1. Milyen apropóból készült el a Bánk bán első változata?
a. a Kassai Színház felkérésére írta
b. az Erdélyi Múzeum első számában megjelent pályázatra
c. családtörténeti kutatások okán
2. Honnan merítette forrásait Katona József?
a. Bonfini, Kézai Simon és Heltai Gáspár krónikájából
b. családi legendáriumból
c. Galeotto Marzio De incognitis vulgo című művéből
3. Mikor és hol mutatták be először a Bánk bán című drámát?
a. 1861. március 9-én, Budapest
b. 1884. szeptember 27. Budapest
c. 1833. február 15-én, Kassa
4.

Melyik szakaszban olvasható az alábbi részlet?
„Szedd rendbe, lélek, magadat és szakaszd
Szét mindazon tündéri láncokat,
Melyekkel a királyi székhez és
A hitvesedhez, gyermekidhez, oly
Igen keményen meg valál kötözve!”
a. 1. szakasz
b. 3. szakasz
c. 4. szakasz

5. Az alábbiak közül kik dolgozták fel a Bánk bán drámatémáját?
a. Hans Sachs, George Lillo, Franz Grillparzer
b. Galeotto Marzio, Friedrich Schiller, Gyulai Pál
c. Arany János, George Lillo, Mohácsy Jenő
6. Mikor és hol került sor a teljes opera bemutatójára?
a. 1884. szeptember 27-én, a budapesti Operaházban
b. 1861. március 9-én, a Nemzeti Színházban.
c. 1939. március 15-én, a budapesti Operaházban
7.

„Magyar hazámnak falvait bejártam” - mely szereplő(k) énekelte(k) ezt?
a. Petúr bán
b. Ottó és Melinda
c. Gertrúd és Bánk

8. Milyen összefüggés van Erkel Ferenc és Keleti Márton között
a. Rokonságban álltak
b. Keleti Márton 1952-ben filmet készített a zeneszerző életéről
c. Keleti Márton rendezte az átdolgozott opera bemutatóját
9. Melyik híres festő hozható Katona Józseffel összefüggésbe, és miért?
a. Munkácsy Mihály. Megfestette Katona József portréját.
b. Egri József. A darab ősbemutatójának díszletét tervezte és festette.
c. Csók István. Az ő képeivel illusztrálták a Bánk bán díszkiadását.
10. Honnan származik Mikhál és Simon?
a. Spanyolországból
b. Portugáliából
c. Velencéből
11. Ki csábította el Melindát a valóságban?
a. Berchtold, kalocsai érsek
b. senki, ez egy kitalált elem a drámában
c. Ottó
12. A cselekmény idején, a valóságban Bánk milyen tisztséget töltött be?
a. kalocsai érsek
b. az ország nádora és Pozsony vármegye főispánja volt
c. bán
13. Idén novemberben melyik külföldi városban lesz premierje Erkel 150 éves operájának?
a. Los Angeles
b. Milánó
c. Sydney
14. Melyik költő keserű bordala hangzik fel Erkel operájában?
a. Kazinczy Ferenc
b. Kölcsey Ferenc
c. Vörösmarty Mihály
15. Játszott-e Déryné a Bánk bán színpadi ősbemutatóján?
a. igen, ő volt Gertrúd
b. igen, ő volt Melinda
c. nem

16. Ki írta a műből készült opera szövegkönyvét?
a. Szilágyi Pál
b. Egressy Béni
c. Erkel Ferenc
17. Mennyi volt a Bánk bán c. operafilm költségvetése?
a. 328 millió Ft
b. 89 millió Ft
c. 767 millió Ft
18. Ki énekel bordalt a Bánk bán című operában?
a. Tiborc
b. Petúr
c. Biberach
19. Ki forgatott 1914-ben némafilmet a Bánk bánból?
a. Káel Csaba
b. Kertész Mihály
c. Vámos László
20. Melyik kiadó gondozásában és mikor jelent meg a Bánk bán illusztrált díszkiadása?
a. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1978
b. Pesti Napló, 1899
c. Pesti Magyar Színház & Landerer, 1839
21. Melyik az egyedüli forrás, amelyik azt állítja, hogy Gertrúd nem bűnös, hanem politikai
összeesküvés áldozata lett?
a. Galeotto Marzio De incognitis vulgo című műve
b. Valkai András históriás éneke
c. Pray-kódex

