
A feltevés azonban csak munkahipotézis mindaddig, amíg bizonyítása nem
lehetséges. Ebben segíthetnek folyóiratunk olvasói, különösen a Tiszántúl és
a Dél̂ Alföld történetének ismerői. Nincs-e, nem jelent-e meg ehhez hasonló
rajzos plakát az ő megyéjükben is. Meg lehet-e állapítani biztosan a megjele-
nés időpontját? S ha ez 1944-re utal, amelynek októberében az MKP Központi
Bizottsága Szegeden működött, esetleg a pártszervezés korai időszakát jelen-
tené, így a plakát dokumentum értéke növekednék. Ha a feltevés nem bizo-
nyítható, a plakát akkor is fontos dokumentuma Szolnok felszabadulás kori
történetének.

KAPOSVÁRI GYULA

A szolnoki pályaudvar bombázása
1944. június 2-án
Szolnokon az 1944. június 2-ára forduló éjszakán légiriadó volt; néhány nagy
magasságban repülő, feltehetően angol de Havilland Mosquito gép bombákat
dobott a városra.1 2-án, pénteken reggel amerikai bombázók támadták a pálya-
udvart és környékét; a ledobott bombák többszáz katona, vasutas és polgári
személy életét oltották ki, és súlyos pusztítást okoztak.

Nagyjából és röviden ennyit tudtunk eddig a két, összefüggő támadásról,
a Szolnok városát a második világháborúban ért légitámadások kezdetéről, —
ennyi olvasható a „Szolnok város története" 1975-ben megjelent I. kötetének
a város második világháborús éveit tárgyaló tanulmányában.2 Azóta bebizo-
nyosodott, hogy a június 2-i, reggeli bombázást a 15. amerikai légiflotta Con-
solidated B—24 Liberator gépei hajtották végre, egyidőben több más magyar
város elleni támadással. A Szolnokot bombázó gépek azonban nem repültek
tovább a Szovjetunióba — amint azt 1975-ben megjelent dolgozatom írásakor
tévesen feltételeztem —, hanem visszatértek az olaszországi Foggia-ban levő
támaszpontjukra.3

A bombázást követő napon Hans v. Greiffenberg gyalogsági tábornoknak,
a Wehrmacht magyarországi meghatalmazott tábornokának parancsára Schlem-
mer altábornagy, nyugat-magyarországi német parancsnok Mink őrnaggyal az
élén „bevetési törzs"-et állított fel a szolnoki károk megállapítására, a rom-
eltakarítás irányítására, és a helyreállítás megkezdésére. Mink őrnagy június
4-én 11.40 órakor egy tiszttel és 4 katonával megérkezett Szolnokra, és hala-
déktalanul megkezdte tevékenységét. Az általa telefonon adott vagy írásba fog-
lalt jelentések, továbbá 15 kihallgatási jegyzőkönyv és egyéb iratok fennma-
radtak,4 belőlük pontos képet kapunk a bombázás körülményeiről és hatásáról.

Az éjjeli támadást néhány ellenséges gép hajtotta végre, ezek ledobtak 2,
„karácsonyfádnak nevezett világítóbombát, majd több rombolóbombát, melyek
magyar lakóépületekre estek, és 7 személy halálát idézték elő. Ez voltaképpen
látszattámadás volt, a magyar légvédelmi tüzérség hevesen, de teljesen ered-
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ménytelenül lőtte a támadó gépeket. Egy eredményt azért elért, — a másnap
reggeli bombázáskor már alig volt lőszere.

Június 2-án reggel a szolnoki, Szent Ferenc utca 6. sz. alatti magyar lég-
védelmi központ 8 óra 6 perckor jelentést kapott Budapestről, hogy 7.55-kor
az ország déli határán észak felé repülő ellenséges gépeket észleltek. 8.11-kor
egy másik, ugyancsak 7.55-kor észlelt, szintén északi irányba tartó erős repülő-
kötelékről érkezett jelentés. 8 óra 7 perckor a magyar rádió beszüntette adását.
8.12-kor Szegeden, 8.15-kor Földváron légiriadót rendeltek el.

