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Nemzet, a megszállás előtti időszaknak talán a legmegbecsültebb és legmegbízhatóbb lapja. 77
.
Kolosváry-Borcsa nagy napja június 16-án jött el, amikor a budapesti német követség sajtóattaséja, Kurt Brunhoff társaságában amolyan
könyvmegsemmisítési szertartáson elnökölt. Hivatalos jelentések szerint
a szertartáson 120 zsidó származású magyar és 130 külföldi szerző művét zúzták be. A propagandacéllal lefilmezett ünnepség során 447 627
könyvet, 22 teljesen megrakott tehervagon rakományát semmisítették
meg. 78
1944 júniusában a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium is tervezte a numerus nuüus elvének bevezetését a felsőoktatásba, hogy a fajvédelmi törvények értelmében zsidónak minősülő diákok közül egy se
nyerhessen felvételt. A törvényhozást „ideiglenesen" félretették, alighanem azért, mert akkor már teljes gőzzel haladt előre a végleges megoldás programja. 79
A nemzet szellemi megtisztulását előmozdítandó, indítványozták a
zsidók eredeti családnevének és utónevének kötelező visszaállítását.80
Mindez bősz zsidóellenes propaganda-hadjáratba ágyazódott, amely a
zsidóságot egyszerre azonosította a kapitalizmus és a bolsevizmus átkaival. E témát falragaszok, mozifilmek, összehangolt sajtóközlemények
sulykolták a közvéleménybe (lásd a 15.5. képet).
A zsidóellenes propaganda-hadjárat vezénylésében különösen két testület járt elöl: az egyik már a német megszállás előtt is létezett, a másikat
csak néhány hónapra rá hozták létre:
A Magyar Királyi Nemzetvédelmi Propagandahivatal. A lényegében
propagandaminisztériumként működő hivatalt 1942 áprilisában szervezték meg, amikor is Antal Istvánt Magyar Királyi tárca nélküli Nemzetvédelmi Propagandaminiszterré nevezték ki. A több tájékoztatási orgánummal is rendelkező, a kormány bőkezű támogatását élvező Hivatal fő feladata az volt, hogy a közvéleményt a tengely érdekeinek megfelelően
befolyásolja. A Hivatal zsidóellenes hadjárata különösen eldurvult a német megszállással. Antal István megszakíthatatlan vezetése alatt, aki egyidejűleg a Sztójay-kormány igazságügy- és megbízott vallás- és közoktatásügyi miniszterének posztját is betöltötte, a Propagandahivatal hét osztályt egyesített. A legfontosabbak közé tartozott az I. (nemzetpolitikai)
osztály, amely a propagandával és a közvélemény formálásával foglalkozott, illetve a ü l . (tájékoztatási) osztály, amely a közhangulatot figyelemmel kísérve, irányelveket adott ki a közvélemény befolyásolásával foglalkozó orgánumok számára. 81

