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Állambiztonsági Rendőrségbe... Innen Altonába kerültem, ahonnan 1926-
ban tértem vissza Düsseldorfba. 1928 végén Dortmundba helyeztek át, ahol 
1930. február 1-jéig maradtam. Itt áthelyeztek a községi rendőrséghez, és 
őrnagyi rangban a görlitzi városi rendőrség parancsnoka voltam 1937. no-
vember 23-ig. 1937-ben a berlini belügyminisztériumba helyeztek át, ahol 
őrnagyként a közbiztonsági főhivatalban működtem. Tevékenységi köröm 
fokozatosan terjedt ki a kommunális rendőrség, a csendőrség, áz állami és 
kommunális biztonsági rendőrség, valamint a tűzoltóság főfelügyelőségére. 
Később a kommandóhivatal parancsnokává neveztek ki, és altábornagy let-
tem. Ezen a poszton működtem 1944 márciusáig.23 

Mint Himmler és a Birodalmi Biztonsági Főhivatal képviselője, Win-
kelmann rövidesen elszánt vetélytársa lett Veesenmayernak, aki a Führert 
és a német külügyminisztériumot képviselte.24 Rivalizálásukban nagy-
részt a Himmler és Ribbentrop közötti ellenségeskedés tükröződött. No-
ha Veesenmayer mint a Nagynémet Birodalom teljhatalmú megbízottja a 
nagypolitikai szférában kétségkívül nagyobb hatalommal és befolyással 
rendelkezett, a maga területén, azaz a Magyarországon tartózkodó Gesta-
po-, SS- és német rendőri erők területén Winkelmann szinte teljes önál-
lóságot élvezett. 

A nácik által megszállt Európa sok magasabb rangú SS és rendőri ve-
zetőjétől eltérően, akiket a háború után kivégeztek, Winkelmann sértet-
lenül megúszta. 1945. május l-jén az amerikaiak Neunkirchennél elfog-
ták, és 1945. október 27-ig az oberurseli amerikai kihallgatóközpontban 
tartották fogva. Ekkor átadták a magyaroknak, tanúként a magyar hábo-
rús bűnösök tárgyalására. Kiadatását a magyarok több ízben kérték, ám 
az amerikai hatóságok ezt mindannyiszor visszautasították, és saját őri-
zetben tartották. Ezt azzal indokolták, hogy „a vádak elégtelennek bizo-
nyultak, nem háborús bűnökre vonatkoznak". Winkelmannt 1948. szep-
tember l-jén adták vissza az amerikai hatóságoknak. Németországban so-
hasem állították bíróság elé, 1977 szeptemberében bekövetkezett haláláig 
szülővárosában, Bordesholmban élt, havi 1705 márka 82 pfenniges rend-
őr ezredesi nyugdíjból.25 Winkelmann hatásköre (lásd a 12.1. képet, 
amelyet maga készített, mialatt a magyar rendőrség kihallgatta) a követ-
kező, Magyarországon tartózkodó Gestapo-, SS- és német rendőri egy-
ségekre terjedt ki:26 

- a biztonsági rendőrség (politikai és belügyi rendőrség) parancsno-
ka - Dr. Hans Geschke; 

- VI. osztály, G csoport (politikai rendőrség; politikai hírszerzés) 
dr. Wilhelm Höttl; 

- IV. osztály (politikai rendőrség - zsidókérdések); Adolf Eichmann 
különítménye; 


