
Első lépések- Bánk bán  

szövegértés 38 – 39. oldal 

1. Milyen nehézségekkel találta szembe magát egy 19. századi magyar színész? Sorolj fel 
legalább hármat az említettek közül! (3 pont) 
  .......................................................................................................................................... 
 ...........................................................................................................................................  

2. Karikázd be az igaz állítások előtti betűjeleket! (2 pont) 
a)  Katona József a Nemzeti Játszó Társaság pályázatára írta meg a Bánk bánt.  
b)  A 19. század első harmadában nyílt meg Kolozsváron a színház.  
c)  Katona József soha nem látta színpadon a Bánk bánt.  
d) Katona a Bánk bánnal drámaíró pályázatot nyert.  

3. Melyik fogalom magyarázatát olvasod? (1 pont) 
Valaminek a felülvizsgálata megjelenítés előtt:  ...............................................................  

4. Tedd időrendbe az eseményeket! A legkorábbival kezdd! (4 pont) 
  ..........  A Bánk bán pesti bemutatója.  
  ..........  Katona átdolgozza a Bánk bánt.  
  ..........  Katona József Kecskeméten vállal állást.  
  ..........  Katona jogászhallgató lesz az egyetemen.  
  ..........  Katona röpiratot ír a magyar színjátszás nehéz helyzetéről.  

5. Melyik esemény történt előbb? Húzd alá az egymás mellett lévő két esemény közül azt, 
amelyik korábban történt! (3 pont) 
A)  Széchenyi megnézi a Bánk bánt  -  A Nemzeti Színház műsorra tűzi a Bánk bánt.  
B)  Jókai beszéde a Nemzeti Színházban  -  Táncsics kiszabadul a börtönből.  
C)  A cenzúra eltörlése  -  A Bánk bán bemutatása a Magyar Színházban.  

6. Kitől származnak az alábbi idézetek?  (2 pont) 
„Nehezebb a gyermeknek az első lépést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni a 
meglett embernek.”  ..................................................................................  
„Rossz, veszedelmes tendencia.”  .............................................................  

7. Mely városokról van szó? (5 pont) 
 - Itt született Katona József:  ....................................................................  
 - A Helytartótanács székhelye:  ................................................................  
 - Itt állt a Magyar Színház:  ......................................................................  
 - Itt halt meg Katona József:  ...................................................................  
 - Itt állt a Nemzeti Színház:   ....................................................................  

8. Írj az állítások elé I betűt, ha igaznak, H betűt, ha hamisnak tartod őket! (8 pont) 
  ..........  A Gertrudis királyné elleni merényletet az idegen elnyomók elleni lázadásként  
             értelmezték a 19. században.  
  ..........  Széchenyi István veszélyesnek tartotta a Bánk bán üzenetét.  
  ..........  1848. március 15-ére a Nemzeti Színház a Bánk bánt tűzte műsorra.  
  ..........  1848. március 15-én a Nemzeti Színház nem szedett belépőt.  
  ..........  Táncsics Mihály beszédet mondott a Nemzeti Színházban.  
  ..........  Egressy Gábor híres színész volt, március 15-én Bánk szerepét játszotta.  
  ..........  Március 15-én a Bánk bán első felvonását játszották csak végig.  
  ..........  A főhős, Bánk bán tragédiája szerelmi dráma is. 

 
 



megoldás 

Első lépések- Bánk bán  
szövegértés 38 – 39. oldal 

1. Milyen nehézségekkel találta szembe magát egy 19. századi magyar színész? Sorolj fel 
legalább hármat az említettek közül! (3 pont) 
 pl. kevés a fizetés; nehéz a vándorélet; kiszolgáltatottság, stb ........................................ 
 ...........................................................................................................................................  

2. Karikázd be az igaz állítások előtti betűjeleket! (2 pont) 
a)  Katona József a Nemzeti Játszó Társaság pályázatára írta meg a Bánk bánt.  
b)  A 19. század első harmadában nyílt meg Kolozsváron a színház.  
c)  Katona József soha nem látta színpadon a Bánk bánt.  
d) Katona a Bánk bánnal drámaíró pályázatot nyert.  

3. Melyik fogalom magyarázatát olvasod? (1 pont) 
Valaminek a felülvizsgálata megjelenítés előtt:  cenzúra .................................................  

4. Tedd időrendbe az eseményeket! A legkorábbival kezdd! (4 pont) 
    5.   A Bánk bán pesti bemutatója.  
    3.   Katona átdolgozza a Bánk bánt.  
    4.   Katona József Kecskeméten vállal állást.  
    1.   Katona jogászhallgató lesz az egyetemen.  
    2.   Katona röpiratot ír a magyar színjátszás nehéz helyzetéről.  

