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Segítség a források elemzéséhez

Állampolgársági bizonyítvány

A dokumentum teljesen szabályos, hiteles irat. Ezt a formai jegyek bizonyítják, megerősítik.
Később a Kamenyec-Podolszkijba való kitoloncolást lehetett a dokumentummal elkerülni.
A zsidótörvények miatt (a második zsidótörvény előírta) sok ezer család beszerzett ilyen
dokumentumot. Mivel nem létezett személyi igazolvány, az állampolgárság bizonyítása
nehézségekbe ütközött. A dokumentum kiállításának dátuma 1939. február 13-a.
A dokumentum kiállításának időszakában az első zsidótörvény elfogadása után, a második
elfogadása előtt vagyunk (a második 1939 májusában lép életbe), de a törvény már a 1938. év
végén tervezetben létezik, 1939 elején a kormány közzéteszi törvénytervezetét. Ne feledjük, a
törvény lehetőséget ad az állampolgárság visszavonására (ld: előzetes feladatokhoz adott
segítség lap.)!
Az ország túl van az első bécsi döntésen (1938. november), készül Kárpátalja katonai
megszállására (1939. március). A tendencia világos: az ország vezetése a németek oldalán áll,
egyre inkább elkötelezve magát a náci birodalomnak. Ez a körülmény fenyegető a magyar
zsidóságra nézve.

Tanusítvány

A tanúsítvány szerint dr. Szemere Vilmos Károly a második zsidótörvény szerint nem
tekintendő zsidónak.
A második zsidótörvény célját, szellemét tekintve faji törvény. Mivel valós faji ismérvek
alapján nyilvánvalóan nem lehet ember és ember között különbséget tenni, ez a törvény is
vallási alapon rendelkezett. Nagy vonalakban az számított zsidónak, akinek legalább az egyik
szülője, vagy legalább két nagyszülője zsidó vallású volt a törvény életbelépésekor (ld:
Segítség az előzetes feladatokhoz).
Szemere Vilmos esetében a dokumentumon szerepelő utolsó mondat kulcsfontosságú: a
hivatkozott bekezdés szerint Szemere azért nem számít zsidónak, mert 1919. augusztus 1-e
előtt kikeresztelkedett. Egyébként, mivel mindkét szülője zsidó vallású volt, a törvény
értelmében ő is zsidónak számított volna. Hívjuk fel a figyelmet a helyzet abszurditására!
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Schutz-Pass

A film elemzéséhez a legfontosabb okirat. A dokumentum rendkívül kidolgozott.
A hitelesség minden kritériuma felismerhető:
Igényes kialakítás, fénykép (már csak a helye látható), pecsét, aláírás (az aláíró: Carl Ivan
Danielsson, a svéd követ), többnyelvűség.
Hívjuk fel a figyelmet az iktatószámra a jobb felső sarokban.
A kiállítás időpontja még a nyilas hatalomátvétel előtti (vö. Kellner Magda interjúrészlete)

Oltalomlevél, Svájci menlevél

A legnagyobb számban kiadott, hamisított okiratok. A pápai menlevélen nincs ügyiratszám,
viszont személyesen Angelo Rotta, a pápai nuncius (követ) írta alá. (Szerepéről ld: Segítség
az előzetes feladatokhoz)
A svájci menleveleket aláírás nélkül adták ki, mivel a svájci követ (Maximilian Jager) nem
volt hajlandó aláírni azokat.
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