett „Volkssturm"
tól (civil személyek gyors kiképzése a páncélököl haszná
latárn és bevetése harckocsik ellen) sikerült megmenekül
nunk Este 8 óra tájban Breslau-Lissa perem városban egy 
hatalmas gyűlésterem puszta padlóján egymáshoz zsúfo
lódva térhettünk pihenőre Január 23-án már hosszabb út 



,.•. 

·r.·.· .. ··.· .•.•.. ·.·.„ ... 

1995. január 
~ 

GYÓGYSZERÉSZET 39 

nehezedett ránk A német százados józanul gondolkodó 
vezetőnek bizonyult, és beosztása ellenére mindvégig ve
lünk gyalogolt. A napi út nagyobbik részét, kb. 19 km-t 
Neumarktig már délig megtettük A hideg, szeles, időnként 
havazó időben a gyaloglástól már hamarább elfáradtunk 
Nagyon sokunknak a cipője sem volt megfelelő.. Néhány 
medika is vállalta a gyalogutat Volt köztük könnyű, városi 
félmagas-sarkú cipőben kínlódó is. A rövid pihenők után 
alig tudtunk elindulni begörcsölt izmaink miatt Az éjszakai 
szálláshely Maserwitzben, a téli idényben nem múköd6 
téglagyár jéghideg alagútkemencéiben volt Január 24-tn 
napsütéses, de hideg időben indultunk el a 30 km-re lév6 
Lüben (L iben) városka felé .. Az útirány északi-északnyugati 
volt, ami továbbra is előnyösebbnek bizonyult, mint a Bres
lauból már menekülttömegektól elözönlött délnyugati, nyu
gati útvonalak A kanyargós Odera miatt a fronthoz hol 
közelebb, hol távolabb haladtunk Néha-néha fehér lepellel 
rejtett roham lövészeket szállító katonai autók száguldottak 
cl a hosszú elhúzódó csoportokban gyalogoló több száz 
cgyciemista mellett Az útmenti falvak lakói már menekü
lőben voltak .. A vendéglőkben a Vöröskereszt meleg teát 
vagy levest osztott. Az íze érdektelen volt, viszont meleget 
fogyaszthattunk Egyes helyeken a szovjet hadsereg már 
elérte az Oderát Szerencsénkre az elónyomuláshoz légi 
támogatása itt nem volt. Csak a német harci gépek zúgtak 
cl néha-néha fölöttünk Vezetőink egyre szigorúbban igye
keztek a csoportokat összeterelni, siettetve az esti cél mi
előbbi elérését Lübenbcn a katonaságtól már elhagyott, de 
még fűtött kaszárnyában meleg vacsora után, megtisztál
kodva térhettünk nyugovóra, esetleges éjjeli páncélos ria
dóval számolva. A városka útjait nagy vascsövekkel meg
rakott szekértorlaszok zárták el. 

Január 25. reggelén a riadó nélküli éjszaka után most 
már teljesen nyugati irányba folytattuk utunkat, mely ele
inte nagy erd6ségeken haladt át Később menekültekkel is 
gyakrabban találkozva, az egyhangú sík terep és a negyedik 
napja tartó gyaloglás miatt egyre nehezebben haladtunk, 
legtöbbünk feltört lábakkal Az éjszakát Kotzenau (Choci
anów) falu gyúlésterme padlóján aludtuk át. lanuár 26, 
gyaloglásunk utolsó, de legkeservesebb napja volt Útrövi
dítés céljából Rückenwaldenau, helyenként félméteres hó
val takart erdei szekérútjain vonszoltuk magunkat tovább 
Még akik az előtte haladóktól letaposott hóban haladtak, 
azok is hamarosan féllábszárig átáztak .. Pihenőket nem volt 
tanácsos tartani, mert a nehéz terepen gyalogolva, teljesen 
átizzadva, elfáradva, esetleg fagyhalál áldozatává válhat
tunk volna A gyalogmenetnek ezen az utolsó napján már 
erősen eltávolodtunk az Odera vonalától, amelyhez az eló
z6 napokban eléggé közel, Steinaunál alig 15 km-rejártunk 
A veszély ugyan lényegesen csökkent, de ez a nap volt a 
legfárasztóbb Egyesek kimerültségükben már kézi cso
magjuk tartalmát eldobálva igyekeztek terhükön könnyíte
ni. Nem csak eldobált könyvek, de még konzervek is jelez
ték a behavazott erdei kocsiúton bukdácsoló egyetemisták 
vonulását 

