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ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT 

Gyógyn.er&.ut39, 111-119„1995. 

Gyógyszerészhallgatók kényszertanulmányútja Németországban 
1944. december 14. - 1945. október 15-ig II. rész* 

Dr .. LaszlovszkyJózsej 

A háború utolsó évében, az addig viszonylag zavartalan egyetemi oktatást is erős 
megrázkódtatás érte .. A végzős hal/gatóknakNémetor.szágba való kitelepftését elrendelő 
parancs a gyógy.szerészhal/gatókra is vonatkozott A <zerzó, aki maga is uto/sóéves 
hallgatóként járta végig a gyógyszerésze soport odisszeáját, a hallgató szemléletével írt 
részletes naplója alapján kísérli meg ötven év táv/atábólfölidézni az átélteket. 

,J]r. Prell György jelentése Rajniss Ferenc miniszternek az egye
temüták viszontagságos életéről 

Miniszter Úr' 
Tisztelettel jelentem az alábbiakat 

3 Egyetemi hallgatókra vonatkozó táviratot megkaptam s igye
keztem eljárni. A mai helyzetben nem tárgyalnak érdemben erről az 
ügyről Mindenkit, akit lehet. bevetnek a harcba A breslaui hallga
tókat is bevete"tték volna Írtam azonban Csillérynek s kértem hogy 
azonnal helyeztesse át őket Halleba, Dresdenbe és Grazba A magyar 
csapatokfóparancsnokságával is beszéltem s tőlük is hasonló rendel
kezést kértem, mert hiszen, a hallgatók.. ,katonák' A fiúknak közvet
lenül azt tanác soltam, hogy ha kellő időben rendelkezést nem kapnak 
igyekezzenek mindenképpen kijönni Breslauból Ez meg i.s történt A 
részletekről megbízható adataink nincsenek, tudomásom szerint azon
ban a tanároké.s a hozzátartozók vonaton, a hallgatók pedig gyalog
menetben eljöttek Halleba 180 km-es gyalogmenet után vonaton 
mentek tovább. A fiúkkal e sak a német vezető mradt. Az egész menet 
60 km-es hwkává húzódott szét, és igen nagy nélkülözések árán 
valamennyien megérkeztek Halleba Co;illéry táviratban jelentette a 
kapcsolatos nehézo;égeket s kérte az én kiküldetéo;emet a követségtől 
Ezt a táviratot azonban csak néhány nap után kaptam meg, amikor a 
katonai he(yzet következtében a követségen is nagy a fejetlenség 

8. Most érkezett egy már egyszer itt járt egyetemi hallgató és a 
következőket mondja 

a) A hallgatókat mind behívják katonának, kivéve azokat, akik 1-2 
hónap alatt befejezhetik tanulmányaikat. Magyar alakulatkötelékében 
hathetes kiképzést kapnak s aztán bevetik őket Erről a HM tudna 
bővebbet 

b) Breslaui hallgatók** és hozzátartozók valamennyien Halleban 
vannak, kivéve a gyógyszéré.szeket, akik Grázba mentek át Elhelyezé
sük és ellátásuk biztosítva van 

e) A hallgatók behívása 5-6 nap alatt várható 
9. Hetenként jár külügyi futár attól lehetne esetleg levelet küldeni 

részemre 
dr Prell György" 

Eredeti, géppel írott jelentés. -OL VKM. A szombathelyi nyilas 
VKM iratai 3. sz csomó 3833 sz - 194.5. [Dr Dékán Károly 
Dokumentumok a Németországba hurcolt magyar egyetemisták sor
sáról (Pedagógiai Szemle 15, (11). 1040-1051 (1 %5)] 

Az itt közölt dokumentwnrészlet a valóságnak megfele
lően idézi fel a közlemény l részében leírtak néhány fontos 
momentumát, és kapcsolja össze a két részben megjelent, 
valójában összefüggő történetet 

"'"'A breslaui szállás (Arletius Str 1) lengyel neve Wroclaw. ul 
Jana Wt Dawida 

*I rész Gyógyszerészet 39 35-43 (1995) 

M enekülb Grazból 

A gyógyszerészcsoport alig két hónapi gráci tartózkodás 
után. az állandó bombázások miatt ezt a várost is elhagyni 
kényszerült 

A tervek szerint április 1-én húsvétvasárnap kora reggel 
kellett elutaznunk Leobenbe. Nagyszombaton egész nap 
lázas csomagolás volt A dékáni hivatal iratai és a Buda
pestről elhozott szigorlati napló is ládába kerültek. Közben 
állandóan változó hírek érkeztek: kapunk vagonokat, majd 
mégsem kapunk; a várost erőddé fogják nyilvánítani A 
parancsnokságon már az SS dirigált Végre eldőlt, hogy 
valamennyi holminkkal együtt elengednek és vagonokat is 
kaptunk. Este még tart szálláshelyünkön a rakodás, készü
lődés .. Közben légiriadó, de ez alkalommal már szovjet 
gépek támadták a várost Alig értünk az óvóhelyre, amikor 
a szellőző nyílásokon vakító fény világított be. Máris za
vartak mindenkit föl, tüzet oltani Az égő istállóból néhány 
kolléga akkor már vezette ki a lovakat 

1„ ábra.: Graz bombázása 1945.. márciu§' 31. 
(K6sa Lá<ilófelvétek) 

A riadó után, bár villanyvilágítás nem volt, a Mura 
partján a Steyr szervizben vakító sárga lánggal égő autógu
mik fényénél fejeztük be a csomagolást Alig aludhattunk 
egy-két órányit, amikor megérkezett a néhány ügyeskedő 
kolléga ismeretsége révén bérelt teherautó a csomagokért 
Gyors rakodás után hajnali négy óra körül hagytuk el ka-
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szárnyai tanyánkat és a füstölgő romok között, a sűrűn 
jelzett fel nem robbant bombák (Blindgiinger) miatt lezárt 
utcákat kerülgetve, érkeztünk meg az este alaposan össze-
bombázott főpályaudvarra. A személypoggyászok raktára, 
ahonnan egyik kollégánk az el6z6 napokban váltotta ki a 
csomagját, üszkös romhalmaz volt 

A csomagjainkat pillanatok alatt raktuk le a szállító 
teherautóról, hogy kolléganőink poggyászait is elhozhassa 
a leánydiákszállókból, melyeket aztán pár perccel a vonat 
indulása előtt sikerült a kijelölt vagonjainkba rakni. A hall
gatón6k egy kisebb csoportja így is lemaradt, és csak napok 
múltán ért utol minket Bischofshofenban A csupa teherva
gonból álló személyvonat, három vagonjában a gyógysze-
részcsoporttal, reggel negyed hat órakor döcögött ki G1az
ból, és 11 órára csak Bruck a d Mut állomásig jutott Az 
állomásparancsnokságra élelemé1t ment vezetőink a cso
po1t élelmét nem kapták meg, viszont a férfiakat vissza 
akarták a Volksstmmba tartani Iáigyalás közben légiiia
dót jeleztek A katonák az állomásról a közeli hegyben lévő 
óvóhelyre menekültek, csoportunk pedig, minden úgyis 
mindegy jelszóval, a vagonban maradt. Kora délután, még 
a riadó alatt, a szerelvény elhagyta az állomást, biztosabb
nak találva a szűkebb völgyben folytatódó nyílt pályát. A 
Volkssturmtól sikerült ismét megmenekülnünk .. Néhány 
mélyrepülésben támadó repülógép veszélye miatti újabb 
vesztegelések után este fél hatkor értünk Leobenbe. 

A front gyors közeledése miatt az elmúlt napok alatt a 
város is megtelt menekültekkel. A hetekkel azelótt tervezett 
letelepülésünk szóba sem jöhetett, igaz, józanul mérlegelve 
az események alakulását, már nem is volt szándékunkban .. 
Szerencsénkre a hatóságok valahogyan tudomást szereztek 
a Drezdából elmenekült és Alsó-Bajorországban letelepült 
műegyetemi hallgatókról, így a váios polgáii és katonai 
vezetése legegyszerűbb megoldásként csoportunkat a ba
jorországi Dingolflngba iiányította. 