5. Melyik esemény történt előbb? Húzd alá az egymás mellett lévő két esemény közül azt, 
amelyik korábban történt! (3 pont) 
A)  Széchenyi megnézi a Bánk bánt  -  A Nemzeti Színház műsorra tűzi a Bánk bánt.  
B)  Jókai beszéde a Nemzeti Színházban  -  Táncsics kiszabadul a börtönből.  
C)  A cenzúra eltörlése  -  A Bánk bán bemutatása a Magyar Színházban.  

6. Kitől származnak az alábbi idézetek? (2 pont) 
„Nehezebb a gyermeknek az első lépést megtennie, mint mérföldeket gyalogolni a 
meglett embernek.” Petőfi Sándor ............................................................  
„Rossz, veszedelmes tendencia.” Széchenyi István ...................................  

7. Mely városokról van szó? (5 pont) 
 - Itt született Katona József: Kecskemét ...................................................  
 - A Helytartótanács székhelye: Buda .......................................................  
 - Itt állt a Magyar Színház: Pest ...............................................................  
 - Itt halt meg Katona József: Kecskemét ..................................................  
 - Itt állt a Nemzeti Színház:  Pest .............................................................  

8. Írj az állítások elé I betűt, ha igaznak, H betűt, ha hamisnak tartod őket! (8 pont) 
 I  ........  A Gertrudis királyné elleni merényletet az idegen elnyomók elleni lázadásként  
             értelmezték a 19. században.  
 I  ........  Széchenyi István veszélyesnek tartotta a Bánk bán üzenetét.  
 H .......  1848. március 15-ére a Nemzeti Színház a Bánk bánt tűzte műsorra.  
 I  ........  1848. március 15-én a Nemzeti Színház nem szedett belépőt.  
 H .......  Táncsics Mihály beszédet mondott a Nemzeti Színházban.  
 H .......  Egressy Gábor híres színész volt, március 15-én Bánk szerepét játszotta.  
 I  ........  Március 15-én a Bánk bán első felvonását játszották csak végig.  
 I  ........  A főhős, Bánk bán tragédiája szerelmi dráma is. 



Megjegyzések a feladatlaphoz 
• Ajánlott évfolyam: 7-8. osztály 
• Feladatlap nehézségi foka:  könnyű   átlagos   nehéz 

• A feladatlap elsősorban a reformkor történelméhez illeszthető, de más órán is használható 
a tanulók szövegértő kompetenciájának fejlesztéséhez.  

• A feladatok mellé írt pontszámok segítségével érdemjegy is adható, de házi feladatként is 
lehet adni, ebben az esetben az újságot is haza kell, hogy vigyék a tanulók. 

• Vannak olyan feladatok, ahol a 39. oldalon lévő plakát is segítséget ad a megoldáshoz.  
 

Megjegyzések a feladatokhoz 

1. Katona röpiratában hat okot említ a magyar nyelvű színjátszás nehézségeként. Ebből 
hármat kérek említeni, de fokozható a feladat nehézsége, ha mind a hat felsorolását 
kérjük a tanulóktól.  

2. A feladat utáni pontszám egyben segítség is a diákoknak, hogy két igaz állítás 
található. Ha nem írjuk mellé a pontszámot a feladat nehézsége fokozható.  

3. A fogalom magyarázata az Idegen Szavak Gyűjteményéből való http://idegen-
szavak.hu/cenz%C3%BAra , de az olvasottak alapján a tanulók fel kell, hogy 
ismerjék.  

4. Öt eseményt kell időrendbe tenni, de a maximális pontszám csak 4, mivel az első négy 
helyes megoldása esetén az utolsó megoldása automatikus. Ezért erre pontot nem 
adunk.   

5. A feladatnál a tanulóknak figyelniük kell arra, hogy a Magyar Színház előbb alakult 
meg, mint a Nemzeti Színház, bár ez a szövegben taxatívan nem szerepel. A feladat 
megoldását a plakát is segíti.  

6. Könnyű feladat.  

7. Három dologra kell figyelniük a tanulóknak: 1. Kecskemét szülővárosként van 
megemlítve, 2. Pest és Buda még külön városok, tehát Budapest írása hiba, 3. A 
Magyar Színház mellett szerepel, hogy Pest, a Nemzeti Színház helyeként nem 
szerepel Pest a szövegben, de a plakáton igen.   

8. Könnyű feladat.  
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