A rövidített úton már délutánra sikerült Altöl sbe jutni, 
mely az országúton Kotzenautól 60 km-re van .. Innen már 
egészen közel esett gyaloglásunk végcélja Neuhammer, 
több tíz négyzetkilométernyi területű katonai tábora.. A 
kaszárnya, a „lager" szavak ismét szorongást váltottak 
ki bennünk Vajon lesz-e továbbutazás, elhagyhatjuk-e 

majd a tábort, vagy csak becsalogattak ide? A gyaloglás 
befejez6dött, meleg helyiségben rövid pihenés után meleg 
ételt is kapunk, sőt még hideg vacsorát is osztottak:.. A 
táborban magyarokkal, fóleg a Dunántúlról elhozott 14-16 
éves leventékkel találkoztunk. Siralmas látvány volt a 
részben civilben lév6, részben honvédségi, részben német 
egyenruha darabokat viselő gyereksereg. Voltak. akiknek 
a lábán szandál volt. Részükre már akkor rendszeres ki
képzés folyt. A rövid pihenés után nem is sejtettük, hogy 
vándorlásunk keserves órái - amikor vonaton szállítottak: 
át az „Ost-Lager"-ból a „West-Lager"-be a kijelölt szál
láshelyünkre- még hátra vannak .. Ugyarús a vonat keskeny 
nyomtávú, nyitott tehervagonokat jelentett és útközben az 
egyre er6södó szél a havat a nyitott vagonok egymáshoz 
kapaszkodó, állva topogó utasaira hordta. Éjfél is jócskán 
elmúlt, mire a két egymást követő szerelvény a végállo
máshoz ért .. Irányítók sehol, körülöttünk sötét barakkok, 
semmi intézkedés. A tömeg eleinte szótlanul topogott a 
hóban, majd egyesek kiabálni, mások énekelni kezdtek 
Hamarosan artikulálatlan hangon ordított több száz elke
seredett egyetemi hallgató Valakik Csilléry után kiáltoz
tak, mire vaskos trágárságokkal fűszerezett szitokáradat 
hörgött és üvöltött bele a hófüvásos éjszakába. Végre, úgy 
éjjel 2 óra tájban előkerült egy-két német katona, és be
vezetett minket a fűtetlen, jéghideg barakkokba .. Egyesek 
a fölöslegesnek ítélt rosszabb ágyakkal gyorsan befíítöttek 
a nagy vaskályhába. A katonai vagyon pusztítása miatt 
fenyegetőző német katonát többen magyarul szidalmazva 
szintén megfenyegették, mire az jobbnak látta eltűnni A 
barakkban a szétteregetett, átázott holmiktól terjengő ned
vesség- és izzadtságszagban a teljesen kimerült Ieend6 ma
gyar orvosok és gyógyszerészek takaróikba csavarodva 
mély álomba zuhantak: .. 

Másnap, január 27-én már dél is jócskán elmúlt, mire 
ébredezni kezdtünk Csak estére tudtuk meg a futárként 
Halléba küldött és a csoportunkat most utolért kollégánk
tól, hogy a gyógyszerészcsoport másnap hajnalban to
vábbutazik Halléba Január 28-án vasárnap, a hajnali 
derengésben a frontról még korábban az Egyetemi Tan
zászlóaljhoz átvezényelt tartalékos hadnagy, erdélyi év
folyamtársunk vezetésével megnyugvással léptünk ki a tá
bor kapuján .. Reggel fél hat órakor egy zsúfolásig tömött 
személyvonat nyitott peronján utazva hagytuk el Neuham
mert .. Lassú döcögés után értük el Siege idorj állomást, 
ahol Drezda felé kellett átszállnunk .. Az állomáson vára
kozó és német családokat szállító szerelvény kocsijaiba 
minket, „AusHinder" -eket nem engedtek be Peronon, lép
csőkön, sót néhányunknak a szerelvény védelmét biztosító 
légelhárítós kocsit követő, oldalfal nélküli teherkocsi lő
szeres ládáira sikerült letelepedni Koh/furtban több 
személykocsi kiürült, s innen már a fűtetlen ko
csikban utazhattunk nyugati irányba. Drezdát elkerülve 
január 29-én éjjel 2 óra körül megérkeztünk Chemnitzbe. 

Csatlakozás Lipcse felé csak hajnali 4 óra felé volt 
A múlt században használt öreg kocsikban még helyhez 
is jutottunk. A beözönlő német utasok szidalmai csak ak
kor enyhültek, amikor megtudták, hogy Breslauból jöt
tünk, ahol egy-két napja már elkezd6dtek a harcok (Az 