Szolnok és Budapest számára 8.16-kor légiveszélyt jeleztek; az ellenséges
repülőkötelékek ekkor Szeged fölött voltak. 8.22-kor Szolnokon is felüvöltöttek
a szirénák: légiriadót jelezve. Az első kötelék dél felől ekkor mintegy 75 km-re
repült a város felé. Az első bombák 8.29-kor robbantak, e pillanatban az összes
íávbeszélővezeték megszakadt.

A Liberatorok délről 5 hullámban, hullámonként 21 géppel, a szemtanúk
szerint 3000—6000 m magasságban értek a város fölé, s északnyugatnak for-
dulva, egymásután oldották ki bombáikat a pályaudvarnak szánva, különösebb
zavarás nélkül. Német védelmi tüzérség 8.34-kor ugyan tüzet nyitott, de csak
szórványosan, lövéseit a pályaudvaron nem is észlelték.

Szolnok pályaudvara rendkívül jelentős volt a németek számára. A keleti
arcvonalról ide futottak be a szabadságosvonatok, az ezekkel érkező katoná-
kat közvetlenül az állomás mellett tetvetlenítették, ezután a közeli Wehrmacht-
táborba kerültek. Szolnok és Bécs között rendszeres katonavonatok közleked-
tek, ezek vitték a már fertőtlenített katonákat a német birodalomba. A Bécs
felől, tehát szabadságról visszatérő katonák is a Wehrmacht-tábor közbeikta-
tásával szálltak be az arcvonal irányába közlekedő vonatokba. A pályaudvaron
ilymódon naponta átlag 3000 német katona fordult meg, akiket itt tetvetlení-
tették, vagy innen utaztak az arcvonalra. A táborban mintegy 2000 szabad-
ságost lehetett elhelyezni.

Június 2-án reggel a táborban mintegy 350—400 átutazó tartózkodott. A köz-
vetlenül a vágányok mellé épített tetvetlenítőben a támadás kezdetekor 300
szabadságra menő katonát fertőtlenítettek, 150-en a bejáratnál álltak felsora-
kozva, 800-an 80—100 m-rel hátrább az állomáson várakoztak.

A tetvetlenítő melletti vágányon a Wehrmacht egy megrakott tehervonata
állt. 8 óra 5 perckor érkezett meg Bécs felől az SF 140. sz. szabadságosvonat
mintegy 850 katonával, és a légiveszély jelzés kezdetekor gördült be lassan
az állomásra. A sziréna elhallgatásakor a vonat már nem mozgott. A német
pályaudvarparancsnokságra beosztott, Schneider nevű őrmester hangszórón ek-
kor utasítást adott az állomás elhagyására, és arra, hogy a Bécs felől érkezett
vonatból az állomással ellentétes oldalon ki kell szállni. A vonatot 3, más állí-
tás szerint 5 perccel később a Wehrmacht-táborhoz állították. A 18. sz. vágá-
nyon egy benzinszállító vonat állt, ezt a bombázás kezdete előtt kitolták a pá-
lyaudvarról.

A száznál valamivel több, néhány szemtanú állítása szerint 150 Liberator
három hullámban oldotta ki bombaterhét. Mink őrnagy június 7-én este távbe-
szélőn közölt jelentése szerint 655 bombatölcsért számoltak meg. Paulovits
Mihály5 állomásfőnök június 8-i kihallgatásakor azt mondta, hogy az állomás
területére 282 db 50 kg-os bomba esett, közülük 30 nem robbant fel, — ezeket
aztán a magyar tűzszerészek hatástalanították.

Az állomás területén robbant bombák megsemmisítették a berendezések leg-
nagyobb részét. Megsérült valamennyi átmenő vágány, ezért a forgalom napo-
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kig szünetelt. Elpusztult vagy megrongálódott 772 teherkocsi, 51 személykocsi
és 17 poggyászkocsi. Súlyosan megsérült 16, könnyen 43 épület. A szolgálatban
levők közül 30 vasutas meghalt. — Az állomásfőnök becslése szerint a károk
összege 45 millió pengőt tett ki.

