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I. Bevezetés  

r' 	t 

, Dolgozatunk a  Horatius költészetében előforduló, 

általunk kettői kötésűnek nevezett dativusokat vizs-
Először rÖviden érintjUk az tcle. 

konstrukció  problémakorét, majd  meghatározzuk,  mit 
értUnk kettős - kötéeil dativus alatt, s megpróbáljuk 
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kideriteni a  két  szerkesztés - egymáshoz való viszo- ,  
nyat. 

Az, ).4!6-i.u.oLo0"1-, kifejezést  az  ókori göröigram-
matiktilil'Atói ' lie'zdve napjainkig  megtaláljuk  a siakitö-

'dalOmban. i kérdéssel  foglalkozó kutatókl  kifejtik, , 
ogy killönböző korokban mis és más jelenségék élne4e-, 

pésére hasznélték, sót gyakran azonob korban élő'gram-
matikuiok is eltérően értelmezik az '..tivó u.,oLuo ,7 -val 

jelölt szerkesztést. Ez az  ingadozás  a legujabb iroda- 
lomban  is megtalálható. 
Dolgozatunkban 'nem vállnlkozhatUnk,a.kérdés  részletes 
tárgyalására, csupán rövid áttekintésére s a szakiro-
dalomban legelterjedtebb'-- urelkodónak  tekinthető 

tkow 0 A7  értelmezések ismertetésére. 
ZOENDEL a következőképpen foglalja össze a' görög 

grammatikusok felfogását: 
"Fit, figura haec, cum quod vocabulUm semél positum 

'notiLs iiaCf ).€ yop_v it, 	1, sive praicedit sive sequi- 
tur, Oadem significatione ad plures enUntiationis par-

tee sententiasve vel eadem vel mutata'forma referendum 
est."2  
A szerző  rámutat,  hogy a modern grammatikusok egy része 
követi az ókoriakat,,més résztik azonban  eltérően értel-
mezi a konstrukciót, gidkre,n leszlikiti annak  határait. 
A számos -- ZUENDEL által is idézett 	meghatározás 
közUl PHOEBAMMON definicióját közöljUk: 
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KURNER görög grammatikájában széles tartományt 

állapit mag az '0L116 wowo; számára: 

"Die meisten  Pille  der Brachylogie berUhen auf der Re-

defigur, welche die alten Grammatiker '3.446 g40, 00 nen-

nen, die Uberall stattfindet, wo em n oder mehrere Wör-

ter ganz oder theilweise in derselben oder in einer an- 
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GRIMM dolgozatában a görög grammatikusok közűl 
APOLLONIUS DYSCOLUB és AELIUS HERODIANUS nevét emli-

ti. 4 Az alábbiakban APOLLONIUS DYSCOLUS  meghatározá-

sát idézzUk: 

deren Form sus dem Vorhergehenden oder Folgenden entnomman] 
oder erggnzt werden können."5  

OHNER--STEGMANN latin grammatikája már a követke-

ző kifejtést hozza: 

"... wird auch nicht selten em n Satzteil der zu zwei 

Satzgliedern oder Gedanken gehört,  eret bei dem zwei-

ten gesetzt und daraus in derselben oder in modifizier-

ter Form zu dem ersten Gliede erganzt und auf diese 

Weise der Hörer bis zum zweiten Gliede in Spannung ge-

halten /sog.‘figura iotnó Kak..yoZ /. 	Pl. haud _gordere 



visusit festus dies, Venus, nee tuom fanum  /Plant.  Poenul. 
1179./; hoc caput, o cives, haec bali summa nefandi  
1Verg. Aen. 12,572a; ..." 7  

• • SZARTYR hasonlóan értelmezi a szerkesztést: 
• "Die Figur ist am besten auf die Palle der Setzung 
• eines zu beiden Gliedern einer Verbindung gehörigen 

Wortes erst beim zweiten  Glied Zu beschranken; die 
vOn der sentiken'heoris und vielfaCh'auch in modernen 
Abhandlungen zu '6416 - 	 gezahlie Erscheinung der 
entsprechenden Entnahme eines . geMeinsamen  Wort es  ams 
dem ersten Glied beruht auf einer 'weséntlich anderen 

sprachpsychologischen Situation' 	Die einmalige 
Setzung eines* gemeinsamen WOrtes . beim zweiten  Glied 
hangt zusammen mit dem Satzbau nitch dem sog. Gesetz 
der wachsenden Giieder ... Pl. laus  uh  dabetUr et 
a me gratia maior /Hór. Sat. 1,6,884 1;'  medicamento 
ét suis venenis  /Plant. Pseud. 870./; hunc quaestum 
obtineo et maiorum locum /Plaut. Persa 61.1; ditior 
hic aut est ouia  doctior /Hor. Sat. 1,9,51.1; •• ."8  

. 	A szerkesztés lényege tehát a legáltalánosabban 
abban Allapitható meg, hogy egy beszédrész, amelyet 

ugyanolyan vagy más alakban két helyre kell értenünk, 

csupán egyszer szerepel a szövegben. A kifejezésmód 
ezáltal tömörabbé vilik. 