erőddé nyilvárútott, majd később teljesen körülzárt város
ban még a német kapituláció után is házról házra harcol
tak:) 
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Reggel 8 óra tájban már Lipcse időközben megbombá
zott fópályaudvarára értünk A romos váróhelyiségekben 
rengeteg kisgyerek. ruhájukra varrt fa névtáblával, batyukat 
cipeló édesanyjuk kíséretében várt semmibe tekintő sze
mekkel a menekült~zállító vonatokra A tehervagonokból 
lócákkal személyszállító kocsivá alakított vagonokból álló 
szerelvény 10 óra tájban indult Halléba, ahová 12 órakor 
(január 29-én) meg is érkeztünk A gyógyszerészcsoport
nak Breslauból vonattal kitelepített tanszemélyzetét, vala
mint kolléganóinket, akik kétnapos keserves utazás után 
már egy héttel korábban meg is érkeztek, a Mackensen 
Schuleben, illetve a Frank'sche Stiftung gyermekkórházzá 
alakított iskolatömb helyiségeiben helyezték el Mi, a„neu
hammeri karaván" tagjai is itt kaptunk két napos hallei 
tartózkodásunk idejére voltaképpen csak éjszakai szállást 
A fűtött folyosók kövezetére esténként elhelyezett matra
cokon alhattunk, melyeket reggel még a főorvosi vizit elótt 
vissza keilett a raktárba tennünk (A kórtermekben állítólag 
Ukrajnából elhozott csecsemők és ápolók voltak) 

Halléban összesen két napot töltöttünk, mivel a gyógy
szerészcsoport végső úticéljaGraz lett. (Állítólag eredetileg 
is oda kellett volna utaznunk) A Halléban eltöltött hét alatt 
Méhe< professzor és Kedvesry dr gondos szervezéssel elő
készítették a medikusoktól a különválást, az elutazást és a 
gráci tartózkodásunkat Méhes professzor, dékánhelyettesi 
megbízással a gyógyszerészcsoport önálló vezetője lett 
Szintén a csoporthoz kapott áthelyezést a kolozsváii egye
temről családostól kitelepített dr. Hmanghy László pro
fesszor, a közegészségtan szigorlati tárgy oktatásárn, mivel 
Darányi professzor az orvostanhallgatókkal maradt A 
gyógyszerészcsoport a továbbiakban szinte önálló karként 
működött. Halléban csatlakozott csoportunkhoz az egye
temmel Pécsról kitelepült fiatal orvos házaspáI is. Így az 
orvosi ellátásunk is messzemenően biztosított volt A bres
laui menekülés után máI csak Halléban működő orvoskép
zéstól és a kitelepített egyetem kormánybiztosságától a 
gyógyszerészcsoport a gráci tartózkodása alatt szinte telje
sen elkülönült. Valószínűleg az egyre zavarosabbá váló 
katonai helyzet miatt az is elkerülhette az illetékes folsó 
vezetés figyelmét, hogy a gyógyszerészcsoport Wchrmacht 
összekötő liszt nélkül maradt Professzoraink és a hallgató
s{Jg ezt természetesen nem hiányolta. Ebből az új helyze
tünkből a továbbiakban csak előnyünk származott. 

Elutazá< Grazba 

Még január 31 ,én délután bcrakodtunk a csoportnak 
kiutalt vagonokba. A förfihallgatók csapatszállítás céljára 
kétszintcsre alakított és kályháv:~ fűthető két tehcrvagon
ban kaptak helyet A tanszemélyzet és a nőhallgatók ugyan 
szcrpélykocsil kaptak, de fűtésük többnyire nem volt 
Hoss7abb tehervonat részeként este 11 óra tájban hagytuk 
cl Hallét. ésfebr uár 1 -jén a reggeli órákban utazásunk során 
immár negyedszer Lipcsében voltunk Az utazásunk ez 
alkalommal is hosszúra nyúlt, mivel a teherszerelvényt a 
nagyobb állomásokon a vagonok rendeltetése szerint min
dig át kellett rendezni. Er6sen besötétedett s nagy kerülővel 
még csak Zeitz és Weissenfels állomásokat hagytuk el. 
Február 2-án viszonylag nagyobb utat tettünk meg ésBam-

berg, Er/angen városok teherpályaudvarain túljutva dél
utárua máI Nürnber gigjutottunk. Hála fúthet6 tehervagon
jainknak - tüzelő a pályaudvarokon álló szénszállítmá
nyokban bőven volt -, egész németországi bolyongásunk 
viszonylag legkényelmesebb utazásában volt részünk. F eb
r uár 3-án reggel már München felé robogott a szerelvény. 
Útközben a magyarságnak emlékezetes Augsbur got még a 
hajnali órákban hagytuk el, és délig már az osztrák terület
hez közel eső Rasenheimig jutottunk .. Miként általában a 
tehervonatok, a mi kocsijainkat vivő szerelvény is főleg 
éjszaka haladt gyorsabban .. Február 4-én hajnalra csak 
Salzburgigjutottunk. Ezután a gráci útunk legszebb szaka
szán haladtunk végig a Salzach völgyében, Hal/ein, Wer
fen, Bischofshofen útvonalon, mely köztudottan az egyik 
legszebb alpesi vasútvonal .. Az idő is kedvezőre fordult, a 
hófödte hatalmas hegycsúcsok vakítóan szikráztak a téli 
napsütésben. Hosszabb vesztegelés után kora délutántól 
keleti irányban Sch/adming, Staiiiach-lrdning útvonalon 
sötétedésre Selzthalba értünk Innen ismét csak éjjel utaz
tunk tovább Február 5-én a reggeli órákban, bombatölcsé
rekkel is sűrún felszaggatott iparvidéken áthaladva az ak
kori végső úticélunknak hitt Grazpályaudvaráraérkeztilnk 