A hangszórón át a felszólítást közlő Schneider őrmester a bemondás után
kilépett az őrszobából, és — mint vallotta — „láttam az ellenséges gépek egy
hullámát délről jövet az állomás irányába repülni. A repülőgépek magasságát
3—4000 m-re becsülöm. A számunkra kijelölt óvóhelyre mentem. Midőn elér-
tem az óvóhely bejáratát, mögöttem becsapódott egy bomba, amelynek a lég-
nyomása besodort az óvóhelyre. Miközben levertem magamról a port és a pisz-
kot, körülöttünk nagyszámú bomba esett le, úgyhogy az óvóhely megrázkódott
és középen beomlott,6 ezáltal betemetett egy magyar vasutast, később csak
holtan lehetett kiszabadítani. Időközben beestek az óvóhelyre bajtársaim az
állomásparancsnokságról..."

Adolf Biester főhadnagy, helyettes német pályaudvarparancsnok szerint az
első bombák a légiriadó elhangzása után mintegy 10 perccel estek, mégpedig
a tetvetlenítő és az egészségügyi állomás irányába, továbbá a pályaudvar keleti
részére és az állomáson levő pénzváltóra. A második hullám a Wehrmacht-
tábort és a vágányokat érte. A táborban tűz ütött ki, mindjárt az első rob-
banás után. Találat érte a vízvezetéket, így a tüzet — amit a szél is terjesztett
— nem tudták oltani. 9.15 tájban megérkeztek a magyar tűzoltók, motoros
szivattyúkkal, és egy közeli tó vizével megkezdték az oltást.

A német táborparancsnokság már a tűzoltás idején megkezdte a még hasz-
nálható javak őrzését és biztonságba helyezését. Nem tudta azonban megaka-
dályozni — vallotta Dr. Walter Dürrmayer százados, táborparancsnok — az
átutazók általi fosztogatásokat. A pénzváltó-barakot ért bombatalálat szétszór-
ta a pénztárban levő pénzt és értékeket. Ezekből egy tengerésztiszt valameny-
nyit összeszedett, és takaróba kötve átszolgáltatott a városparancsnokság fő-
számvivőjének. Néhány nappal később „Karcagon, Szolnokon mintegy 60 km-re
északkeletre letartóztattak egy Romániába utazó altisztet és 16 légvédelmi-tüzér
katonát, akiknél mintegy 12 000 birodalmi márka értékű deviza és értéktárgy
volt. Ezt a pénzt vagy értéktárgyakat a 44. 6. 2-i bombatámadás idején a
Wehrmacht-táborból tulajdonították el. A katonákat őrizetbe vették" — jelen-
tette június 10-én Mink előljáró parancsnokságának.

A németek személyi veszteségei főleg a tetvetlenítőnél és környékén kelet-
keztek, azután az SF 140. sz. vonattal érkezők között, végül a táborban. A tet-
vetlenítő, az egészségügyi állomás — ahol egyébként mintegy 75 beteg feküdt
— és az odavezető út már az első bombázási hullámkor telitalálatot kapott.
A tetvetlenítő melletti vágányon álló tehervonatot is találat érte, és a vagonok
egy résre felrobbant, mivel — mint utólag kiderült — 10 kocsi rakománya
lőszer volt. Erről a veszélyes rakományról senki sem tudott; a tartalomról a
németek csak akkor értesítették a magyar állomásfőnökséget, ha az teljes egé-
szében lőszert szállított. A szállításvezető nem jelentkezett a pályaudvarpa-
rancsnokságon, így a vonatot gyanútlanul állították a tetvetlenítő melletti
vágányra. A pályaudvaron egyébként 15 tonna nitroglicerin is volt, de ez
szerencsére nem robbant fel: június 9-én aztán elszállították Debrecenbe.