Az elutazásra így is csak április 3-án délután 5 órakor 
került sor, amikor vagonjainkat egy, aSe/ztha/, Bi ichofsho
fen, Sa/zbut g iiányába haladó teherszerelvényhez kapcsol
ták. Az elmúlt két nap így sem volt izgalmaktól mentes, A 
légiiiadókat, a félelmetes kéttörzsű harcigépek mélyrepüló 
támadásait talán még kisebb veszélynek éreztük, mint a 
kísértetként újra nyomunkba szegődött Volkssturmba 
kényszerítés reális fenyegetését Leobenben már a megér
kezésünket követó napon megjelentek a front közelségét 
jelzó SS tábori csendórök Nem is merészeltük a váiosban 
mutogatni magunkat Idónként magyar katonai és rendóri 
alakulatok vonultak át, a helyi lakosság egyre növekvó 
ellenszenvével kísérve .. Az átlagemberek ösztönös bűnbak 
kereséséhez kapóra jöttek a meneküló magyar alakulatok, 
és máris készen volt a magyarázat; „a front azért ért német 
területre, mert a magyarok nem akartak harcolni értük, s a 
sok menekült magyar most tönkre teszi 6ket". Pedig az 
osztrákok eddig nem is szidták az Ausliinder-eket. Ettól a 
frissen gyáitott ideológiától azután nem csak az SS, de a 
városi rendórök, sót a vasutasok is feljogosítva érezték 
magukat, a tábori csendórség által feltaitóztatottak holmi
jainak fosztogatására .. Szemünk láttára „száinolták fel" áp
rilis 3-án délelótt a fegyveres honvéd órséggel és légvédel
mi biztosítással Leobenbe érkezett, volt marosvásáihelyi 
hadikórház szerelvényét A katonákat lefegyverezték, majd 
a férfiakat és n6ket külön csoportban, szinte minden holmi-

juk nélkül a városba terelték Azután megkezdődött a vago
nokból az élelmiszer, dohány és szeszes ital készlet széthor
dása .. Még a kórházvonat konyháján elkészült ebédet is 
szétrnérték, de nem nekünk A nagy hangon intézkedő 
tábori csendórök elól jobbnak láttuk a raktárépület mellé 
kitolt vagonjainkban szótlanul bosszankodva meghúzódni 

Az újabb utazásunk a háború végvonaglásának heteiben 
- amikor Németország vasútforgalma fokozatosan bénult 
meg az állandó súlyos bombázások, a vasúti szerelvényekre 
egyenként vadászó mélyrepül6k miatt - teljesen lelassult 
Leobent elhagyva április 4-én délelótt máris megállítottak 
a nyílt pályán. A vasút mellett a hegyoldalban lévő néhány 
házból álló kis falucska egyetlen szatócs üzletében nekünk 
semmit sem adtak A gazdák sem voltak hajlandók élelmet 
eladni, pedig Graz óta csak egyszer sike1ült háiom napra 
való hideg élelmet vételezni. Az otthomól hozott tartalékok 
legtöbbünknél márrégen kimerültek Néhányan még a szét
bombázott hegyeshalmi állomáson egy wmos tehervagon 
szétszóródott szállítrnányából szerzett pótkávét 1ágcsáltuk, 
vizet kortyolgatva hozzá Mások a sínek melletti szántóföl
dön talált takarmányrépával próbálták éhségüket csillapíta
ni. A szabad sínpáron eközben elég sűrűn katonavonatok 
haladtak el Szömyú látványt nyújtottak egy szerelvény 
nyitott, magas oldalú tehervagonjaiban aknatelepítéshez a 
frontra szállított szovjet hadifoglyok, akik ül6 helyzetükból 
föl sem tudtak állni, mert a soronként hosszában és szélté
ben a nyakuk mellett kihúzott szöges drót ketrecból csak a 
fejük állott ki 

Áptilis 5-én végre mozdonyt kaptunk, de csak Rotten
mann állomásig jutottunk, ahonnan taitós vesztegelés után 
csak 6-án hajnalban vontattak tovább .. Késó délutánra 
Se/zthalon és Sch/admingon át Bischofshofenbe értünk. Az 
addig viszonylag derült koratavaszi id6 hidegre, esósre 
fordult, s amilyen gyönyörű volt Grazba utazásunkkor a téli 
napsütésben a városka környéke, most olyan kiábrándító 
lett Emellett vagonunk beázott és mindannyian kegyetle
nül éhesek voltunk, Az úti ellátást utoljára Leobenben 
vételezhettük, így most máI csak Salzburgban reményked
hettünk .. Sajnos Hal/einben - kb. 16 km-re Salzburgtól -
estétól másnapig, áptili< 7-én délutánig várakozni kellett. 
Szerencsénkre az állomás közelében lévó üzletben, megta· 
karított élelmiszerjegyeinkért csekély élelemhez jutottunk 
Sa/zbur gban végre sikerült a csoport részére két napra 
hideg élelmet vételezni Az elmúlt hétre összesen öt szűkö
sen mért napra való hideg élelem jutott Itt a vagonjaink 
mögötti G-kocsiban utazó SS alakulat leszáll~ s mi kettós 
örömmel foglaltuk el a meglliült helyüket 

A Salzburgból L andshutba vezetó rövidebb vasútvonal 
használhatatlanná vált, ezért kerülóvel az Attnang-Puch
heim, Scharding, Passau, Landau vonalon kellett tovább
utaznunk., Áptili.< 8-án vasárnap már a Salzbmgtól észak
keletre felvó Attnang-Puchheim állomásig jutottunk, majd 
elhagyva azAttenee, Traunsee környéki hegyóriások vidé
két, északi iiányba haladva - közben mélyrepüló támadás 
miatt egy alagútban vesztegelve - Riedbe érkeztünk, Az 
állomáson mellettünk váiakozó magyar katonavonat nem 
csak örömet szerzett jelenlétével, de a konyhájukról köz
tünk szétosztott déli maradék babgulyás, hónapok óta elő
ször, hazai ízekkel is csillapította éhségünket Késó délután 
értünk a Duna melletti Schiirdingbe, s estére máI Pas.sau 
pályaudvarán térhettünk nyugovóra vagonjainkban, 
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Április 9-én a továbbutazást a déli órákra jelezték, ezért 
szinte valamennyien a város megismerésére szántuk a dél
előtti órákat A Dunán több magyar személyszállító hajó 
horgonyzott. A légitámadásoktól addig viszonylag megkí
mélt óvárosban, a dóm környéki, zömében egyházi épüle
tek legtöbbjében hadikórház volt Lehangoló látványt nyúj
tottak a tavaszi napsütésben a fertőtlenítő szagú épületek 
előtt üldögélő félkarú, féllábú, testükön több helyen is 
kötést viselő, gyógyuló emberroncsok 

Élelmet sehol sem lehetett kapni Vígasztalásként a Du
na, Inn, Ilz folyók találkozásánál épült szép várost, az akkor 
még fel nem robbantott, egy kicsit a mi Erzsébet-hídunkra 
emlékeztető függ6hidat, a szemközti hegyen épült Ober
haus és Niederhaus nevú várszerű épületeket nézegettük 
Közben vagonjainkat egy tehervonat, még a délelőtt to
vábbvitte .. A délután induló, kitört ablakú kocsikból álló 
személyvonat a hirtelen jött mélyrepülő támadás miatt csak 
estefelé jutott tovább P/attlingon át Landauig, ahol már a 
délelőtt elutazott kollégák vártak vagonjainkban Célállo
másunk, Dingolfing, ugyanis túlzsufoltság miatt nem tudta 
csoportunkat befogadni.. Az éjszakát vagonjainkban töltöt
tük. Másnap, április 10-én délután vezetőink hosszabb tár
gyalása után, elindultunk új lakhelyünkre, ahol aztán haza
településünkig kerek hat hónapon át éltünk Landau 
közelében a kis Vils folyó mellett fekvő Aufhausen falucs
kában a férfihallgatókat, és az attól kb 6 km-re lévő egészen 
kicsi Adldorfban a nőhallgatókat valamint a tanszemélyze
tet telepítették le. 