Graz, 1945 február 5-to7-márciu< .31-ig 

Halléból ugyan több távirati értesítés ment Grazba, en
nek ellenére megérkezésünk váratlanul érte az ottani egye
temi és katonai vezetést Méhei dékánhelyettes úr vezeté
sével oktatóink félnapos tárgyalása végül is eredménnyel 
járt. A tanszemélyzet magánházaknál, a hallgatónók az 
egyetem álial tartott albérleti szobákban, a férfihallgatók 
pedig a Mura nyugati oldalán a város déli külső negyedében 
lévő egykori tüzérlaktanyában kaptak elhelyezést Az éj
szakát még a vagonokban kellett töltenünk, s csak február 
6-án délután mehettünk szálláshelyeinkre kézi csomagja
inkkal. A Monarchia legöregebb kaszárnyája, ahogy a grá
ciak az Artillerie-Kaseme-t nevezték; már csak nevében 
volt tüzérlaktanya, amire a bejárata e16tt álló két fakerekes 
ágyú is csak emlékeztetett Az elég rozoga épület II. eme
letén lévő, inkább folyosószerű sötét szobáinknak még a fél 
ablakában is deszka pótolta az üveget. A katonai épületek 
őslakóinak számító poloskák éjszakánként többeket kínoz·· 
tak. A folyosó vége, korábbi „sikeres" légitámadás folytán 
hiányzott Tisztálkodási Iehet6ség volt és rendszeres élel
mezésünket is, ugyan erősen háborús szinten, de biztosí
tották A kaszárnyát elég vegyes társaság lakta. A legiii
gyeltebbek a búrkalapos, elegáns öltözékú ausztrál 
hadifoglyok voltak .. A rendszeresen kapott vöröskeresztes 
csomagjaikból a velük kesztyűs kézzel bánó őrségnek is 
jutott néha cigaretta, sót esetleg csokoládé is. Laktak ott 
olasz internált katonák, akik mediterráni tempóban ásogat
tak heteken át egy hatalmas gödröt, miközben velük szüle
tett énektehetségükkel gyönyörködtették az arrajárókat A 
legnagyobb tömeget a kopaszra nyírt és méregzöld színű 
gyűrött ruhában, fa1'.1'pú bakancsokban botladozó szovjet 
hadifo~lyok.tették ki.. Kora reggelt61 kés6 estig, fegyveres 
őreik kíséreté~n ~meltakarításoknál dolgoztak Bár hova
!"11.ozrumkat kulseJük és be~zédük is sejttette, pontos meg
Jelolésüket a zubbonyuk UJjaira, a nachágszáraikra vörös 
festékkel ráfestett SU betűk is biztosították Valamennyi 
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hadifogoly zubbonya hátán, a szív fölött piros háromszög 
segítette szökés esetére a pontos célzást A:z Auffangkom
panie-0 (Ohrenkranke) nevet viselő német alakulat erede
tileg a hallássérültek, majd a hadikórházakb61 kisebb sérü
lés után szabadult, de még fegyvert fogható katonák 
átmeneti elosztőhelye volt Március vége felé Burgenland
ból behívott ötvenen föfüli, úgy-ahogy magyarul is beszé-
16 öregek gyűjtőhelye lett T6lük hallottuk a késóbb köz
mondássá vált versikét: „Wir alte Affen, wir sind die neuen 
Waffen" (Mi öreg majmok vagyunk az új fegyverek) .. A:z 
órszolgálatot teljesítő német egységek őrségváltása siral
masan groteszk látványt nyújtott Ki a jobb, ki a bal lábára 
bicegett, a sérült kézfej, sebforradásos arc sem tartozott a 
ritkaságok közé. Amilyen volt az épület, olyanok voltak a 
lakók is. Ebbe a tarka gyülekezetbe keveredett új elemként 
a civil ruhát, többnyire kalapot és a kor hazai divatja szerint 
zsinóros Bocskay télikabátot viseló és aktatáskával járkáló 
magyar egyetemisták csoportja. A „kaszárnya" szó már 
Breslauban az egykori iskolaépüleben is idegesítő fogalom 
volt számunkra Mégis, valószínűleg a némettől jellegzete
sen különböző osztrák környezet és a háborúk idején min
den hadseregben megtalálható ügyeskedókból szerveződött 
viszonylag veszélytelen tiszthelyettesek és tisztek a bresla·· 
uinál messze szabadabb életet biztosítottak. A német lakta
nyaparancsnokság csak az étkezési idók betartását kívánta 
meg, aki késett, legfeljebb nem evett alapon. A kaszárnyá
ban, rögtön az elsó napokban megkapott egyszerű igazoló 
írás alapján szabad ki- és bejárásunk volt. Egyszerűen ér
dektelenek voltunk számukra 