Dr. Werner Resch főorvos, az 1/605. sz. német tábori kórház parancsnoka azt
vallotta, hogy ő ismételten tiltakozott a tehervonatoknak a tetvetlenítő mellé
állítása ellen. Az arcvonalról érkező, és vonatjükből kiszálló katonák között
gyakran még gyorsvonatok is haladtak keresztül. Mintegy három héttel a bom-
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bázás előtt halálra is gázoltak egy szabadságos katonát. Mink megkérdezte
Rescht:
„Felismerte ön, hogy légitámadáskor a tetvetlenítö előtt felsorakozott legény-
ség nagy veszélyben volt?
Válasz: Igen. Az állomásparancsnok, Grün őrnagy előtt mindig utaltam erre,
és azt a választ kaptam, hogy ez az ő dolga, én csak tetvetlenítsek."

Grün őrnagyot a támadás lakásán érte. Helyettese, Biester főhadnagy nem
sokkal a bombázás után megpróbálta megkeresni parancsnoka lakását, de nem
tudta megtalálni. Eredménytelenül végződött egy későbbi, második keresési
kísérlet is. Végül egy magyar százados szabadította ki 20 katona segítségével
délután 4 óra tájban a romok alól az őrnagyot. A súlyosan sebesült Grünt
a német légierő repülőtéri kórházába szállították, ahol éjjel 23 órakor meghalt.

Nem lehet csodálni, hogy a kihallgatott német tisztek és orvosok minden
hibáért és mulasztásért Grün őrnagyot tették felelőssé, — ő már nem védekez-
hetett. Biester azt állította, hogy a tetvetlenítőt Grün kívánságára rendezték be
a Wehrmacht-tábor közelében. Ugyancsak az ő parancsa volt, hogy a tetvet-
lenítést légitámadás közben is folytatni kell. Ezt korábban is megtették, viszont
ezideig mindig csak légiriadó volt, támadás nem. Éppen ezért most sem gon-
dolt senki arra, hogy ezúttal bombázásra kerülhet sor. Mivel a legelső bombák
épp a tetvetlenítőre estek, itt keletkezett a legnagyobb veszteség. A fürdőben
300 katona zuhanyozott, így érte őket a támadás, — az életbenmaradottak szá-
mára ruhákról a légierő gondoskodott.

A „bevetési törzs" iratai között van egy lista, mely szerint a bombatámadás-
nak 174 német esett áldozatul.7 Ezen a listán 99 név szerepel, 75 személy ada-
tait nem tudták megállapítani. A névvel jelöltek között 3 tiszt van, továbbá
1 törzsorvos, 1 főszámvivő és 1 ápolónő, akit sebesülten húztak ki a fertőző-
barak romjai alól, majd kórházba szállítása után meghalt. Sem a listából, sem
a többi iratból nem tűnik ki, hogy hol hány halottat találtak. A legtöbb halott
a tetvetlenítö után az SF 140. sz. vonat utasai közül került ki. Június 8-ig
azon a részen, ahol a vonat állt, 22 halottat találtak, de feltételezték, hogy
legalább ugyanennyien még betemetve feküsznek.

Június 6-án 20.45-kor telefonjelentésében Mink a sebesültek számát 900—
1000-re tette, ebből szerinte 500 könnyebb, 400 közepes és mintegy 100 súlyos
eset. Legtöbbjüket — részben repülőgépekkel — Ceglédre vagy a birodalomba
szállították, a szolnoki német katonakórházban mintegy 150-en maradtak.

Másnap este, ugyancsak távbeszélőn azt közölte, hogy a magyar vesztesége
159 halott polgári személy, 3 elesett katona és 450 sebesült. — E számokat nem
lehet véglegesnek tekinteni, mivel még június 10-én is találtak halott magyar
katonát, az utolsó két német halottra pedig 15-én bukkantak az állomáson
szétrombolt lakóházak romjai közelében.