Aufhausen éi Adldorf1945 .. áprilii 10-to1-október 11-ig 

A kis vontatógőzössel húzott, mindössze a mi négy 
vagonunkból álló szerelvény a Landau-Arnstorf, voltakép
pen mezőgazdasági célú szárnyvonalon, még világoson 
Aufhauienbe érkezett. Útközben a mozdony kéményéból 
kipattant jókora szikrától egyik vagonunk fala tüzet fogott. 
Egyik kollégánknak sikerült a vagon oldalán, a tolóajtó 
sínén kimászva, kulacsából locsolt vízzel az akkor még 
éppen csak lángra gyúlt tüzet eloltania Megérkezésünk 
után a tanszemélyzetet és a kolléganőket szállító másik két 
vagont, a vasút Eichendorf irányába szétágazó vonalán, 
máris továbbvitték a 25-30 házból épült Adldorfba .. A nő
hallgatók és a tanszemélyzet csoportját egy vendéglő nagy
termében, közös szálláson helyezték el 

Aufhausenben az állomáson, a mintegy hetven házból 
álló falucska polgármestere, tanítója és jónéhány kíváncsis
kodó gyerek várt, akik készségesen segítettek cipelni cso
magjainkat az egészen közeli kis vendéglő termében kije
lölt szálláshelyünkre .. Éppen csak lerakodtunk, amikor a 
falu apraja nagyja máris hozta a fekhelyül szánt szalmakö
tegeket, sót még kenyérrel, szalonnával és tojással is ked
veskedtek, melyból több mint ötven éhes egyetemista meg 
tudott vacsorázni A szívélyes fogadtatás szervezésében 
igen nagy része volt egy Tolna megyei faluból családjával 
együtt nem régen idetelepített, kedves, idősebb sváb gazdá

nak 
Az idillikus falusi környezetben, a szorgalmas és még a 

háború végnapjaiban is viszonylag jól élő bajor parasztok 
között akatonai szervezetekkel végleg megszakadt minden 
kapcsolatunk. A Wehrmachtot az egész faluban csak egy
két öreg katona képviselte, akik a gazdákhoz munkára 

kiadott szovjet, lengyel és francia hadifoglyokat ellenőriz
ték Élelmezésünket a közös konyha felállításáig a tehető
sebb helybeliek, valamint néhányunknak a közeli dombok 
közt meghúzódó, mindössze nyolc házból álló Pa11hausen 
jobbmódú gazdái vállalták. Többünket a közös konyha 
működése után is szívesen láttak „gazdáink", s eztigyekez
tünk tőlünk telhető segítségünkkel a mezőgazdasági mun
kában viszonozni 

Megtelepedésünk után professzoraink sürgősen hozzá
láttak a szigorlatok előkészítéséhez .. A nyugati szövetsége
sek felgyorsult, számos helyen ellenállás nélkül folyó elő
nyomulása miatt célszerűnek látták kinti tanulmányaink 
végére pontot tenni A front közeledésére és a német had
vezetés teljes összeomlására engedtek következtetni a 
„Westdeutscher Soldatensende1" és a „Sender Atlantik" 
megtévesztő néven, német nyelven sugárzó nyugati szövet
séges adóknak a német hadseregtestek felbomlásáról közölt 
hírei .. (Sót még a mozgási irányra is adtak utasítást azoknak 
az egységeknek, amelyek magukat az „ellenségnek" meg 
akarják adni) 

A szigorlatok az április 15. utáni első napokban kezdőd
tek meg és két héten belül mindkét évfolyam részére be is 
fejeződtek. A felkészülést Zalai Károly, Czuczi Győző, 
Mata/e sy György és Szirmai Lóránt mb .. asszistensek kon
zultációkkal segítették A gyógyszerészi kémia tárgyhoz 
Zalai még Grazban jegyzetet készített, ami jó szolgálatot 
tett A vizsgák valóban szigorlatok voltak, és a Fiiche1 
professzortól kapott mikroszkóp, valamint a metszetsorozat 
egyrészt a felkészülésünket is segítette. másrészt a gyakor
lati szigorlatot is hazai nívón biztosította. Az utolsó évfo
lyam hallgatói most már diplomások lettünk volna A tanul
mányaink lezárását tanusító igazolást, melynek értelmében 
a gyógyszerészi eskü letétele után a diploma kiadható, 
kézhez is vettük A diplomát mégsem kaptuk meg, pedig 
saját pénzünkön a landaui nyomdában a szükséges diplo
manyomtatványt szinte az eredetivel azonos minőségű pa
píron és betűtípussal el is készíttettük Oktatóinknak, első
sorban Méhes professzor úrnak, utólag teljesen jogosnak 
bizonyult aggályai voltak. A diploma kiadásának feltétele 
nemcsak az előírt szigorlatok, de a gyógyszerészi eskü 
letétele is. Érvényes eskü pedig csak magyar felségterüle
ten, vagy az ilyennek minősülő magyar külképviselet (kö
vetség, konzulátus) hivatalos helyiségében tehető le .. Akkor 
pedig ilyen mái sehol a közelünkben nem volt, sót azt sem 
tudtuk, hogy Magyarország politikai értelemben létezik-e 
egyáltalában Így azután ha nem is nagy örömmel vettük, 
meg kellett elégednünk a már említett igazolással, melyet 
rögtön némi gúnnyal Diploma-Ersatz névre kereszteltünk 
(Németországban se szeri se száma nem volt a különböző 
mesterséges és természetes pótszereknek . .) 

Ágyútűz utánfe/szabadulái 

Tanáraink nem hiába siettették tanulmányaink gyors 
befejezésétÁpri/i s 28-án szombaton reggel izgatott hangu
latban találtuk az egész falut Okát csakhamar megtudtuk, 
amikor a közeli München hullámhosszán a „Freiheitaktion 
Bayem", a bajor függetlenségi akció adója a müncheni 
felkelőknek a háború beszüntetésére adott utasításairól tá
jékoztatott A hadifoglyoknak anyanyelvükön adott tájé
koztatás után éppen egy ismert magyar nótát közvetítettek, 
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és mi izgatottan vártuk a magyar nyelvű közleményt, ami
kor az adó elhallgatott Csak dél felé szólalt meg, valame
lyik másik adóról, az elmenekült Gauleiter dörgedelmeit 
sugározva a „lázadás" megtorlásáról. 

Délután már hallani lehetett az ágyúdörgést Egyes hírek 
szerint Landaut is elérte az amerikai hadsereg .. A falvakat 
nem védték Állítólag az Adldorf melletti nagyobb község
ben, Eichendorfban a V olksstwm részére kiosztott fegyve
reket a lakosság kihordta az erdőbe, s a férfiak nem igen 
mutatkoztak 

Délután, nem kis rémületünkre német katonaság vonult 
át a falun Az április 29-re, vasárnapra virradó egész éjjel 
dörögtek az ágyúk. Hajnalban nehéz teherautók zúgására 
ébredtünk, és legnagyobb csalódásunkra újabb német ala
kulatok érkeztek, szerencsére nem sok érdeklődést mutat
tak irányunkban. Vasárnap lévén az egész falu velünk 
együtt templomban volt A Landauból és a közeli repül6-
térr61 menekülő katonák hétfő reggelre elvonultak. A falu
ban visszatért csendben már azt hittük, hogy harc nélkül 
érkeznek meg az amerikaiak. amikor délután 3 óra tájban 
kegyetlen ágyútűz kezdődött Egymás után sűvítettek föl
öttünk a lövedékek, erős robbanással csapódva be a köze
lünkben. Félelmünket csak fokozta, amikor rádöbbentünk, 
hogy a házak alatt alig akadnak pincék, azok is inkább csak 
kis vermek A két órán át tartó ágyúzásnak sajnos áldozatai 
is voltak. A falu szélén nemrég épült, kívül még vakolatlan 
házak egyikében, ahol éppen a mi sváb családunk lakott, 
gránát robbant A kedves öreg barátunk lánya még aznap, 
felesége és anyja pár nappal később halt meg a kórházban 