A napi elfoglaltságunkat az egyetemi oktatás rendje. s 
nem utolsó sorban a csakhamar kiismert rendszerességű 
légiriadók határozták meg. A német katon<e~ággal hivatalos 
kapcsolatunk csak a kormányok közti megállapodás értel
mében járó napi 6 márka illetmény és a férfihallgatóknak 
járó napi 2 cigaretta időnkénti átvételekor volt Némi jóin
dulatukra utalt, hogy még a cipőnket is megjavították a 
műhelyben .. Katonai kiképzés azután sem zavarta meg 
egyetemista életünke~ amikor a csoportunkhoz vezényelt 
két magyar szakaszvezető megérkezett. mivel Méhes dé
kánhelyettes úr a leghatárorozottabban ragaszkodott a ta
nulmányi időszak háborítatlanságához (A két szerencsés 
fickó mindenesetre remekül kihúzta nálunk a háború vég
napjait. és mindvégig csoportunkkal maradva velünk együtt 
civil személyként jött haza.) 

Grazr.ól, megérkezésünkig vágyaink városáról, még a 
vagonlakóként eltöltött elsó délelőttön kellett tapasz
talnunk hogy a nyugati szövetségesek légitámadásainak 
egyik kedvenc célpontja Erre utaltak a fóleg a vasútvonal 
körüli romok is .. Sajnos a légiriadók szinte a napi életünk 
meghatározói, szabályozói lettek Általában a késó délelőt
ti. déli óráktól kora délutánig tartottak. de néha a késó esti 
órákat is megkeserítették A lakosság nagy része szinte 
hisztérikus félelemmel vonult már az előriadó („Vora
larm ') alatt a városnak a Schlossberg alatti hatalmas bar
lang-óvóhelyére, ahol a betolakodó tömeg miatt néha sérü
lések is előfordultak. Így március 13-án az Anschluss 
évfordulóján is, bár légitámadás a várost nem érte, a biztos
ra vélt támadástól rettegve a Schlossberg alá nyomuló tö
megben több sérülés is előfordult Közülünk többekben 
hamarosan kialakult az óvóhelyiszony, s emiatt nem egy 
alkalommal a Schlossberg felső oldalán a hatalmas fák alatt 

meghúzódva szemlél6i lehettünk egy-egy bombázásnak. A 
komoly veszélyt ilyenkor a légvédelmi ütegek lövedékei
nek furcsa, szinte zenének ható különbözóhangú süvítéssel 
aláhulló repeszei jelentették. Egy-egy repesz néha nagy 
koppanással valamelyik közeli fába csapódott. 

Nem sokkal megérkezésünk után február 13-án, szeren
csére sérülés és a személyi holmik pusztulása nélkül a 
kolleginák egyik szálláshelyén (Mariengasse) a kertes ház 
udvari kapuját emelte ki a bomba, és tette lakhatatlanná a 
szobát a légnyomás. A későbbi hetekben egy másikStuden
tenheim-b61 (Neuholdau-Gasse) a fel nem robbant bomba 
miatt kellett átmenetileg más helyekre, így az egyetem 
főépületének alagsorába költöztetnünk kolléganóinket. Né~ 
hányunk számára a február 24-iki bombáz$ majdnem 
rosszul végz6dött, amikor az egyetemr61 az elóriadó alatt 
valamilyen ösztönös cselekvés folytán a városon kívüli 
Hilmteich liget felé igyekeztünk. Útközben már a villane
gyed járdáján hasalva ért a bombázás légnyomása. Csak 
mikor visszatértünk, akkor tapasztalhattuk, hogy elég közel 
voltunk a szönycgbombázás széléhez. Az egyik emeletes 
lakóház, amelyiknek óvóhelyére az ottaniak bíztatására 
mégsem mentünk be, már romokban volt Akkor kapott 
találatot az egyetem állattani intézete is .. Igazgatója, aki a 
mi kedvelt otthoni Mód/inger professzorunkat is jól ismer
te, mindig szívesen látott bennünket az előadásokhoz köl
csönadott gyakorlóban. Rögtön hozzá is láttunk a légnyo
mástól összetört vitrinek üvegcserepei! eltakarítani .. A 
bombázások után gyakran csak tereló utakon, a romok közt 
kóborolva juthattunk szállásunkra, ahol egy alkalommal 
éppen az elutazásunk elótti napokban a közeli fel nem 
robbant bombák veszélye mellett térhettünk éjszakai „nyu
govóra„ 