Az iratokból csak a bombázás kezdetének időpontját lehet megállapítani,
időtartamát és végét nem. A magyar légvédelmi központban szolgálatot telje-
sített német altiszt az első bombaszőnyeget 8.29-kor, a másodikat és a harma-
dikat 8.34-kor észlelte, és azt állította, hogy a légiriadó 10 óra 2 perckor ért
véget. A magyar állomásfőnök szerint a támadás 8.36-kor kezdődött, és 8.50-ig
tartott. Dr. Helmut Klemm alorvos, a tábor orvosa úgy emlékezett, hogy az
első bombák 4—5 perccel a légiriadó elhangzása után estek; 3—4 perc múlva
következett a második hullám, majd külön a harmadik.

Walter Grabowski százados, az 1/642 (szolnoki) városparancsnokság parancs-
noka első, alább idézendő telefonjelentésében azt közölte elöljárói parancsnok-
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ságával, hogy a légitámadás 8.20-kor kezdődött, és 9 órakor ért véget, ö azon-
ban ebben az időben a városon kívül tartózkodott, tehát távolról szemlélte
a bombázást. A Liberatorok időzített gyújtású bombákat is dobtak, és ezek
még akkor is robbantak, amikor a bombázók már elhagyták a város légterét.

A különböző állítások egybevetéséből eléggé valószínű, hogy maga a bom-
bázás mintegy 15 percig tarthatott. A már említett Biester főhadnagy, Grün
helyettese, amikor a harmadik hullám után kilépett az óvóhelyről, előbb intéz-
kedett a sebesültek szállításáról, majd a városparancsnokságra ment. Itt Gra-
bowski segédtisztjét, Schmidt főhadnagyot találta, tőle kért munkaerőt, anya-
got és kocsikat a pályaudvari romeltakarításhoz, — ez még 10 óra előtt történt.
Utána visszatért az állomásra, ahol nem sokkal ezután munkához láttak a se-
gélycsapatok. Biester nem tudott kapcsolatot teremteni előljáró parancsnoksá-
gával, mivel a városban minden telefonvezeték megsérült, és megrongálódtak
a légierő telefonvonalai is. Végül a repülőtéren felszállt egy kötszerért Buda-
pestre induló gépre, s a fővárosban tett szóbeli jelentést a bombázásról.

Grabowski százados, Szolnok 56 éves német városparancsnoka június 2-án
kora reggel a lovaknak szükséges zöldtakarmány ügyében kilovagolt Szandára.
Dolga végeztével, visszatérőben észlelte a repülőgépeket, majd a bombázást.
Június 8-i kihallgatásakor elmondta:

„A magyar légvédelmi tüzérség elhárító tüze feltűnően csekély volt, holott
az elmúlt éjjel egy óráig tartó légiriadónál, világítóbombákkal és a pályaudvar
elleni látszattámadás során a légvédelem minden ágyújával tüzelt."

Beérve Szolnokra, úton a városparancsnokságra már tájékoztatást kapott
a helyzetről. Hivatalában segédtisztje jelentette, hogy a légierő már a pálya-
udvarhoz küldte minden rendelkezésre álló emberét, járműveivel szállítja a
sebesülteket. Ott járatkor Biester főhadnagy azt is kérte, hogy az állomás felé
vezető utcákat a tábori csendőrség zárja le, és küldjenek minden épkézláb
katonát a pályaudvarhoz, munkára. Ezt a parancsot azonban egy ismeretlen
német tiszt megváltoztatta, és gyülekezési helyül a városparancsnokság előtti
teret jelölte meg. A Kondor Légió8 századparancsnokai közben jelentették, hogy
a Konstantin és a polgári iskolában levő szállásaikon kávét és élelmezést adnak
a bombázáskor életben maradottaknak. Gondoskodtak ruhákról is.

Ezután Grabowski a pályaudvarra ment, hogy személyesen állapítsa meg
a helyzetet, intézkedjék a szükséges teendőkről. Itt jelentették neki, hogy Grün
őrnagy eltűnt. Megállapította, hogy az állomás északkeleti részén még mindig
ég a lőszeres vonat, ezt a területet a robbanások miatt nem lehet megköze-
líteni. A nyugati részen a Wehrmacht-tábor legnagyobb részben már leégett,
vagy még mindig lángol. Segédtisztjének már előzőleg parancsot adott, hogy
a mintegy 2000 szabadságost a légierő szállítóeszközeivel minél előbb vigyék
a már korábban létesített kitérő szállásokra: Abonyba, ül. Törökszentmiklósra.