Az újabb ágyúzással megzavart éjszaka után május 1-én 
hideg, esős, havazós napra ébredtünk. Délelőtt újabb ágyú
zás volt, majd páncélöklökkel és kézi fegyverekkel felsze
relt SS katonák érkeztek Parancsnokuk a Volksstwm helyi 
tagjait kereste, de a polgármesternek sikerült lebeszélnie a 
falu védésér61 .. A falu férfiai hirtelen eltüntek, az asszonyok 
szerint az erdőn dolgoztak .. Némi rábeszélés után az SS 
katonák egy szekéren szintén az erdő felé vették útjukat 
Délben már újra fehér zászló lengett a templom tornyán és 
a házakon is. Valószínűleg a falu fölött keringő amerikai 
felderítő gép jelzésére az ágyúzás is megszűnt 

Az első amerikai katonák 1945 május l-én délután 3 
órn körül jelentek meg szállásunkon. Kicsit csodálkoztak 
rajtunk - ennyi fiatal férfi és egyik sem katona -, majd 
alaposan körülnéztek a tanyánkon. Bizonyára a rajtunk 
lévőn kívül is jócskán talált civil ruhák, valamint a tan
könyvek, meggyőzték 6ket egyetemista voltunkróL Ugyan
azon a napon gépfegyveres egységek Adldorfba tartottak. 
Az egyik asszisztens, aki jól beszélt angolul, fehér zászlóval 
eléjük ment Véletlenül két magyarul is tudó katona is volt 
köztük, akiknek az egyetemi csoportról tájékoztatást adott 
A falu harc nélkül került amerikai kézre. Adldorfból azután 
néhány napra a szomszédos Eichendorfba telepítették a 
lakosságot és a csoportot is .. Egy szénapajtában kaptak 
szállást Talán kárpótlásként pár nap múlva újra Adldorfba 
költöztették a tanszemélyzetet és a kolléganóinket az Arco 
gr6/kastélyának hátsó szárnyában lévő személyzeti szo
bákba Sajnos az egész kastélyba hamarosan az amerikai 
parancsnokság költözött be .. A csoport részére ezért az 
iskolában adtak két tantermet Élelmezésüket saját konyhá
juk biztosította .. A gróf gazdasága mindvégig jóindulattal 
volt a csoport iránt és sokban segítette 6ket A tejüzemb61 

tejet, a kertészetból zöldségféléket és gyümölcsöt kaptak 
Ellenszolgáltatásként naponta néhány órát segítettek a ker·
tészetben dolgozni. Tanáraink, Méhes professzor vezetésé
vel rögtön fölvették a kapcsolatot a parancsnoksággal. Bi
zonyára ennek következtében, de nem utolsó sorban az 
amerikai parancsnokok jóindulata folytán a továbbiakban 
sem zaklattak bennünket, egyszerűen tudomásul vették az 
ottlétünket 

Az amerikai hadsereg frontalakulatai helyére, Aufbau
senben hamarosan a második vonalbeliek, majd rövid tar
tózkodás után újabbak érkeztek Ez utóbbiak még annyi 
érdeklődést sem mutattak irányunkban, mint az előzőek 
Kisebb kellemetlenségek ugyan adódtak .. Így az els6 napok
ban a falu másik és nagyobb vendéglőjének még korábban 
csoportunknak kiutalt konyháját az amerikaiak lefoglalták 
Május végén közös szálláshelyünket vette igénybe a kato
naság, pedig éppen egy héttel előtte tettük lakhatóbbá a falu 
fúrésztelepéról kapott emeletes ágyakkal .. Többen, akik ed
dig a helyiség egy része alatt lévő jégverem fölött feküd
tünk, végre megszabadultunk az éjszakai fázástóL Közös 
szállásunkról néhányan a másik vendéglő úgynevezett ven
dégszobáiban kaptak helyet Legtöbbünknek azonban sike
rült tisztességes lakbért felajánlva, a házaknál bútorozott, 
sót ágyneművel is ellátott szobát kapni Élelmezésünket a 
közös konyha biztosította, de többen azt nem vettük igény
be, mivel a megérkezésünk első napjaiban vendégül látó 
gazdáink némi mezőgazdasági munka fejében továbbra is 
élelmeztek Ennek folytán a teljes létszám után jegyre ki
utalt kenyér, liszt, cukor és burgonya, bővebb ellátást biz
tosított a közös ellátásban részesülőknek A gyér húsellátást 
időnként feketén vásárolt és titokban az erdőben levágott 
borjúval javítottuk. Az állatvágás szakszerűségét a hábmú 
befejezése után a gyógyszerészcsoporthoz került két állat
orvos tanársegéd biztosította. 

Mi, az Aufhausenben lakó férfihallgatók, mivel tanára
ink valamennyien Adldorfban kaptak elhelyezést, letelepe
désünk után hamarosan kialakítottuk a magunk kis „önkor
mányzat"-át. Magunk közül választott gazdasági vezetőink 
a „triumvirek" érdekes módon székelyek voltak Hazatéré
sünkig mindannyiunk megelégedésére, igen becsületesen 
irányították dolgainkat A kolozsvári, a szegedi és a buda
pesti egyetemek hallgatóiból a nehéz hónapok alatt össze
kovácsolódott csoport tagjai a legnagyobb békességben 
éltek, és életreszóló barátságok jöttek létre. Elképzelhetet
len volt, hogy egyesek jólétben dúskáljanak, míg mások 
koplalni kényszerültek volna. Egymás holmijára, miként a 
sajátunkra, úgy vigyáztunk. Még amikor a lefoglalt szállás
helyünket gyorsan el kellett hagynunk, az éppen távol lévők 
holmiját is biztonságba helyezték a többiek 

Ugyanilyen emberi volt a légkör az Adldorfban lakó 
csoportnál is .. A két csoport tagjai, ha nem is rendszeresen, 
de találkoztak A férfi- és nőhallgatók a szó legnemesebb 
értelmében igazi jó kollégák voltak A fiúk kezdettől fogva 
természetesnek találták, hogy költözködéseink során a cso
magok hordásában a kollegináknak segítsenek Ugyanígy a 
lányok is szívesen segítettek a több hozzáértést igénylő 
ruhajavításban, igényesebb vasalásban .. Talán a gyógysze
részhallgatóké volt a mindvégig legjobban összetartó egye
temista csoport. 

A gyógyszerészcsoport tagjainak, miként a többi egye
temistának is, az egyetemi kitelepítésről kötött kormány-
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megállapodás értelmében napi illetményt utaltak ki A ma
gunkkal hozott magyar pénzb61 még Bres/auban tudtunk a 
személyenként megszabott összeghatáron belül átváltani. 
Graz-ot elhagyva az illetmény kifizetés a Wehrmacht részé
ről megszűnt Aufhausenban, kevéssel megérkezésünk 
után, tanárainknak sikerult a magyar kultuszminisztérium
nak tőlünk nem is nagyon messze letelepült egyik részlegé
től pénzellátmányt felvenni Ebb61 a pénzb61 valamelyes 
illetményt is kaptunk, de főként az élelmezésünkre fordítot
ták Kés6bb a saját megtakarított pénzünkb61 tartottuk fenn 
a közös konyhát. 

Költekezni tulajdonképpen falusi életünk elótt sem lehe
tett még a városokban sem, mivel nem volt mire. Még a 
mozikat is csak elvétve kerestük föl, minthogy értékes 
filmet csak ritkán játszottak. Minden nagyon olcsó volt, de 
élelmiszert, ruházati cikkeket jegy nélkül nem lehetett kap
ni Jegyeink pedig - kivéve, amit esetleg cigarettáért tud
tunk cserélni, bár ez is kockázatos volt, - a közös ellátás 
miatt nem voltak .. A feketézés gyakorlatilag a háború leg
végsóbb napjaiig szinte ismeretlen és nagyon veszélyes 
volt, lóként az Ausliindereknek A vendéglókben jegy nél
kül kapható ételekb61, olcsóságuk ellenére sem kívánt fo
gyasztani egy-két adagnál többet senki, mert olyan rossz ízű 
és szagú volt Aufhausenben pedig akkor még a vendéglók 
sem működtek Egyedül tejet tudtunk a gazdáktól igen 
olcsón venni, fogyasztottuk is jócskán. 

