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II. Fordítás 

Fordítsa le szabatos magyarsággal az alábbi szövegrészletet szótár segítségével! 
A rendelkezésre álló idő 120 perc. 

 
“C” (alapszintű) 

 
Habrokomés – egy szerelmi regény hőse 

(Xenophón, Ephesosi történet 1.1) 
 
’Hn ™n 'EfšsJ ¢n¾r tîn t¦ prîta ™ke‹ dunamšnwn, Lukom»dhj Ônoma. ToÚtJ tù Lukom»dei ™k 

gunaikÕj ™picwr…aj Qemistoàj1 g…netai pa‹j `AbrokÒmhj, mšga d» ti crÁma k£llouj2 oÜte ™n 'Iwn…v 

oÜte ™n ¥llV gÍ prÒteron genomšnou. Oátoj Ð `AbrokÒmhj ¢eˆ m>n kaˆ kaq' ¹mšran e„j k£lloj hÜxeto,  
sun»nqei d> aÙtù to‹j toà sèmatoj kalo‹j kaˆ t¦ tÁj yucÁj ¢gaq£· paide…an te g¦r p©san ™melšta 

kaˆ mousik¾n poik…lhn ½skei, q»ra d> aÙtù kaˆ ƒppas…a kaˆ Ðplomac…a sun»qh gumn£smata.  
 ’Hn d> perispoÚdastoj ¤pasin 'Efes…oij, ¤ma kaˆ to‹j t¾n ¥llhn 'As…an o„koàsi, kaˆ meg£laj e�con 

™n aÙtù t¦j ™lp…daj Óti pol…thj œsoito diafšrwn. Prose‹con d> æj qeù tù meirak…J· ka… e„sin ½dh 

tin>j o‰ kaˆ prosekÚnhsan „dÒntej kaˆ proshÚxanto.  

                                                 
1 Nominativusa: Qemistè. 
2 Körülírásos szerkezet, a.m. „különleges szépség”, „gyönyörű fiatalember”. 
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II. Fordítás 

Fordítsa le szabatos magyarsággal az alábbi szövegrészletet szótár segítségével! 
A rendelkezésre álló idő 120 perc. 

 
“B” (közepes) 

 
Hol született Homéros? 

(Proklos, Chréstomatia 99) 
 
“Omhroj m>n oân t…nwn gonšwn À po…aj ™gšneto patr…doj, oÙ ·®dion ¢pof»nasqai· oÜte g¦r aÙtÒj ti 

lel£lhken, ¢ll' oÙd> oƒ perˆ aÙtoà e„pÒntej sumpefwn»kasin, ¢ll' ™k toà mhd>n ·htîj ™mfa…nein perˆ 

toÚtwn t¾n po…hsin aÙtoà3 met¦ pollÁj ¢de…aj ›kastoj oŒj ºboÚleto ™car…sato. kaˆ di¦ toàto oƒ m>n 

Kolofènion aÙtÕn ¢nhgÒreusan, oƒ d> C‹on, oƒ d> Smurna‹on, oƒ d> 'I»thn, ¥lloi d> Kuma‹on· kaˆ 

kaqÒlou p©sa pÒlij ¢ntipoie‹tai t¢ndrÒj, Óqen e„kÒtwj ¨n kosmopol…thj lšgoito. oƒ m>n oân Smurna‹on 

aÙtÕn ¢pofainÒmenoi Ma…onoj m>n patrÕj lšgousin e�nai, gennhqÁnai d> ™pˆ Mšlhtoj toà potamoà, Óqen 

kaˆ MelhsigenÁ ÑnomasqÁnai· doqšnta d> C…oij e„j Ðmhre…an “Omhron klhqÁnai. oƒ d> ¢pÕ tÁj tîn 

Ñmm£twn phrèsewj toÚtou tuce‹n aÙtÒn fasi toà ÑnÒmatoj· toÝj g¦r tufloÝj ØpÕ A„olšwn Ðm»rouj 

kale‹sqai. 
 
 

                                                 
3 Összetartozik: ™k toà ... ™mfa…nein ... t¾n po…hsin. 
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II. Fordítás 

Fordítsa le szabatos magyarsággal az alábbi szövegrészletet szótár segítségével! 
Rendelkezésre álló idő 120 perc. 

 
         “A” (emelt szintű) 

 
Miről és hogyan kérjél jóslatot?  

(Epiktétosz Kézikönyve, 32) 
 
“Otan mantikÍ pros…Vj, mšmnhso, Óti, t… m>n ¢pob»setai, oÙk o�daj, ¢ll¦ ¼keij æj par¦ toà m£ntewj 

aÙtÕ peusÒmenoj, Ðpo‹on dš ti4 ™st…n, ™l»luqaj e„dèj, e‡per e� filÒsofoj. e„ g£r ™st… ti tîn oÙk ™f' 
¹m‹n,5 p©sa ¢n£gkh m»te ¢gaqÕn aÙtÕ e�nai m»te kakÒn. m¾ fšre oân prÕj tÕn m£ntin Ôrexin À œkklisin6 

mhd> tršmwn aÙtù prÒsei, ¢ll¦ diegnwkèj, Óti p©n tÕ ¢pobhsÒmenon ¢di£foron kaˆ oÙd>n prÕj sš, 
Ðpo‹on7 d' ¨n Ï, œstai aÙtù cr»sasqai kalîj kaˆ toàto oÙqeˆj kwlÚsei. qa¸·în oân æj ™pˆ sumboÚlouj 

œrcou toÝj qeoÚj· kaˆ loipÒn, Ótan t… soi sumbouleuqÍ, mšmnhso t…naj sumboÚlouj paršlabej kaˆ t…nwn 

parakoÚseij ¢peiq»saj. œrcou d> ™pˆ tÕ manteÚesqai, kaq£per ºx…ou Swkr£thj, ™f' ïn8 ¹ p©sa skšyij 
t¾n ¢nafor¦n e„j t¾n œkbasin œcei9 kaˆ oÜte ™k lÒgou oÜte ™k tšcnhj tinÕj ¥llhj ¢formaˆ d…dontai prÕj 
tÕ sunide‹n tÕ proke…menon· éste, Ótan de»sV sugkinduneàsai f…lJ À patr…di, m¾ manteÚesqai, e„ 

sugkinduneutšon. kaˆ g¦r ¨n proe…pV soi Ð m£ntij faàla10 gegonšnai t¦ ƒer£, dÁlon Óti q£natoj 

shma…netai À p»rwsij mšrouj tinÕj toà sèmatoj À fug»· ¢ll' aƒre‹ Ð lÒgoj kaˆ sÝn toÚtoij 

par…stasqai tù f…lJ kaˆ tÍ patr…di sugkinduneÚein. toigaroàn tù me…zoni m£ntei prÒsece, tù Puq…J, 
Öj ™xšbale toà naoà tÕn oÙ bohq»santa ¢nairoumšnJ tù f…lJ.  
 

                                                 
4 t… m>n Ðpo‹on dš ti: ezúttal éles a mšn és a dš szembenállása! 
5 t¦ ™f' ¹m‹n: „hatalmunkban álló dolgok”, „ami rajtunk múlik” 
6 „valaminek a nem akarása”, „ellenkezés” 
7 „akármilyen is” 
8 „abban az esetben, ha” 
9 t¾n ¢nafor¦n e„j + acc œcei: „vonatkozik, irányul valamire” 
10 „baljóslatú” 


