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I. FORDÍTÁS 

 
A költő Janus istentől kérdez 
(Ovidius: Fasti I. 171-180) 

 
Mox ego: |1 „Cur, quamvis aliorum numina placem, 

Iane, tibi primum tura merumque fero?” |7 
„Ut possis aditum per me, qui limina servo, 

ad quoscumque voles” inquit „habere deos.” |7 
„At cur laeta tuis dicuntur verba Kalendis, |5 

et damus alternas accipimusque preces?” |2 
Tum deus incumbens baculo, |3 quem dextra gerebat, |1 

„Omina principiis” inquit „inesse solent. |5 
Ad primam vocem timidas advertitis aures, |5 

Et visam primum consulit augur avem.” |4 
 

Maximálisan elérhető pontszám: 40 pont 
 

A szöveg elejének mondatai felbontva: 
Cur, Jane, tibi primum tura merumque fero   3 pont 
quamvis aliorum numina placem    4 pont 
Ut possis aditum per me habere ad deos   3 pont 
qui limina servo       1 pont 
ad quoscumque voles      3 pont 
 

A tum … baculo (7. sor) és az inquit (8. sor) együtt   3 pont 
 
A részpontszámokat egy-egy nagyobb gondolati egység végén tüntettük fel. A 
dolgozat értékelésében a pontszámokat mondatonként kell jelölni. A fordítást akkor 
tekinthetjük teljes értékűnek, ha a vizsgázó megértette mind a mondat nyelvtani 
szerkezetét, mind a helyét a kommunikációs folyamatban. Ha a kettő közül csak az 
egyik valósul meg, a fordítás nem teljes értékű. Ha a tévedés nem lehetetleníti el a 
szöveg alapvető tartalmának megértését, még akkor se vonjuk le a teljes pontszámot, 
ha annak oka alapvető grammatikai félreértés! Ha viszont a mondat szerkezetét 
felismeri a vizsgázó, de nem sikerül a jelentést a szövegkörnyezetnek megfelelően 
alakítania, teljesítménye nem lehet 50 százaléknál nagyobb. A magyar szöveg 
minőségével kapcsolatos szempontok: nem a szöveg „irodalmiságát” értékeljük, de 
csak akkor tekinthető a fordítás kifogástalannak, ha a magyar nyelv szabályai szerint 
megalkotható mondatokból áll. Értelmetlen mondatokra még akkor sem adhatunk 40 
százalékot meghaladó pontszámot, ha a probléma láthatóan nem a latin nyelvi 
ismeretek hiánya miatt keletkezett. Figyelembe kell venni továbbá a mondatra adható 
összpontszám 20 százalékáig a szöveg koherenciáját. A szavak jelentését és a 
mondatok logikai hangsúlyát a szöveg globális megértéséből kell levezetnie a teljes 
értékű megoldásnak.  
 
Tájékoztató jellegű fordítás: 
 
Ekkor én (így szóltam): „Miért van az, Janus, hogy először neked viszek tömjént és 
bort, még ha más istennek mutatok is be áldozatot?” – „Hogy rajtam, az ajtó (küszöb) 
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őrzőjén keresztül juss el ahhoz az istenhez, akihez csak akarsz.” – „És miért mondunk 
hónapod elején szép szavakat, adunk és fogadunk kölcsönösen jókívánságokat?” 
Ekkor az istenség a botjára támaszkodva, amelyet a jobb keze (vagy: jobb kezében) 
tartott, így szólt: „A kezdet általában előjel (vagy: a kezdetekben benne szoktak lenni 
az előjelek). Az első hangok felé aggodalommal fordítjuk fülünket, és az augur is az 
először látott madarakból jósol (vagy: madarakat vizsgálja). 

 
 

II. FELADATSOR 
 

Általános tudnivalók: 
Ahol teljes szótári alak megadása a feladat, csak hibátlan és hiánytalan megoldásra 
lehet pontot adni (részpont nem adható). Hasonlóképpen, ahol ragozott szóalakokat 
kell megadni, csak hibátlan és hiánytalan megoldás fogadható el. 

 
1. Alkosson jelzős szerkezetet a zárójelben megadott szavak segítségével! (5 pont) 
 
 agricolas (multus 3) multos 1 pont 
 facierum (pulcher 3) pulchrarum 1 pont 
 dolori (vetus, -eris) veteri 1 pont 
 genera (acer, acris, acre) acria 1 pont 
 tribunalis (hic, haec, hoc) huius 1 pont 
 
 
2. Adja meg az alábbi melléknevek adverbiumát alap-, közép- és felsőfokban!  

(6 pont) 
 
 

 Alapfok Középfok Felsőfok  
facilis 2 facile facilius facillime 1 + 1 + 1 pont 

aeger, aegra, aegrum aegre aegrius aegerrime 1 + 1 + 1 pont 
 
 
3. Változtassa meg a következő igealakok actióját (imperf. ↔ perf.)! (5 pont) 
 
 tangunt tetigerunt  1 pont 
 ivero ibo  1 pont 
 noluit non vult  1 pont 
 fuerim sim  1 pont 
 hortabamur hortati 3 eramus  1 pont 
 
 
4. Alkossa meg a peto 3 petivi, petitum ige következő igeneveit! (5 pont) 
 
 part. imperf. act. sg. dat. petenti  1 pont 
 gerundium sg. abl. petendo  1 pont 
 part. inst. act. pl. acc. m. petituros  1 pont 
 infinitivus perf. act. petivisse  1 pont 
 part. perf. pass. sg. dat. f. petitae  1 pont 
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5. Állapítsa meg az aláhúzott szavak alakját és mondattani szerepét! (3 pont) 
 
 Oratores magna voce loquuntur. 
  abl. modi; módhatározó 1 pont 
 
 Mons alta nive candidus est. 
  abl. causae; okhatározó 1 pont 
 
 Iuppiter imperium deorum habet. 
  gen. obiectivus 1 pont 
 
 
6. Tömörítse a következő alárendelő tagmondatokat a megfelelő igeneves 

szerkezettel! (4 pont) 
 
 Homines, qui Romam veniunt, monumenta illustria petunt. 
 Homines Romam venientes monumenta illustria petunt. 2 pont 
 
 Legati ad ducem hostium accesserunt, ut verba Caesaris traderent. 
 Legati ad ducem hostium accesserunt verborum Caesaris tradendorum causa. 
  vagy: ad verba Caesaris tradenda, 
  vagy: verba Caesaris tradituri, 
  vagy: verba Caesaris traditum 2 pont 
 

(A pontszámok megoszlása: 
 szerkezet helyes megválasztása 1 pont 
 helyes megvalósítás   1 pont) 

 
 
7. Soroljon fel három olyan alárendelő mellékmondat-fajtát, amelyben érvényesül 

a consecutio temporum, és egyet, amelyben nem érvényesül! (4 pont) 
 
  Érvényesül:  célhatározói, célzatos alanyi és tárgyi mellékmondat, 
   függő kérdés 3 pont 
 Nem érvényesül: feltételes mellékmondat (időhatározói mm.) 1 pont 

 
 
8. Hogyan értelmezné a sine ira et studio elvét? Kinek a szavai ezek? (3 pont) 
 
 A szerző: Tacitus  1 pont 

 Harag és részrehajlás nélkül, azaz tárgyilagos történelem- 
 szemlélettel írni  2 pont 
 