Miután a helyzetről nagyjából így képet alkotott, elhatározta, hogy jelentést
tesz elöljárói szolgálati helyének, a Kecskeméten székelő F. K. 298-as parancs-
nokságnak, egyúttal élelmet, ruházatot és szállítóeszközöket kér tőle. .Mivel
a Budapest felé vezető út két telitalálatot kapott, és a vasúti felüljárót sérü-
lések miatt lezárták, kerülőúton jutott el Abonyba. Itt a magyar állomáspa-
rancsnokságról Nowotny őrnagynak, az F. K. 298 első vezérkari tisztjének
távbeszélőn a következő távmondatot adta le:

„8.20-tól 9 óráig nagy támadás a szolnoki pályaudvar ellen 5 hullámban
egyenkint mintegy 21 géppel. A Wehrmacht-tábort szétrombolták, az ellátó-
raktárt, a tetvetlenítőt telitalálattal megsemmisítették. Az állomásépületet
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részben szétrombolták. A közlekedés teljesen megbénult, mivel az összes
vágány megszakadt. Egy lőszervonat kiégett, telitalálat az éppen begördülő
SF-vonatban, időzített bombák még robbannak, a halottak és a sebesültek
számát még nem lehet felmérni. A mentési akciókat megindítottuk, részletes
jelentés következik. Okvetlenül szükséges ruházat ideszállítása, mivel a tet-
vetlenítőből 300 ember teljesen meztelen. Sürgős a szétugrasztott katonák
elszállítása, mivel nincs élelem. Becslés szerint 2000 szétugrasztottról van szó,
akiknek felét Törökszentmiklósról Debrecen, másik felét Abonyból Budapest
irányába kell elszállítani. Az Abonyba vezető út súlyosan megrongálódott, a
nagy utcai híd Szolnoknál autók számára ez idő szerint járhatatlan. A város-
parancsnokság kérte az azonnali helyreállítást, honvéd-utászokkal. A város-
parancsnokság élelmezőhelyeket állított fel, a légierővel és a magyarokkal,
élelmet sietve kell ideszállítani. Az 1/642 városparancsnokság számára parancs-
fogadó az abonyi magyar állomásparancsnokságon."

Abonyból Grabowski 14.30 tájban ért vissza Szolnokra. A romok eltakarítása
és a szétugrasztottak elszállítása itt már teljes erővel folyt. A rend fenntar-
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tására Nagyváradról kértek katonai rendészeket. A kora délutáni órákban
megérkezett a magyarországi német főszállásmesteri hivatalból Breitkopf őr-
nagy azzal a hírrel, hogy hamarosan kilátás van 20 000 adag hideg élelemre,
a kért ruházatra és 50 tonna teljesítőképességű szállítóoszlopra.

Breitkopf után néhány perccel odaért Kecskemétről Ottó Schneider vezér-
őrnagy, az F. K. 298 parancsnoka, egy táboricsendőr-tiszttel és 6 táboricsend-
őrrel, valamint ruházattal és fehérneművel. — Éjjel 23 órági 49 halottat szaba-
dítottak ki a romok alól; 4-én vasárnap a katolikus temetőben már eltemettek
127 elesettet és az ápolónőt. A 13 órai temetésen már ott volt Mink őrnagy is,
aki első benyomásait 20.20-kor távbeszélőn jelentette:

„Bombakárok jóformán csak az állomás területén, a város általában épség-
ben maradt. A városi közlekedés normális. A vasúti sínek még el vannak tor-
laszolva, 1 vágány előreláthatóan június 5-én szabad lesz az átmenő forgalom
számára. A bevetési törzs a vonatforgalom és a távbeszélőösszeköttetés helyre-
állítására, és a Wehrmacht-tábor lebontására helyezi a súlyt."