Bár Graz ottlétünk alatt szándékos terrorbombázásl nem 
szenvedett, az akkori célzási technika pontatlansága miatt 
a lehulló, néha telefonfülke nagyságú romboló bombák 
gyakran találtak el lakóházakat, műemlékeket is Így pusz
tult elfebr uár 19-én a belvárosban levó, ferencesek közép
kori gótikus templomának fóoltára. 

A rendszeres egyetemi oktatás a bcköltözésünketkövető 
héten kezdődött el A gráci egyetem vezetősége és tanárai 
a tőlük telhetően készségesek voltak. Bizonyára az is 
könnyebbséget jelentett, hogy csak kétféle csoport, mind
össze kb. 80 hallgatója számára kellett a magyar nyelvű 
oktatáshoz helyiségeket biztosítani, szemben a breslaui 
több száz hallgatóval .. Az előadások legtöbbjéhez a vi
szonylag tűrhetően fűtött anatómiai intézet tantermét kap
tuk meg A gyógyszerészet (galenikumok, receptúra) .előa
dásokat viszont a gyógyszerészeti intézet egész télen át 
fűtetlen tantermében Kedve«y tanár úrral, az előadóval, 
télikabátban együtt fagyoskodtuk végig. Kémai gyakorla
tokat itt sem tudtak biztosítani, helyettük Zalai Károly és 
Czuczi Gyóz6 asszisztensek praktikumi előadásokkal készí
tettek föl a szigorlatra .. Ugyanakkor rendszeresen voltak 
gyakorlataink farmakognóziábóL A:z idó jobb kmaiználása 
céljából a gráci intézet rendkívül segítőkész vezetője Fi
scher professzor, teljes metszetgyújteményt és mikroszkó
pokat is bocsátott használatunkra Sót, amikor késóbbGtaz·· 
ot elhagyni kényszerültünk, egy készlet metszetet és egy 
öreg, de jól használható mikroszkópot adott a csoportnak, 
melyek a későbbiekben szinte békebeli gyakorlati szigotla
toztatást biztosítottak A gyakorlatok a viszonylag fűtött 



laboratóriumokban folytak, nem csekély előkészítő munkát 
adva a lelkiismeretesen oktató Meisel házaspárnak Ha
ranghy professzor közegészségtan előadásai igen érdeke
sek voltak. 

A rendszeres oktatást csak a légitámadások zavarták 
meg. A különböző óvóhelyeken eltöltött időt legtöbbünk 
igyekezett tanulással élviselhetővé tenni, ameddig idegeink 
bírták Sajnos egy„egy nagyobb bombázás az amúgy is 
háborús városi villamosközlekedést napokra megbénította .. 
Ilyenkora város délnyugati szélén lakó férfihallgatókkény
telenek voltak gyalog eljutni az északkeleti szélen lévő 
egyetemi városrészbe Egyébként szabad mozgásunkat 
csak a bombatámadások következményei gátolták .. Graz
ban, ellentétben Breslauval, megérkezésünk után az egye
tem rektori hivatala mindannyiunkat megfelelő igazolvá
nyokkal látott eL 

A magyarországi harcokról érkező hírek érthető módon 
rossz hatással voltak ránk. A mind gyakrabban jelentkező 
honvágy mellett, ha csak egy-két napra is, de alaposan ránk 
ijesztettek az oktatás azonnali befejezéséről és katonai szol
gálatról érkezett utasítások. Így a Graz-i Wehrmacht-Kom
mandantur márfebruár 15-én közölte a salzburgi körzetpa
rancsnokság táviratát, mely szerint a katonai szolgálatot 
már teljesítettek a Nürnberg körzethez tartozó Grafenwőhr 
magyar kiképző táborba, ketten idősebbek a Wien L Stu
benring l-re, a többi pedig Stockerauba a magyar újoncki
képző ezredhez azonnal kötelesek bevonulni Méhes dékán
helyettes úr azonnal távirntilag kért intézkedést Csil/éry 

kormánybiztostól. Csilléry kormánybiztos választávirata 
szerint a február 13-án Halléban a honvédalakulatok ma
gyar és német felügyel6ivel,Major vezérezredessel és Wolf 