Igy  állhat  az alany, az állitmány,  a jelző,  az adver-
bium., a praepositio, a kötőszó, a tagadószó,  egész  
'mondat /különösen vonatkozó mondat/. 5  

GRIMM az Lai) wow°  ű értelmezés ujabb fejleményé-

nek tekinti 	az ókori s az őket  követő  kutatók fel- 
fogásához képest 	azt a formát, amelynek horatiusi 
előfordulásáról értekezik. 1°  
A jelenség meghatározásakor SCHMALZot idézi: 
"Wir verstehen darunter die gleichmassige Beziehung 
eines Satzgliedes auf zwei andere, z. B., Nep. Three. 



2,4: neque tamen pro opinione Thrasybuli auctae aunt 
opes, wo Thrasybuli ebensgut zu opes wie zu opinione 

gehört." 11  

GRIMM maga utal 24, hogy ez a definició nem az általa 
elemzett jelenségre szabott meghatározás,  hiszen más 
jeliegU  szerkesztésekre is vonatkoztatja SCHMALZ. Igy 
:például emliti a következő horatiusi helyet: laus 
debetur et a me gratia major /Sat. 1,6,88.1 . 12  GRIMM 
saját meghatározást nem ad, azokat a példákat azonban, 
amelyekngl a közös kifejezés mellérendelő kötősz6v0 
kapcsolódé tagokhoz kötődik, nem sorolta a vizsgált 
jelenséghez. Néhány ilyen  példát mégis elemzett. 13  
SCHMALZ és GRIMM értelmezése szerint .a közös  kifejezés 
elhelyezkedése változatos. 
Az alábbiakban idézünk néhány GRIMM  által 	VJA" :13  

nak tekintett paella: 

"2. C.I.2.23--24. audiet pugnas vitio parentum  /-
rare  iuventus. vitio parentum: ablative of causae 
with rara and pugnas the latter being almost equi-
valent to pugnavisse /or perhaps with the expression 
audiet pugnas/." 14  

"3. /same text/ parentum: possessive genitive with 
vitio; subjective genitive with pugnas *Os 

5. C.I.3. 28. ignem fraude male gentibus intulit; 
gentibus: dative of the indirect object with intulit; 
dative of reference with mala. 

6. ... 	semotique prius tarda necessitas // 
leti corripuit gradum. prius: limits tarda and semoti 
and seems equally necessary with each. • . • "15 . 
Amint látni fogjuk, GRIMM totó tPi''o3 felfogása lényegé-
ben megegyezik a mi kettős kötés értelmezésünkkel. 
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RAMACH értekezésében hasonló jelenség tUnik fel: 

"Sed aliud genus dicendi, quod non semper respici solet, 

mihi ad figuram )04,1V6 ii,x3LOOi5 esse referendum videtur; id 

est, quo pars orationis duobus sententiae membris, ad 

quae pariter pertinet, in medium inseritur, id quod 

in sermone Germanico nominamus schwebende Beziehung 

Pl. Curt. Ruf. 111,11,9: Circa currum Darei ia-

cebant nobilissimi duces 	Vocabulum Darei referen- 

dum est ad substantivum currum et ad vocabula nobilis-

simi duces ..."16  A RAMACH által összegyüjtött 6 pél-

dából 5 genitivus, 1 pedig praepositiós kifejezés. 

Ezek  után ismertetjük, mit  értünk  kettős kötésii  

dativus alatt. 

A dativus, mint ismeretes -- a nominativust cis a voca-

tivust kivéve --, a többi esettel együtt ugynevezett 

casus obliquus, tehát mondatbeli szerepét tekintve 

valamely más mondatrésztől függ, annak van alárendel-

ve. A dativus a genitivusszal együtt absztrakt--logi-

kai módon kapcsolódó mondatrészeket jelöl. A dativust 

szekundér vagy direktiv tárgynak is tekinthetjük, mert 

valamely személynek,  ritkábban  dolognak az alany cse-

lekvéséhez viszonyitott távolabbi vonatkozását fejezi 

ki. 17 A casus obliouus-ok kapcsolódása lehet adnominá-

lis és adverbólis. A dolgozatban azokat a dativusokat 

vizsgáljuk, amelyek nem egy, hanem két szóhoz kapcso-

lódnak, két szónak vannak alárendelve. Ezeket a dati-

vusokat nevezzük kettős kötésti dativusoknak. Olyan pél-

dák is előfordulnak, amelyeknél a kapcsolódás többszö-

rös. Az elmondottakból logikusan következik, hogy nem-

csak dativus, hanem bármely függő eset állhat kettős 

kötésben, azaz lehet két -- azonos esetet vonzó 	szó- 

nak egyszerre alárendelve. A közös kifejezés alárendelt  

viszonyán kivtil további követelmény, hogy a kapcsolódá-

si pontokat képező tagok ne álljanak egymissal mellé- 



rendelt  viszonyban,  de azonos  /g/mondatban helyez .- 
. .kedjenek  el. A  kettős kötés esetében tehát egy zram-
matikailiig s.logikailag  egyaránt szoros  kapcsolatról 
van szó. 
.Érdekes  és igen  ritkának,tünó forma, amikor a azerkesz-

