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hauseni „politikai bunkerba" zárták, ahol „meghalt". Ernst von Weizsäc-
ker államtitkárt Steengracht von Moyland váltotta fel; számos iroda-, 
szekció- és részlegvezetőt távolítottak el, illetve cseréltek ki. A Deutsch-
land osztály helyébe egy új szerv - az Inland- lépett, amelyet közvedenül 
a külügyminiszter alá rendeltek, és visszaköltöztették a Wilhelmstrassé-
ra.17 Az új szerv vezetésével egy korábbi ifjúsági vezetőt és sportinstruk-
tort, Wagnert bízták meg.18 A zsidó- és szabadkőműves-problémákkal, 
faji politikával és a külföldi „önkéntesek" német hadseregbe való tobor-
zásával az Inland IIA alosztály foglalkozott, amelynek vezetőjévé von 
Thaddent nevezték ki.19 

A Birodalmi Biztonsági Főhivatal szervei 

Ernst Kaltenbrunner SS-Obergruppenführer, a Birodalmi Biztonsági 
Főhivatal vezetője irányította az SS- és Gestapo-egységek Magyarország-
ra érkezését. Veesenmayerhoz hasonlóan Kaltenbrunner is Horthy kü-
lönvonatán érkezett Magyarországra. A bicskei megállás alkalmából Hain 
Péter detektív főfelügyelő, a személybiztonsági szolgálat vezetője mutat-
ta be Horthynak - mint kiderült, Hain már legalább 1938 óta a Gestapo 
szolgálatában állt.20 Kaltenbrunner három nap múlva tért vissza Német-
országba, miután döntő szerepet játszott az új magyar kormány megala-
kításában, és beindította az SS- és Gestapo-egységek működését Magyar-
országon. 

A magasabb SS és rendőrség parancsnoka. Kaltenbrunner távozása 
után Otto Winkelmann SS-Obergruppenführer lett a magasabb SS és a 
rendőrség parancsnoka, Himmler és a Birodalmi Biztonsági Főhivatal 
képviselője. Himmler 1944. március 31-én nevezte ki. Ő volt valamennyi, 
Magyarországra küldött, a Reichsführer-SS-nek alárendelt egység pa-
rancsnoka, így a biztonsági rendőrségé, a rendfenntartó erőké és több 
Waffen-SS-hadosztályé.21 

Winkelmann a schleswig-holsteini Bordesholmban született 1894. 
szeptember 4-én.22 Eredeti foglalkozására nézve rendőr volt, aki gyorsan 
haladt előre a ranglétrán, különösen miután 1932-ben belepett a náci 
pártba, majd 1938-ban az SS-be. Amikor 1946. május 17-én a magyar 
rendőrség kihallgatta, Winkelmann a következő önéletrajzi adatokat 
szolgáltatta: 

Apám kisvárosi tisztviselő volt. Egyetlen gyermek voltam. Magániskolába 
jártam, majd elvégeztem a középiskolát, a záróvizsgát 1914-ben Kielben tet-
tem le. Egy szemeszter jogot hallgattam, majd az első világháború kitörése-
kor beléptem a hadseregbe. Tartalékos hadnagyként szereltek le 1920-ban. 
Leszerelésem előtt, még 1919-ben a vesztfáliai Sennelagerban beléptem az 