A munkálatokat a németek irányították, de az érdemi részt magyar kato-
nákkal és munkaszolgálatosokkal végeztették, — mint azt Mink 6-án, kedden
este telefonon jelentette:

„Ma a Wehrmacht-táborban a törzsszemélyzeten kívül további 40 magyar
utászt és 50 zsidót vetettünk be. Temetési munkálatokra holnap további 30
-sidót vetünk be. Hogy a zsidók jobban dolgozzanak, felügyeletükre az 5. sz.
<así'ti parancsnokság csendőreit alkalmazzuk. Ma beérkezett 20 km távbeszélő-

kábel. Helyreállítottuk a városparancsnokság — pályaudvarparancsnok távbe-
szélő összeköttetését. A vasúti berendezéseken mintegy 3000 honvéd dolgozik.
További vágányokat még nem tudtunk üzembe helyezni. A vonatközlekedés
két vágányon folyik, személy-, gyors- és tehervonatok közlekednek. Az utcai
hídon a munkálatok jól haladnak. A halottakat folyamatosan szabadítjuk ki,
és temetjük el."

Ellentétben első, június 4-i esti jelentésével, június 7-én Mink közölte, ugyan-
csak távbeszélőn, hogy a bombázás következtében 346 ház súlyosan megron-
gálódott vagy teljesen elpusztult, 206 pedig könnyebben károsodott. Ugyanezen
a napon táviratban részletesen foglalkozott a súlyos veszteséggel, amit szerin-
te a következők idézték elő:

„1. A szabadságosok összetömörítése legkisebb területre.
2. A légiriadó késői elrendelése és a rossz jelentőrendszer.
3. A légvédelmi tűz hiánya.
4. A tetvetlenítő helye és a hozzávezető út.
5. A lőszervonat robbanása.
6. Egy szabadságosvonat beérkezése.
7. övóárkok elégtelen és célszerűtlen létesítése.
8. Közömbösség légitámadásokkal szemben."
Több iratból, köztük kihallgatási jegyzőkönyvből kiderül, hogy a meglévő

kevés óvóárok egy részében 20—30 cm magasan állt a talajvíz. Dürrmayer
százados, táborparancsnok Mink kérdésére, hogy mit tett megfelelő fedezékek
megszerzéséért, így válaszolt:

„Többször jelentettem ezt a visszás helyzetet a katonai gondozási osztálynak
és a magyarországi katonai építésvezetőségnek, és betonbunkereket kértem.
Az utóbbi szerv azt a felvilágosítást adta, hogy beton nincs."

Június 9-én, egy héttel a bombázás után Mink jelentette kiküldő parancs-
nokságának, hogy Szolnokról Szajolba helyezték a szabadságos német katonák
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irányítását. A főszállásmesteri hivatal vezető egészségügyi tisztjének közlése
szerint Szolnokon nem állítanak többé fel orvosi gondozóhelyet. A szabadságos
katonák átszállását — a június 11-i jelentés szerint — ideiglenesen Száj ólban
szervezték meg. Ezen az állomáson rendeztek be irányítószolgálatot, pályaud-
varparancsnokságot és megfelelő ellátási intézményeket.

Mink törzsének létszámát június 13-ával fokozatosan csökkentették, majd
16-án 19 órakor a még folyamatban levő munkálatok további irányítását át-
vette a szolnoki német városparancsnokság.

A szolnoki pályaudvar 1944. június 2-i bombázásáról és az ezt követő mun-
kálatokról fennmaradt német iratanyag azt mutatja, hogy a 15. amerikai légi-
flotta jól választotta meg támadásának célpontját. A reggeli váratlan támadás-
sal hetekre kikapcsolta a szolnoki pályaudvart a keleti arcvonal személyi és
anyagi utánpótlásából. A vágányok, továbbá a felüljáró megrongálása, a
Wehrmacht itteni intézményeinek elpusztítása olyan eredménye lett a bom-
bázásnak, aminek hatása a háború végéig, Szolnok felszabadulásáig megmu-
tatkozott.
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