Márkáink eleinte gyűltek, azután mérsékelten csökken
tek, de ottlétünkig elég pénzünk volt Sót hazajövetelünk 
elótt, a visszatérni nem kívánó magyru katonák családjaitól 
még pengóre is váltottunk vissza 

A magyru katonai alakulatokkal egyébként a kapcsolatot 
kifejezetten nem kerestük, kivéve, ha valaki esetleg rokonát 
vagy ismerósét kutatta .. Aufhausenbe egyszer érkezett egy 
pár napra valamilyen menekült alakulat, de nem sok örö
münk volt benne. Az egyetemista és a „kincstári" észjárás 
nehezen talált kapcsolatra 

Aufhausen és Adldorf környéke is jellegzetesen alsóba
jorországi, itt-ott dombos, de lóként sík vidék Az alig 
egy-kétszáz lakosú falvaik mindössze pár kilométernyire 
vannak egymástól A belterjes földműveléssel, állatte
nyésztéssel foglalkozó kispruaszti gazdaságok már akkor 
erósen gépesítettek, jól felszereltek voltak .. 

Aufhausenben a falu lakossá
gával a kezdeti lelkesedésük 
után viszonyunk közönyössé, 
egyszer-kétszer enyhén feszültté 
is vált Bizonytalan helyzetünket 
megértették és tudomásul vették 
a jelenlétünket Az is igaz, hogy 
a kés6bb többnyire tétlenül jövó
menó fiúk látványa a nyári me
z ógazdasági munkák idején, 
nem találkozott a lakosság tet
szésével. Azt sem szabad figyel
men kívül hagyni, hogy az átlag 
embert a számára teljesen érthe
tetlen beszédünk is, ha nem is 

'------------' tudatosan, de ingerelte. Azt ter
mészetesen jó néven vették, hogy az amerikaiak megérke
zése előtti napokban a visszavonuló német alakulatok által 

felrobbantott, csupán a szántóföldekre vezető híd helyett 
egy Erdélyb61 odakerült magyru tartalékos utásztisztirányí
tásával csoportunk több tagja hidat épített (A fahíd elöre
gedve, pár évvel ezelőtt egy ökrös szekér alatt leszakadt) 
A végső soron azért mindvégig emberi légkört kedvezően 
befolyásolta a falu végtelenül kedves, idős plébánosa. 

Abban az évben, még a hazainál hűvösebb és esősebb 
bajor földön is, viszonylag korán fordult melegre az idó. A 
fölmelegedett Vils folyóban már május második hetében 
fürödni lehetett Sajnos ennek lett május 12-én áldozata 
egyik szegedi évfolyamtársnónk Dosztig Erzsébet, aki na
pozás után a vízben kapott szívgörcs miatt veszett a folyóba. 
Két nap múlva találták meg Eichendorfnál a holttestét Ott 
is temette el egy magyru tábori pap .. A gyógyszerészcso
portnak 6 volt az egyetlen vesztesége, négy nappal a német 
kapituláció után. 

A felszabadulásunk utáni májusi napokban alakultak ki 
a további életkörülményeink. Akik gazdáknál dolgoztunk, 
éltük a földműveseknek addigi életünkben számunkra szo
katlan életét Korán ugyan nem keltünk, a munka így is 
bőven megtalált, és esténként eléggé fáradtan tértünk nyu
govóra Közlekedési lehetóség nem volt, a vonatok még 
nem jártak .. l.andau felé a vasúti hidat még a németek 
robbantották fel Egyelőre sem vonaton, sem egyéb jármű
vön senki sem közlekedhetett 

Az ame1ikai pruancsnokság közlése szerint a magyar 
katonák további intézkedésig hadifogolynak minősültek, a 
polgári személyek pedig internáltaknak. Ez utóbbi új „sta
tusunk" azonban semmit sem jelentett számunkra akkor 
sem, sót a késóbbiekben sem .. Magyru katonák tisztek és 
legénység egyruánt, nem nagy tömegben, de akadtak a 
környéken, sót tiszti családok is vallak Iúnius elején a 
tiszteket és a legénység elérhetó részét az amerikaiak hadi
fogolytáborba vitték, de késóbb csak a törzstiszteket tartot
ták vissza .. Rólunk, mivel polgári személyek voltunk, nem 
intézkedtek. Tanáraink, Méhes dékánhelyettes úr irányítá
sával, ahol csak lehetőség nyílt, igyekeztek az runerikai 
katonai hatóságokkal, a Vöröskereszt szervezetükkel, majd 
a körzetben múködó egyik francia katonai misszióval a 
kapcsolatot tartani. Az utóbbi szervezetnek, miután a volt 
francia hadifoglyok hazatelepültek, túl sok elfoglaltsága 
nem volt, ezért szívesen foglalkoztak velünk, bár ebből 
közvetlen hasznunk voltaképpen nem száimazott 

Június végén életünk kezdett egyhangúvá válni A vál
tozatosságot legfeljebb a megszálló alakulatok cserélődé
se, majd a kís falvakból való végleges távozásuk jelentette. 
Akkor már kevés kivétellel a férfihallgatók magánházak
nál laktak, a katonaság elszállásolására - amíg szükséges 
volt - Aufhausenben az iskolát használták .. Az runerikai 
katonaság a lakosságot egyébként sem zaklatta még a 
megszállás első napjaiban sem.. A fegyverek beszolgálta
tását rögtön elrendelték, de házkutatásról nem hallottunk 
A faluban élő egy-két vadászember háza elótt a német 
ember gondosságával kitámasztott szép sörétes vadász
puskák és a ládákban kitett vadásztöltények napokig 
ott álltak, míg azután az esó elől újra eltették. A ka
tonaság egyénenként élelmet csak elvétve vásárolt, azt is 
mindig megfizették a katonai megszálló hatóság által ki
bocsátott úgynevezett front-márkával.. Élelmezésük 
messze jobb és fóleg változatosabb volt még a bajor pa
rasztokénál is. 
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A szállásunk és ellátásunk tehát rendben volt. és ahogy 
ez ilyenkor lenni szokott, egyéb gondjaink, főként kilátás
talan jövőnk kezdett foglalkoztatni Magyarországról alig 
kaptunk híreket, és ami néha-néha eljutott hozzánk, utólag 
többnyire megbízhatatlannak minősült 

Július l-jén váratlan és örömteli esemény hozta izgalom
ba csoportunkat, de a többi bajorországi egyetemista cso
portot is.. Minden előzetes értesítés nélkül a Magyar Vö
röskereszttől Budapestről három nővér érkezett .. 
Mindhárman, így évfolyamtársunk édesanyja Karsainé is, 
kitelepített egyetemisták szülei voltak. Amint elmondták, 
Budapesten az egyetemisták szülei már április végén érdek
lődni kezdtek gyermekeik sorsa felőL Sajnos nem csak 
megbízható híreket nem kaptak, de több hivatalos helyen, 
az új széljáráshoz rögtön igazodó lelketlen kariieristáktól, 
kifejezett elutasításban részesültek A szülők, akik azután 
állandó kapcsolatot tartottak egymással, az egyetemisták 
felkeresése mellett döntöttek Hosszas utánjáiás után a Ma
gyar Vöröskereszt végül hivatalos megbízást adott a hall
gatók felkutatásáia vállalkozó három édesanyának. A 
meglehetősen kockázatos vállalkozásra a Nemzetközi Vö
röskereszt és V orosilov mm sali támogató írásával birtokuk
ban 1945 június 18-tól kezdődően került sor Keservesen 
kalandos utazás után érkeztek július l-jén az egyetemisták
hoz. A szülők gondos otthoni szervezése folytán sikerült 
többünknek leveleket hozni A hiteles írások hatása leírha
tatlan volt Akik levelet kaptunk, szinte megbűvölten szé
delegtünk, és többszöri elolvasás után is alig hittük, hogy 
mindez valóság Örömünk és lelkesedésünk napokig tartott, 
mivel különös véletlen folytán a levelekben ttagédiák nem 
voltak .. A nővérek két nap múlva indultak vissza leveleink
kel és soha el nem múló hálánkkal Ók igazi hősök voltak, 
mert lelki békességet és boldogságot szereztek! 