ezredessel folytatott tárgyalásai értelmében a IL félévi ok
tatást február 28-ig, a szigorlatokat március 3 l-ig, az utolsó 
előtti évfolyam hallgatói részére pedig a tanévet l 945. 
november végéig kellett volna befejezni. A hathetes hala
dék már valamit jelentett, minden esetre Méhes professzor 
úr február 20-án kelt válaszlevelében igen határozottan 
kérte a tanulmányi id6 és a vizsgaidőszak egy hónappal való 
meghosszabításáL Egyszersmind elég merész lépésként az 
akkor még Magyarországon tartózkodóRajnil5 Ferenc kul
tuszminiszterhezfebr uár 25-én kelt levelében (Iá sd Mellék

let) igen részletesen beszámolt a gyógyszerészcsoport ad
digi zaklatott sorsáról Pontos tájékoztatást adott az oktatás 
megszervezéséről és az oktatók szaktudományi területéről. 
Külön hangsúlyozta, hogy az állandó légitámadások miatt 
szinte alig valósítható meg a rendszeres oktatás Lehetet
lennek és céltalannak, sót az egyetemi kitelepítés céljával 
teljes ellentétesnek tartotta Csil/éry elképzelését a féléná
rás, illetve a szigorlatoztatás határidejéről a csoportunk 
addigi körülményei miatt A gyakori légitámadások miatt a 
csoport Grazból való áttelepítésének engedélyezését is kér
te. Erre a célra a csupán 71 km-re lévő, de magas hegyek 
közé települt és emiatt a légitámadásoktól nem fenyegetett 
Leoben várost találta alkalmasnak. A Graz-i Tudo
mányegyetemhez tartozó bányászati főiskolán az oktatás 
feltételei is adva voltak. Kedve ny tanár úr ez ügyben, 
magánjelleggel ugyan, az ottani polgári és katonai hatósá
gokkal előzőleg már tárgyalt A mintegy 110 főnyi gyógy
szerészcsoport befogadását vállalták is, ha erre a felsőbb 
hatóságoktól utasítást kapnak. 

A gyógyszerészcsoport, de következményeiben a többi 
egyetemista sorsa szempon\jából is fontos előterjesztést a 
hallgatók közül vállalkozó küldönc juttatta Magyarország
ra, az akkor Szentgotthárdon múköd6 Kultuszminisztéri
umhoz.. A válasz nem késett A leobeni elköltözéshez 
már március első napjaiban megérkezett a miniszter saját
kezúleg aláút rendelkezése, de a költöztetés lebonyolításá
nak intézéséhez a tanári kar semmilyen technikai segítséget 
nem kapott .. 

Márciusban azonban a dunántúli hadműveletek egyre 
jobban közeledtek a nyugati határhoz. A hónap végén már 
a nyilas kormány is német területre menekült Grazban is 
egyre több magyar katona volt látható .. A katonai esemé
nyek, akárcsak Breslauban, hirtelen és sok hasonlatosság
gal gyorsultak fel. Professzoraink a kétszemélyes dékáni 
hivatali adminisztrációval gyorsan cselekedtek. Március 
30-án valamennyiünk indexében hivatalosan lezárták a fél
évet. Az utolsó évesek most már szigor lóként készülhettek 
az újabb utazásra 

MELLÉKLET 

Dr. Méhes Gyula egyetemi tanár és miniszteri biztos levele dr 
Rajniss Ferenc nyilas vallás és közoktatásügyi miniszterhez 

(OL VKM iratok 3 sz. csomó 3826. sz 1945.) 

Részletek 

Miniszter Úr! 
. . A jelen félévnek legalább április végéig történő meghosz

szabbítását, - az előbbiekre tekintettel - épJX!n azért kérem Mi
niszter Úr-t61 is, mert Csilléry kormánybiztos úrnak idecsatolt 
táviratából az tűnik ki, hogy az 1944/45 tanév II. félévét 1nár 
február 28-án nekünk is be kell fejezni, s a hallgatóinknak a 
viz<>gákat március végéig le kell tenni, utána pedig a katonasághoz 
bevonulni. Ez (az előbb elmondopak alapján) teljesen lehetetlen 
és céltalan és véleményem szerint teljesen ellenl!nond annak az 
elgondo!á<;nak, és célnak, amelyet Miniszter Úr a magyar egyete
mek kitelepítésével hazánkjöv6jc érdekében elérni vélt. Bizonyá
ra a megváltozott hadihelyzet teszi szükségessé a tanfolyamoknak: 
tervbe vett ilyen sürg6s befejezését; - legalábbis erre kell magya
ráznom az itteni Wehrmacht-Ko1nmandanturnak február 14-én tett 
közlését, amely szerint a tanfOlyam összes férfihallgatóinak azon
nal be kell vonulni különböz6 magyar alakulatokhoz„ (Rész
letesebben lásd a csatolt mellékletet..) Jóllehet erélyes 
közbclépésünkre tisztázódott a helyzet ésegyelórehalasztá<;t nyert 
a bevonuJá<; sót Csilléry konnánybiztos úrnak választávirata az 
azonnali bevonulás helyett a vizsgák letételének határidejét is 
megszabja, mégis az előadottakra való tekintettel a konnánybiztos 
úrtól is kértem a határidő kitolását, amit kérek ujólag Miniszter 
Úr ezirányú intézkedését is ... 

