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סחיטה לדוגמה  :אם מלקי לא יעביר לידי הס״ס ס /ס 60מן הסחורה ,ללא תשלום ,הוא
יאבד את הכל.
אפשר לשאול  :מדוע בכלל היה בכר זקוק להסכמת טלקיי מדוע לא יכול היה לחסל
את הרוזן ההונגרי ,ולהפקיע את הסחורה? היתר ,לכך סיבה הגיונית :בכר לא רצה
להשתמש בסחורה בגרמניה ,תחת עיני הס׳׳ס .הוא רצה למכרה בשוזייץ ,ולהשאיר את
התמורה שם .לצורך זה היה זקוק לחתימת הבעל החוקי — חתימה שבשרותה תחזיק
מעמד גם אחרי המלחמה .לכן היה זקוק לטלקי.
יתכן כי טלקי הבין זאת .כי למרות שלא היתד ,לו שום ברירה אלא לקבל את הצעת■
הסחיטה ,עמד בכל זאת על המקח ,השיג ויתור מצד בכר :הסחורה תחולקשודר ,בשווה,
שני החלקים
מחצית לס״ם )קרי :לבכר( ,מחצית לבעליה .אבל נציגו של בכר העמיד תנאי:
יימכרו ביחד .בכר עצמו ישלח את המוכר — סוחר שווייצי ידוע.
טלקי לא רצה גם בכך — אבל הזמן דחק .גם הוא היה מעוניין כי הסחורה תהפוך
במהרה לרכוש שווייצי ,כדי שלא תיפול כשלל־מלחמה בידי הצבא הצרפתי המתקדם,
וכדי שלא תושמד בידי הנאצים.
הקונה השווייצי ,איש בשם פטר הייל ,הופיע ללא דיחוי נוסף .היה זה איש־מודיעין
מפוקפק ,שתיווך כבר קודם לכן בעסקות שחורות עם הס״ס .הוא הכין שני חוזי־מכירה
בעלי תאריכים כוזבים — כאילו נמכרה הסחורה עוד בהונגריה .משמע :הפירמה ההונגרית
אינה מוכרת רק את החצי ,אלא את הכל .הס״ם עצמו אינו מוכר מאומה.
טלקי התעקש שוב ,סירב להסכים לזיוף זה .שוב הלכו הנציגים הנאציים להתייעץ.
בחזרם הודיע כי מחצית הסחורה נמסרה לבעלותם הפרטית של זאנדר וקרומיי ,ואלה ימכרו
אותה לסוחר השוזייצי ,בהתאם לכך שונו החוזים.
אך בכר לא היה יכול להרשות כי הוא ,או אנשיו ,יופיעו בעיסקד ,זאת בגלוי .לכן
הציע כעבור זמן קצר הצעה חדשה ,באמצעות זאנדר :להוריד באופן רישמי את סכום
המכירה משישה לשלושה מיליון פראנקים שווייציים .כל שלושה מיליון אלה ישולמו
לפירמה ההונגרית .משמע :שלושה מיליון הפראנקים הנותרים — כימעט מיליון דולאר —
ישולמו לאנשים של בכר ,מבלי להופיע בשום חשבונות.
לאיזו מטרה נועד כסף זה ? שלטונות־הביון של שווייץ ,שגילו את העיסקה ,סברו כי
כמה מקציני הס״ס ביקשו ליצור בדרך זאת קרן סודית למען הקמת מחתרת נאצית
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רזי! חדחנוחניחה
הכנה

לבחינות

אלקטרונאי

מוסמך

שילוב של לימוד עיוני ומעשי במעבדה

ברחת המשעים

תמונה זו צולמה ביסים האחרונים של המלחמה,
כאשר המוני גרמנים ,ביניהם פושעי־מלחמה ,ניסו
להימלט לתוך שווייץ .כך ניסו גס שני שותפיו של בכר במעשה־השוד האחרון שלו,
רוצח־היהודיס הרמן קרומיי ופאול זאנדר ,להיכנס לשווייץ ,אן נעצרו בגבול והוחזרו
לגרמניה ,שם נעצרו בידי הצרפתים .בתמונה ניראים קצינים שווייציים עוצרים קצינים נאציים.
בינלאומית ,שתפעל אחרי התמוטטות הרייך .אולם אין זו גירסה סבירה — כי בכר לא
היה נאצי קנאי .הוא כבר היה עסוק בהכנת עתידו הדמוקראטי — בהכנת האליבי
שלו כ״מציל יהודים״ ,ובהכנת ההון הדרוש לקאריירה חדשה.
★ ★
★

הנאצים ברחו כלילה
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ינתיים התקדמו הצרפתים אל העיירה .באחת־עשרה בלילה הופיע לפתע קרומיי
^ א צ ל טלקי ,הודיע לו כי הס״ס מפנה את העיירה וכי הוחלט להעביר את טלקי ושאר
בני־ד,ערובה לאזור־ההרים האוסטרי.
אך טלקי לא המתין .יחד עם אשתו ומשפחתו ברח באותו לילה ,הסתנן לתוך שווייץ .שם
ציפתה לו אפתעה :כעבור כמד ,ימים מצא שם את זאנדר ואת קרומיי ,שברחו גם הם,
יחד עם נשותיהם .אולם השווייצים לא רצו בהם :הם גירשו את שני קצני הס״ם חזרה
לגרמניה.
גורלו של טלקי עצמו היד ,שונה .קציני־הביון השווייציים התעניינו מאד בפרטי
העיסקה ,ביקשו ממנו למטר עדות .סלקי פחד .עוד לפני כן אמר לו בכר כי שווייץ
מלאה אנשי ס״ס ,ואלה יהרגוהו אם יפתח אי־פעם את פיו .לכן לקחו הקצינים השווייצים
את טלקי ממחנה־הפליטים ,הביאוהו למקום־סתר בטוח וגבו ממנו עדות מפורטת.
נישארו שני מיליון מטרים של אריגי־כותנה — שהיוו לא רק הון של מיליונים ,אלא
גם סחורה נדירה ומבוקשת ביותר .האנגלים והצרפתים ניסו לשים עליהם יד ,בטענה
שזהו שלל .נאמניו של בכר בשווייץ ניסו להשאיר את הרכוש בידיהם .גם בעלי־מניות־
לשעבר של הפירמה הה נגרית ,יהודים שנמלטו לאמריקה ,תבעו את הרכוש לעצמם .אך
השלטונות השווייציים דאגו כי כל התביעות האלה יושמו לאל.
כך נכשלה הסחיטה הזאת של בכר — סחיטה בה עמד להרוויח במכה אחת קרוב
למיליון דולאר .כמה עסקות־סחיטה אחרות ב ,צעו על ידו בהצלחה רבה יותר ? כמה
מיליונים מן הרכוש ההונגרי השדוד נישארו בכיסו — או בכספות הפרטיות שלו בבנקים
שווייציים ?
יתכן כי התשובה לא תיוודע לעולם .אך ברור כי יחד עם הכספים אותם סחט בכר
מיהודי הונגריה ,ושלא הוחזרו על־ידו ,היוד סכומים אלה הון רב .הון זה ביסס את
הקאריירה החדשה של בכר ,בגילגולו ד,דמ קראטי ,כאיל־הון מערבי־גרמני .הוא גם עזר
לו ,מן הסתם ,לרכוש לו את האליבי שהציל אותו מן הגרדום ומבית־הסוהר.

רכישת־האליכי— כה מילא הד״ר ישראל קסטנר תפקיד כה חשוב —
מהווה פרק ניפרד .נחזור אליה כהמשך סידרה זו.
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