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29. Munkácsi, i. m., 72 74. o. Bosnyák belügyminisztériumi feladataival kapcso-
latban lásd még dr. Argalás, Munkácsi Ernő és Nagy József tanúvallomását dr. Be-
rend Béla 1946-os perében. Berend-peranyag NB 2600/1946, 313., 342. és 354. o. 
További részleteket Bosnyákról lásd a 14. fejezetben. 

30. Uo.,385. o. Lásd még C. A. Macartney, 2:246. o. 
31. Állítólag sem az imrédysta Jaross, sem a nemzetiszocialista Baky nem volt tel-

jesen megelégedve Hain kinevezésével. Baky végül is hozzájárult a kinevezéshez, mert 
meg volt győződve arról, hogy Hain biztosan hibákat követ majd el, s ezek miatt le-
válthatják. Az alkalom 1944 nyarán érkezett el, amikor súlyos szabálytalanságokat tár-
tak fel a zsidóktól elsajátított értékekkel, műkincsekkel és egyéb vagyontárgyakkal 
kapcsolatban. Ellentét pattant ki Baky azon tervével kapcsolatban, hogy a rendőrség 
olvadjon bele a csendőrségbe. Miközben Hain Kaltenbrunnert kereste fel segítségért, 
Baky Nagy Valér rendőrtanácsost állította a helyére. Baky lépését Winkelmann is tá-
mogatta, és így Kaltenbrunner jóváhagyta. Hollós, i m., 385-396. o. 

32. Uo., 390. o. Koltay (Kundics) felesége állítólag zsidó volt. Korábban a hami-
sítási ügyekkel foglalkozó osztályon volt detektívfelügyelő, Munkácsi, i. m., 42. o. 

33. Koltay szerint közel 35 000 feljelentés érkezett zsidók és baloldaliak ellen. Lé-
vai, Fekete könyv, 106. o. Maguk a németek állították, hogy „egyetlen más országban 
sem tapasztaltak annyi feljelentést, mint Magyarországon". Lásd Stern kijelentését: 
HJS, 3:12. o. Ugyanezt mondták egyébként Hollandiában és Franciaországban is. 

34. Lévai, Fekete könyv, 122. o. 
35. Uo., 196. o. A The New York Times 1995. február 27-i moszkvai tudósítása 

szerint néhány ezek közül a képek közül szovjet, azaz orosz kézbe került, és kiállították 
a Puskin Múzeumban (1995. február 27-től július 16-ig). Nem tisztázott, hogy vajon 
ezeket a képeket a szovjet csapatok Magyarországon zsákmányolták-e, vagy az egykori 
Birodalom területén, ahová a nácik vihették ezeket. The New York Times, 1995. feb-
ruár 28. 

36. Jaross Andor belügyminiszter 11 200/1944. VII. res. sz., 1944. június 9-én 
kelt rendelete. MOL. 

37. Hollós, l m., 400-416. o. 
38. Uo. 
39. Eredetileg a VII. osztály Jaross közvetlen fennhatósága alá tartozott. Baky rö-

viddel azután kapta meg, hogy államtitkárrá nevezték ki. Lásd Baky, Endre és Jaross 
népbírósági ítéletét, Nb. X. 4419/1945,24.0. Belügyminisztérium, Bp. Lásd továbbá 
Baky 1945. június 1 -jén kelt, Szombathelyi Ferenc tábornoknak, az egykori vezérkari 
főnöknek címzett levelét azokból a hónapokból, amikor mindketten szökésben voltak 
nyugaton. Uo. 

40. Ferenczy a belügyminisztérium XX. osztályára küldte jelentéseit, a másola-
tokat Endre László, továbbá a Király Gyula vezette VII. osztály, Faragho Gábor tá-
bornok, illetve Czigány József ezredes, a m. kir. csendőrség Központi Nyomozó 
Parancsnokságának vezetője kapta. 

41. Az egységet a belügyminiszter 1944. május 13-i 3410/1944. sz. általános ren-
deletével hozták létre. Vádirat, 1:312-313. o. Lásd még Új Élet, Bp., 1979. május 1. 

42. A már Szombathelyre áttelepült belügyminisztérium 1945. január 25-i felépí-
tését, lásd MOL, 135. tekercs. 

43. Magyarország tiszti cím- és névtára, 1942, 48. o. 
44. Uo., 633. o. 
45. Uo., 1943, 677. o., Uo., 1944, 693. o. 