Mély tisztelettel kérem Miniszter Urat, hogy a jelentésemben 
foglaltakat tudomásul venni és a megfCleló intézkedéseket a lehe
tőség szerint sürgősen megtenni szíveskedjék. Legfontosabbnak 
tartanám elsősorban: 

l. A továbbtanulást biztosítani a jelenleg utolsó félévüket 
végz6 hallgatók részére, vagyis, hogy ne kelljen a félévet február 
végén befejezni és a vizsgákat március végéig letenni 

2. Biztosítani kell a jelenleg negyedik félévüket végz6 férfi
hallgatók részére is a továbbtanulást tanfOlyamunk keretein belül 
Ne kelljen ennek a 9 hallgatónak esetleg más helyen felállított 
tanszázadhoz bevonulni, ahol magyar nyelvű gyógyszerészképzés 
h(üán tanulmányaikat félbe kellene hagyniuk 

3. Továbbá, - mint szintén igen fontosat, - kérem a Grázból 
Leohen~. vagy más megfele16 helyre leendő áttelepítésünket 
Erre a mmdennapos bombatámadások miatt a tanítás és tanulá~ 
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IRODALOM érdekében úgy látszik, elkerülhetetlenül szükség van„ Megemlí~ 
tem ezzel kapcsolatban azt is, hogy hallgatónóinket már két ízben 
kibombázták: az azelőtt sem megfelelő lakásukból.. Ma is ketten, 
hánnan alusznak egy ágyban, az egyetem pincéjében, vagy másutt 
levő fűtetlen és ablak nélküli helyiségekben, ahol sem tanulási, 
sem tisztálkodási lehetőségük nincs. A lányok részére adva volna 
egyébként a lehetőség, hogy november végéig nyugodtan tanulva 
1negfeleló jó szakképesítést kapjanak, ha a tanítási és tanulási 
lehetőségeket részükre biztosítanánk. Ebben a kérdésben is a 
legteljesebb bizalommal fordulunk Miniszter Úrhoz! 

A vonatkozó egyéb közlemények jegyzékét a II. rész végén 
közöljük. 

Gráz, 194.5.február 2.5 
Dr. Méhes Gyula 

egyetemi ny. r. tanár 
miniszteri biztos 

FIFfY YEARS AGO .. 
J . L a s z 1 o v s z k y : Compulsory journey oj pharma

ci5t 5tudents in Germany in the academic yeaf' 194414.5 

ln the last year of the war, aniversity education relatively 
undistrubed so far, go tin a crisis too The command of resettlement 
of graduating students to Germany concemed phannacist students 
too„ Author, who was also one ofthose graduating students suffe
red the „Odysseia" of the pharmacist group, attempts to recall 
those experiences from the distance of fifty years on the hasis of 
his meticulous diary 

Dr. lasz/ovszkyI6zsej, 1111 -Budapest, Ballók Béla u 16 
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Pályázat 
A Reginapharma Gyógyszerkereskedehni Vállalat igazgató-főgyógyszerésze 

pályázatot hirdet az alábbi 

• 

• 

• 

vezetői állásokra: 

7 / 14. sz. hajmáskéri gyógyszertár - gyógyszertáIVezetól állás . 
A gyógyszertár 1994 évi III-N-V havi átlagforgalma: 656 ezer Ft 
Az álláshoz 2 szobás összkonúortos szolgálati lakást biztosítunk 

7 / 58 sz .. nyirádi gyógyszertár - gyógyszertáIVezetól állás . 
A gyógyszertár 1994. évi Vll-Vlll-IX .. havi átlagforgalma: 56 7 ezer Ft 
Az álláshoz 2 szobás konúortos szolgálati lakást biztosítunk 

Változó munkahelyű gyógyszertá.Ivezetői állás: 
- Veszprémi székhellyel - lakást biztosítani nem tudunk 
- Pápai székhellyel - lakás megbeszélés tárgyát képezi 

A pályázzatok benyújtásának határideje: 
a megjelenéstől számított 15 nap„ 

Érdeklődni az alábbi címen, illetve telefonszámon lehet: 

Reginapharma, Veszprém, Kabay J. utca 1. - 8200 
Telefon: (88) 321-637, 321-072 
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