A következő napok apró kellemetlenséget is hoz~'lk Auf
hausenben .. Nem tudni miért, de a falu új vezetése az ame
rikai katonaságtól elhagyott közös szállásunkra akart köl
töztetni Szerencsénkre éppen akkor érkezett oda a 
helyzetünk után érdeklődő Amerikai Vöröskereszt megbí
zottja. Panaszunkra azonnali intézkedésként az összeköl
töztetést leállították, és ingyenes ellátásunkra adtak utasí
tást Bennünk több józanság lévén, lakbérünket továbbra is 
fizettük és élehnezésünkről magunk gondoskodtunk, 

Egyik, már eltüntnek hitt kollégánk, aki még Grazból 
utazott páI napra haza menyasszonyáért, július 17-én várat
lanul megérkezett. Kalandos útja során a kényszermunkán 
és katonai kiképzésen át a gyújtótáborig mindent meg kel
lett tapasztalnia 

Lényeges eseményt jelentett a megszállt Németország 
katonai kormányzóságának (Military Govemment of Ger
many) rendelkezése a lakosság nyilvántartásba vételéről. A 
személyazonosságot szándékosan kissé megalázó, de 
könnyen lebonyolítható módon a jobb kéz mutató ujjának 
a lenyomata igazolta. Az okmány szövege egyszersmind 
megtiltja a regisztrált személynek lakhelye elhagyását Ér
dekes módon, amikorra a nyilvántartásba vétel megtörtént, 
addigra éppen ezzel az igazolással lehetett a megszállási 
zónán belül közlekedni Időközben ugyanis a nyugati szö
vetségesek, nem minden ok nélkül, sokat enyhítettek a 
lakosságot érintő intézkedéseiken .. Igazolványainkon leg
alább a „Displaced Person" (áttelepített személy) jelzés 
szerepelt, ami a lakossággal szemben kedvezőbb elbírálást 

jelentett. Vezetőink sokat fáradoztak a „deportált személy" 
minősítés megszerzéséért, különböző ígéretek ellenére 
eredménytelenül 

A vöröskeresztes nővérek látogatása után egyre jobban 
erősödött bennünk a hazatérés vágya, Most már tudtuk 
nagyjából, hogy mi van odahaza Mielőbb diplomához 
akartunk jutni és elkezdeni dolgozni, hiszen legtöbbünk 
családja nehéz anyagi helyzetben volt Bál időnként hoz
zánk is érkeztek főleg tengerentúli országokban adódó ,,ki
tűnő" lehetőségekről kósza hírek, de egyikünknél sem 
váltottak ki még érdeklődést sem Érdekes módon csopor
tunkban nem voltak olyanok, akiknek külföldön élőjómódú 
rokonaik lettek volna A csoportból csak egy tőlünk néhány 
évvel idősebb, eredetileg még kétéves képzésű kolléga 
maradt kint élete végéig Németországban, valmnint egy 
másodéves hallgató. 

A szabad közlekedés lehetősége az amerikai zónán be
lül, ha volt mivel, néhányunkat egy-két napos vándorlásra 
is késztetett Fölkeresték a környékben települt mérnök- és 
orostanhallgatókat Azoktól is érkeztek hozzánk mind Auf
hausenbe, mind Adldorfba látogatók Volt, aki megtalálta 
a honvédséggel kikerült hozzátartozóját Ezeknek ellenére 
életünk egyre inkább a tétlen várakozással telt. Munkát 
egyre kevesebbünknek adtak a gazdák, akik a július végén 
kezdődött ruatás előtt már felmérték, hogy rura a munkára 
hozzáértőbb munkaerókről kell gondoskodniuk. A kisebb 
gazdák egyébként is minden évben besegítettek a nagyob
baknál az aratásban. A közös konyha fogyasztói emiatt 
megszaporodtak. Elfoglaltságot, kinek-kinek hajlandósága 
szerint, legfeljebb hohnijaink gondozása jelentett A ruha
tárunkból teljesen hiányzó nyári holmikat a volt Afrika
hadsereg igen praktikus ruházatából sikerült pótolnunk 
Ezekkel egy katonai ruharaktáI közelében letelepült műe
gyetemisták folytattak cserekereskedelmet, akik a raktár 
lakossági „felszámolásakor"jutottak az „áruhoz". 

Adldorfban kolléganőink akkor már régóta az iskolai 
közös szállásukon éltek Mint általában a nők, kézirnunká
zással, ruházatuk gondozásával, alakításával, könnyebben 
találtak maguknak elfoglaltságot A szintén Adldorfban éló 
professzoraink és családjuk, továbbá a családosok gondos
kodásukkal jótékony hatással voltak a csoportra .. 

Szép emlékünk maradt augusztus 20. melyet méltó mó
don ünnepeltünk meg Aufhausenben. A falu jóságos plébá
nosa kérésünkre ünnepi misét mondott Orgonista is volt 
közöttünk, kántorunk egyik később operaénekessé lett kol
légánk volt A környékről összejött több magyar menekült
tel együtt meghatottan énekeltük az „Ah hol vagy magyarok 
tündöklő csillaga" kezdetű énekünket és a mise végén a 
Himnuszt 

Augusztu1 23-án másodszor látogatták végig a Magyru 
Vöröskereszttől érkezett nővérek, kollégánk édesanyjával 
az egyetemistákat Ez alkalommalBechtler Péterrel, Buda
pest akkori alpolgármesterével jöttek ki, aki voltaképpen a 
fővárosi kórházak nyugatra vitt rádium készletének haza
szállítása ügyében jött Sajnos eredménytelenül, mivel a 
készletet szállító autó és szállítmánya még a háború utolsó 
napjaiban Dingolfing közelében megsemmisült 

A nővérek sietős budapesti elindulása miatt kevesebb 
levél érkezett Hazautazási reményeink ennek ellenére csak 
fokozódtak, különösen amikor augusztus 26-án már a szük
séges védőoltásokat is megkaptuk Sajnos az intézményes 
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hazatelepítés! Magyarországról az akkmi hangadók egyál
talában nem szervezték, sót! Nehezítette helyzetünket, 
hogy a landaui körzetben viszonylag kevés magyar tartóz
kodott, emiatt az amerikai parancsnokság sem foglalkozott 
érdemben ügyünkkel. Utólag kitűnt, hogy augusztus, szep
tember táján nem is találták biztonságosnak hazaérkezésün
ket. Voltak, akik türelmetlenségükben már az egyéni haza
szökés gondolatával foglalkoztak, de a kedvezőtlen hírek 
meggondolásra késztették őket Közben az első védőoltást 
követő másodikat is megkaptuk 

A szeptemberi időjárás, bár akkor tartósan annyira enyhe 
volt, hogy még a hónap végén is lehetett úszni a Vilsben, 
az időnkénti ködös reggelekkel már figyelmeztetett az előt
tünk álló igazi ősz közeledésére. Néhányszor téves hírek 
miatt hirtelen csomagolnunk kellett, aztán kiderült a szo
morú igazság .. Tanáraink ebben az időszakban, hol együtt, 
hol külön-külön, szinte állandóan úton voltak .. Amilyen 
katonai vagy vöröskeresztes misszió a kö1zetünkben föllel
hető volt, kapcsolatba léptek velük. A helyzet bizonytalan
sága miatt már a téli szállás biztosításával is kezdtek fog
lalkozni. 

A még kedvező idő és a hetekre elhalasztott hazatelepü
lés miatt többen is néhány főnyi csopp1tokban isme1ked
tünk a környékkel, gyalog, autóstoppal, sót a már itt-ott 
közlekedő vonatokon is, mivel ujjlenyomatos papírunk err'e 
följogosított. 

