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114. A Führer minden bizonnyal a Madagaszkár-tervre utalt, amelyet 1940 nyarán a német külügyminisztérium Deutschland III. osztályán dolgoztak ki, és amelyet
a Reinhard Heydrich vezette Birodalmi Biztonsági Főhivatal nagy lelkesedéssel fogadott. A terv előirányozta, hogy az akkor francia ellenőrzés alá tartozó Madagaszkár szigete a németek kezébe menjen át, s a német flotta részére kikerítendő terület
kivételével egy közvetlenül Himmler alá rendelt rendőrkormányzó fennhatósága alá
kerüljön. A zsidókat Madagaszkárra kívánták áttelepíteni, a költségeket az elkobzandó zsidó vagyonból óhajtották fedezni. Eredetileg Palesztinára gondoltak, a sziget
csak mint alternatív telephely jött számításba. Palesztina, amely „a keresztény és a
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117. A magyarok arra törekedtek, hogy megosszák a kisantantot, és első számú
ellenségüket, Romániát meggyengítsék, s ezért 1937 novemberében késznek mutatkoztak, hogy garanciát vállaljanak a magyar-jugoszláv határra nézve, amennyiben Jugoszlávia kötelezi magát, hogy Magyarország és valamely harmadik ország háborúja
esetén megőrzi semlegességét. A német dokumentumok tanúsága szerint a magyarok
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Budapesten. A tárgyalásokon fontos szerepe volt báró Bakách-Bessenyey György
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