
   
 

Feladatlap az Újkor.hu cikkéhez  

Klacsmann Borbála: 

„Egy szobában tízen laktunk” – történetek a gettóból 

[http://ujkor.hu/content/egy-szobaban-tizen-laktunk-tortenetek-gettobol] 

Készítette: Herczeg Annamária 

 

1. Oldd meg a keresztrejtvényt a cikk segítségével! 

1. Bakay László, illetve Endre László itt dolgoztak.   

2. A Birodalmi Biztonsági Főhivatal hivatalnokának vezetékneve.  

3. Megszállták Magyarországot 1944-ben. 

4. A történések idején hivatalban lévő magyar miniszterelnök vezetékneve.  

5. Ellenük hoztak rendeleteket.  

 

1.                   

    2.               

3.                   

  4.                 

5.                    

 

2. Válaszolj a kérdésekre a cikk segítségével! 

2/a. Magyarországon mikor kezdték el megszervezni a zsidók elleni fellépést? 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

2/b. Mikor és hol jött létre az első gettó?  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

2/c. Ez a terület ma melyik országhoz tartozik?  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

2/d. Miért különleges az első gettó létrejöttének a dátuma?  

 ..............................................................................................................................................................................................................  
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3. Fejezd be a mondatokat a cikk alapján! 

3/a. A fővárosban a zsidóknak június végén kellett  .......................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

3/b. Vidéken a zsidó családokról listát készítettek, amelyek  .....................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................................................. 

3/c. A zsidók készíthettek össze csomagot magunka, amely  ......................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

3/d. A zsidók koncentrálása után a következő lépés a  .................................................................................................  

ami  ..............................................................................................................................................................................  jelentette. 

3/d. A gettók általában a következőképpen néztek ki:  .................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 

4. Válaszolj a forrásokhoz kapcsolódó kérdésekre! 

4/a. „Két gettót állíttatott fel, a kis és nagy gettót. A két gettó a város közepén néhány elkerített utcából 

állt. A gettókat palánk vette körül, melyet kívülről rendőrök őriztek. A gettók egymás mellett feküdtek, de 

közlekedni a kettő között nem lehetett. Eleinte a kis gettóba mentünk. A beköltözés simán ment, mindent, 

amit szükségesnek gondoltunk, bevihettük magunkkal, ékszert, pénzt, élelmet.” 

Melyik város gettósításáról számol be a forrás? 

 ..............................................................................  

Minden városban hasonlóan zajlottak a folyamatok? Válaszodat indokold!  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

4/b. „A férfiak munkája az volt, hogy a gettó házai között a kerítéseket le kellett bontani és a kapukat is 

szétszedni, hogy szabadon járkálhassanak a zsidóházak között és rabolhassanak. Majdnem minden éjjel 

fosztogattak egyik vagy másik házban. Minden értéktárgyat, amit megtaláltak, elvittek és legfeljebb 10 

pengőt hagytak egy embernél.” 

Hogyan nevezi a cikk a forrásrészletben megjelenő tevékenységet? 

 ..............................................................................  

Kik számára kellett biztosítani a szabad járkálást? 

 ..............................................................................   
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4/c. „[Elrendelték, hogy] két napon belül állítsunk össze némi ruházatot, némi ennivalót, mert el kell 

hagyni a lakást, és a Deutsch [Mór] nevű bankárnak a házában egy nagy udvar volt, ott össze kell gyűlni. 

El is jöttek két nap múlva, mi kijöttünk a lakásból a cókmókkal, hátizsákkal vagy kisbőrönddel. Becsuktuk 

a házunknak az udvari ajtaját, akkor jött a csendőr, rázárta, és eltette a kulcsot. [Deutschnak] a háza 

udvarán volt a gyülekező, csendőrök kísértek, és ott összegyűltünk, és ebéd után valamikor, amikor már 
mindenki megvolt a listájuk alapján, akkor lekísértek a vasútállomásra.”  

Miben tért el a zsidók helyzete az általános folyamattól?  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

Mely városokban volt erre példa? 

 ..............................................................................  

 

5/a. Mik azok az ún. „pénzverdék”?  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

5/b.  A gettósítás milyen reakciókat válthatott ki a zsidókból? 

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................  

 

 

http://www.ujkor.hu/