Az ame1ikai hatóságok rendszeres hazatelepítései csak 
szeptember végén kezdődtek el Október 1-jén a mi ügyünk 
is kedvező fordulatot vett. A landaui körzet parancsnoka 
sajnálattal közölte, hogy ígéretét nem tudja beváltani, de 
szemet huny, ha valamelyik szomszédos körzet szervezett 
hazaszállításába be tudunk jutni. Újabb nyomozások után 
így kerültünk kapcsolatba az Eggenfe/denb61 hazatelepítés! 
szervezett amerikai szervekkel Bár lakhelyünk szerint nem 
tartoztunk az eggenfeldeni körzethez, de némi ügyeskedés
sel sikerült a gyógyszerészcsoportot az október 13-án 
szombati napon induló hazatelepülő vonatra fevétetni. 

Hazautazás 

Csoportunknak sikerült saját költségén teherautót sze
rezni, így már október 11-én délután - éppen hathónapi 
ottaitózkodás után - búcsút mondtunk a kis bajor falunak. 
A vidám nótaszóval távozó fiúknak kedves mosollyal 
hosszasan intett búcsút a falu öreg plébánosa. Még világo
son Eggenfeldenben voltunk, ahol az állomás közelében 
lé vő barakkban töltöttük az indulásig hátralévő két éjszakát 
Az Adldodban lakó tanáraink és kolléganóink csak másnap 
érkeztek. Elutazásuk elóttköszönetet mondva vettek búcsút 
a helybeliektől. Az amerikai hazatelepító vonat számunkra 
biztosított nagy csukott tehervagonjaiban viszonylag ké
nyelmesen el tudtunk helyezkedni. A szerelvény Sopronig 
vitt amerikai katonai kísérettel. Elindulás előtt csomagjaink 
és mházatunk féregtelenítését DDT por fuvatásával végez
ték 

Némi késéssel délután 1/4 5 órakOI végre elindultunk 
haza. Még világosban megérkeztürik Pockingba A sok 
felrobbantott vasúti híd és az összebombázott pályaudvarok 
miatt innen kerülő útra kényszerültünk Délnyugati irány
ban Mühldorfon át a bolyongásaink során már megismert 
Ro.senheim, Salzbw g vonalon kellett továbbutazni, és csak 

Salzburg után lehetett északkelet felé Attnang-Puchheim
en át Linzet elérni. Sajnos az út Rosenheirn, Salzburg kö
zötti igen szép szakaszát éjjel tettük meg. Október 14-én 
vasárnap jutottunk el a legutóbbi átutazásunk óta alaposan 
megbombázottAttnang-Puchheirn vasúti csomóponton át a 
szintén erősen szétrombolt Linz pályaudvarárn.. Nem tudni 
miért, de innen nem kelet felé, immár a szovjet megszállási 
zónában folytattuk útunkat, hanem délnek irányítottak a 
Krems völgyében Traun, Neuhofen a d Kremi, Kematen 
a. d Krems állomásokon át és estére már a jól ismert 
Selzthal állomást értük el. Útközben valahol átléptünk az 
angol megszállási zónába Egész éjjelen át utazva hajnalban 
Leoben állomáson át, bolyongásunk során immáI harmad
szor Bruck a d Murba érkeztünk .. Most legalább a Volks
sturmtól máI nem kellett tartanunk .. 

Az újra önálló Ausztria már akkor készült az idegenfor
galomrn.. A vasútállomásaik ugyan többnyire magukon vi
selték a hábmú pusztításának nyomait, de a romokat már 
eltakarították. Többre nem telvén, a sínek közti földjáidákat 
sódenal hintették föl és tiszta mosdók váiták a betérőket. 

MáI azt hittük, újra Grazba megyünk, de utunk itt észak
keletnek Wiener-Neustadt felé fordult Szép, napsütéses 
őszi napon ok(6ber 15-én utaztunk végig a Mürzzuschlag
Semmering'Payeibach-Reichenau-Gloggnitz vonalon Wi
ener Neu<tadtig Útközben valahol még· Semmering előtt 
rövid várakozás után léptünk át az angol zónából a szovjet 
zónába .. Fegyveres ame1ikai óreinket most láttuk el6szfü 
vagonjaink mellett felügyelni, majd a szovjet őrök is fel
szálltak. Az ellen6rzés meglepően rövid ideig tartott és a 
kocsikat sem vizsgálták át A számtalan alagúton és viaduk
ton át haladó híres és igen szép semmeringi vasútvonalon 
Wiener-Neustadtig, a Semmeringr61 leérve máI csak a 
Klamm-Schottwien állomáson vesztegeltünk, míg a Grazba 
tartó személyvonat elhaladt. Délután két óra körül értünk 
Wiener-Neustadt meglehetősen elpusztított pályaudvarára. 
A vasúti forgalom elég nagy volt, néhány szovjet katona
vonat is ott vesztegelt Mintegy kétórás várakozás után 
megindultunk Sopronba. Jóval lassabban haladtunk az ép
pen csak jáiható egyetlen sínpáron .. Körülöttünk mindenfe
lé harckocsi roncsok voltak. Azután 1945 október 15-én 
délután 15 óra 45 perckor megpillantottuk a mellettünk 
húzódó mszágúton a jelzőtáblán Ágfalva község nevét 
Meghatottság és öröm sugáizolt mindannyiunkból és a 
vagonokban állva, könnyes szemmel énekeltük el a Him
nuszt Aztán Sopron felé döcögve az egyik út mentén 
felállftott táblán az első magyar mondat, amit tízhónapi 
távollét után olvashattunk: „A község te1ületére tífuszjár
vány miatt belépni tilos!". 

A magyar hatáiállomáson hosszas váiakozás követke
zett Méhes dékánhelyettes úr bejelentette a tudomása sze
rint első egységesen hazatért egyetemi csoport megérkezé
sét Kedvessy dr pontos névsort adott át a hatáiórség 
tisztjének, akinél elérte, hogy közös utazási igazolványt 
kapott a csoport, de Budapesten valamennyiünknek a rend
őrség politikai osztályán jelentkezni kellett. Csak október 
16-án hajnalban engedték a szerelvényt tovább, s kora 
reggel meg is érkeztünk Sopronba A pályaudvar még akkor 
is siralmas képet mutatott A hazatelepító vonat vagonjait 
mindenkinek el kellett hagynia A gyógyszerészcsoport 
részére professzorainknak sikerult háiom nyitott teherva
gont szerezni, de ez akkor sokat jelentett Mivel az ingyenes 
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utazásra jogosító igazolványunk csak a MÁV vonalaira volt 
érvényes, vagonjainkat Gy{fr helyett Szombathely felé irá
nyították. Lassan döcögve, minduntalan megállva értünk 
délben Szombathelyre. Ezután a hazautazásunknak, az út
közben tapasztalt kétségbeejtően primitív körülmények mi
att, talán a legkeservesebbb szakasza következett Vagon
jainkat az este elindult budapesti személyvonatnak nevezett 
szerelvényhez csatolták, de hajnalig csak Veszprémig jutot
tunk. Alvási lehet6ség a nyitott vagonban alig volt, mivel 
minden állomáson újabb tömegek rohanták meg vagonja
inkat is, nagy hangon kényszerítve minket összébb húzó
dásra. Az állomáson látottak lesújtóak voltak. Nem csupán 
a borzasztó háborús károk, hanem a piszok és a mindenhol 
egymással veszekedő, tolakodó, lökdösődő, rosszul öltö
zött batyuzó tömeg miatt Az amerikai és angol övezetben 
az állomások mellékhelyiségei kitisztítva, fenol vagy klór
S7.agot árasztottak. Wiener-Neustadtban találkoztunk elő
ször a „Latiine" fölirattal, ami a deszkapalánkkal elkerített, 
ajtóval csukható, hagyományos faházikó! jelentette .. Szé
kesfehérvárott a „latiina" fölirat a katonaviseltek által a 
fronton megismert, itt még azért kukoricaszár kerítéssel 
úgy-ahogy elkerített „intézményt" jelentette 

útközben megtanultuk, hogy csomagjainkra talán még job
ban kell ügyelnünk, mint addig, ne hogy véletlenül megsza
badítsanak t6lük. 

Azt a rémült tekintetet, ami hozzátartozóink, ismer6se
ink szemében megjelent, amikor közöltük, hogy október 
19-én reggel 9 órakor kell találkoznunk tanárainkkal együtt 
az Andrássy út 60. számú ház előtt, hogy egyéni útiigazol
ványainkat megkapjuk, valójában csak később fogtuk fel 
A félelmetes helyről vezetőinket, pár· perc múltán a Bajza 
utcai részleghez irányították .. K edvessy dr. -nak a bemutatott 
névsor és a közös úti okmány alapján hosszabb várakozás 
után mindannyiunk részére átadták a lakóhely szerinti je
lentkezéshez szükséges igazolásokat .. Utólag tudtuk meg, 
hogy Ágfalván mulasztást követtek el, amiért nem irányí
tottak szúrőtáborba 

Újra itthon 

Október 17-én du .. 1/2 3 óra körül, vagyis két nap alatt 
jutottunk el Ágfalvától Budapest Déli-pályaudvarig. Innen 
ki-ki családjához vagy rokonságához vette útját Azt már 

Az indexeinkbe újabb bélyegz6 került, mely az 
54074/1945 VKM. sz .. rendelet értelmében a németországi 
félévünket és valamennyi szigorlatunkat érvénytelenítette. 
A tanulmányaink folytatását engedélyező minisztériumi 
leirat az 1945/46 tanév I félévének lehallgatását és az 
érvénytelenített szigorlatok megismétlésétírtael6. A felké
szülésünket dr Végh Antal, dr Halmai Iános és dr. Ked-
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vessy György konzultációkkal segítette. Az okmányaink 
szerint két érvényes V. és egy érvénytelenített VI. félév után 
1946 februárjában megkezdtük a 9310/1944 VKM rendelet 
szerinti tízrészes zárószigorlataink megismétlését A szege
di és a kolozsvári egyetemek hallgatói javarészt Szegeden 
vizsgáztak Az összevont kiképzés szerint három egyetemi 
tanév után kaptuk meg az úgynevezett régirendszerú, va
gyis a két egyetemi tanévból álló képzéssel járó gyógysze
részi diplomát, mely csak az approbációs vizsga sikeres 
letétele után jogosítDtt gyógyszertár vezetésére, 

Legtöbben, akik a németországi kitelepítésbe belekény
szerültünk, 1946 tavaszán már diplomás gyógyszerészek 
voltunk Akik március közepéig nem kerültek szigorlatra, 
a hirtelen felgyorsult infláció miatt heteket várhattak, míg 
a megemelt okiratilletékhez szükséges l\j címletű okmány
bélyegek elkészültek 

Azok a kollégák, akikhez valamilyen ok miatt 1944 
november végén a katonai behívó már nem érkezett meg, 
vagy sikerult idehaza átmenetileg eltúnniük az ismeretlen
ségben, tDvábbá az itthon maradt kolléganőink már 1945, 
április végén újra folytatták tanulmányaikat Az említett 
rendelet szerinti tízrészes zárószigorlat számukra július kö
zepétól augusztus végéig tartott, amit a diplomák átadása is 
rögtön követett Így fejeződött be az újrendszerú képzés 
szerint 1941-ben és 1942-ben beiratkozott, de legzaklatot
tabb sorsú évfolyamok tanulmánya 

A Németországba kivitt gyógyszerészhallgatók közül a 
már említett egyetlen kolléganőnk kivételével háborús cse
lekmények folytán sem vesztettünk el senkit Kinttartózko
dásunk alatt négy jegyespár kötött házasságot Közvetlenül 
elutazásunk előtt az egyik házaspárnál egészséges kisfiú 
született Zaklatott körulményeink ellenére egészségesen 
tért haza a szüleivel az a kisfiú is, aki még Budapesten 
született meg, és kicsi pólyásként jött édesanyjával és 
nagyanyjával a csoport után Breslauba édesapjához. Ismer
ve a Németországba telepített orvos-, mérnök-, állatorvos
hallgatók sorsát és súlyos háborús veszteségeit, hálával 
állapíthatjuk meg: a gyógyszerészcsoport tette meg minden 
baj nélkül a leghosszabb utat Összesen mintegy negyven 
napos utazásban, ugyanakkor majdnem két hónapos okta
tási időben volt részünk a szigorlati felkészülésen és vizs
gákon kívül, 

Utólag fölösleges tálálgatni, mi lett volna, ha.. ? Hányan 
pusztultak volna el idehaza, akár a harcok miatt, akár mint 
kivégzett katonaszökevények, vagy hányunknak kellett 
volna gyalog vagy vagonokba zsúfolva hadifogolyként ke
let felé vánszorogni? A sok megpróbáltatás, nélkülözés 
mellett megmenekülésünket nagyrészben a velünk lévő 
professzoraink, tanáraink emberséges és felelősségteljes 
törődésének köszönhe\jük, akik a nehéz körülmények elle-

nére oktatási feladataiknak mindenben igyekeztek eleget 
tenni és mindenkor az együtt tartott gyógyszerészcsoport 
érdekeit képviselték Kényszerű odisszeánk ellenére, Isten
nek hála megmenekültünk, és közülünk nemcsak a hazai, 
de a szomszédos országok, sót később Európa néhány or
szága gyógyszerészetének, gyógyszeriparának, egyetemi
és szakintézeteinek is jutott néhány szakember. 

••• 
A szerző ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a 

tanulmány megfrásához segítségére voltak .. 

Az egyetemi hallgatók némewrszági kitelepítésével 
foglalkozó közlemények és felhasznált irodalom,: 

1„ Dékán Károly .. Dokumentumok a Németországba hurcolt 
magyar egyetemisták sorsáról. Pedagógiai Szle 15, (11), 1040-
1051 (1965)-2 Petócz Pál Az egyetemi és f6iskolai hallgatók 
második világháborús történetéhez„ Századok (2), 301-344, 
(1986)-3, Madaras lenő-Rapp Tamá.s-Koc sis Elemér. Gyertek 
haza épségben fiaim L rész, (Kézirat), Budapest, 1990. H LTGy 
3159. sz. -4. Kocsis Elemér Gyertek haza épségben, fiaim. - A 
magyar egyetemi hallgatók küzdelme a túlélésért 1944-45-ben„ II 
rész. (Kézirat) Budapest. 1990. HLTGy, 3197. sz .. -5. Kocsis 
Elemér Magyar egyetemi hallgatók odisszeája 1944-' 45-ben Va
lóság j6, (9), 68-84 (1993)- 6. Madaras Jenő: Hamvazószerda. 
Múegyetemisták a drezdai túzvíharban„ Mikes Kiadó, Budapest, 
1993. - 7. WalsaR6bert: Az 1944 végén Németországba telepített 
„m. kir. Egyetemi Tanzászlóalj" kesen1125 napja. Orvosi Hetilap 
133, (32), 2041-2045 (1992)..-8. Benke József' A Németországba 
kitelepített egyetemi gyógyszerész tanfolyam sorsa„ Orvosi Heti
lap 135, (10), 533-535, (1994) - 9. Ettre Lá.sz/6: A magyar 
múegyetemisták viszontagságai 1944 december - 1945 ősz: Né
metországi odisszea. (Kézirat gyanánt). Norwalk, Connecticut, 
USA. 1994. -10 Branlner A -HankóZ Az egyén és társadalom 
szolgálata. Beszélgetés Kedvessy György professzorral. Gyógy
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FIFIY YEARS AGO. 
J 1 a s z 1 o v s z k y : Constrained stud.y·tour of phar· 

macist s:tude,nts in Germany in the academic year· 1944145 

ln the last year of the Second World War, the more or less 
undisturbed university education got in acrisis too. Thecommand 
of displace1nent of graduating students to Gennany concemed 
pharmacist students too. Author, who was also one of those 
students suffered the „Odysseia" of the pharmacistgroup, attempts 
to recall after fifty years, the history of those days, on the hasis of 
his detailed diary 

(The titk ofthefirst part.: Compulsoryjourney oj pharmacist 
students in Germany in the academic year 1994145..) 
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