' tés eleget tesz, a kettős kötés követelményeinek , . de a 
vezérszók  csupán Eiz$0013 hangzásu, valójában azonban két 
különböző  casusként,értelmezhetó alakot  vonzanak,  Vagyis 

közös  kifejezés  két.casust reprezentál, .  Dolgozatunk-
ban érintjük e_szerkesztés  problémakörét  is.,  
kkettOs kötés nem  követel  meghatározott szárendet, a 

..közös.kifejezés  elhelyezkedése változatos.  A legszebbek 
természetesen  azok a példák,, amelyeknél a  közös  tág 
centrálisan helyezkedik el,. 

Amint .rövid áttekintésünkből is  kitűnik,  az ókori 
grammatikusok s modern. szakirodalom általánosan el-

, 
fogadott kw 	uv3  értelmezése nem azonos a  mi kettős  

'kötés értelmezésünkkel. Ha Az' 30a16 VAOLVO .;; *  szerkesztés-
hez, való viszonyát  akarjuk meghatározni, elmondhatjuk, 
.hogy,  a  kettős kötés 143 od twkvoki-  , Hhiszen' van közös 
tagja,  amely  két másikhoz tartozik, azonban annak egy 
sajátos tipusa, amely az emlitett követelményeknek  ele-
get  tesz .  A  kettős  kötés esetében a.rendelkezésre álló 
tagoknak a -!.!. szöveg helyes értelmezéséhez, a mondani-
való finomabb Arnyalatainkk érzékeltetéséhez szüksé-
gés.-- kapcsolódási viszonyait kell felismerniink. 

Annak érzékeltetésére, hogy az ókorban is felvető-
dött az ugynevezett  kettős  kötéskánt értelmezhet szer-
kesztés problémája az egyes auctor-helyek elemzésekor, 
sikertilt,néhány.PORPHYRIO-Példát találnunk, 

a/. naYis, quae tibi creditum 
debes Vergilium: finibus Atticip 



reddas'incolumem 
/Carm. 1, 3, 5--7./ 

Idézett helyünkhöz a következő megjegyzést füzi PORPHY-

RIO: "ambiguum utrum debes finibus Atticis an finibus  

Atticis reddas accipiendum sit." 18  

Idézetünk szerint PORPHYRIO  arra törekedett,  hogy a dati-

vust egyetlen ponthoz kapcsolja, de nem tudta eldönteni 

a kapcsolódás 'kérdését. 

Az  említett  helyet a magunk részéről sem tekintettiik 

kettős kötésilnek. A finibus Atticis-t a reddas-hoz kap-

csoltuk. Vannak azonban olyan kutatók, akik mindkét 

szóhoz kötik a dativust. 19 

magnum ilia terrorem intuletat  lovi 

fidens iuventuS hortida bracchiis 

/Carm. 3, 4, 49-50./ 

"ordo est: fidens bracchiis iuventus horrida. melius 

enim intellegitur quam horrida bracchiis." 20  

A bracchiis kötődése a még (515 nyelvérzékkel rendel-

kező PORPHYRIO számára is  problémát  jelentett. A kér-

déses hellyel dolgozatunkban részletesen foglalkozunk 

/96.  példa/. .  

0/. obscurata diu populo bonus erUet 

/Epist. 2, 2, 115./' 

"antiqua et obsolete senio in consuetudinem revoca-

bit. et  utrum populo obscurata an populo bonus." 21  
A fenti hely értelmezésével dolgozatunkban szintén 

foglalkozunk /19. példa/. 

d/. Ibis Liburnis inter alta navium 

amice, propugnacula, 
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.P.aratUs oMne Caesaris periculum 

subire,  Maecenas, tuo: 

/Epod, 1, 1--4./ 

"non vide -bur verecundiae Horati convenire, ut amicum 

se Maecenatis dicat, cum clientem debeat dicere. num-

quid ergo sic 'ordinanda phrasis eat, ut amice Caesaris  

intellegamus et ideo bis Caesaris accipiendum erit, ut 

sit tale: amice Caesaris, Maecenas, ibis Liburnis pa-

ratus periculum Caesaris tuo periculo subire?" 22  

Ez a PORPHYRIO-magyarázat teljesen azonos a mi kettős 
kötés értelmezésünkkel. 

Anyaggyüjtésünk Horatius valamennyi müvére kiter-

jedt. 23 Külön csoportba soroltuk a kettős  kötésii dati-

vusokat /ezen beltil az adnominális + adnominális, az 

adverbális + adverbális és az adnomineilis + adverbális  

kapcsolásuakat/ és a többszörös  iötésil dativusokat  

/ezen belül az adverbális + adverbális, az adnomindlis + 

adverbális kapcsolásuakat és az ugynevezett dativushal-

mozást/. Ezeken a csoportokon belül alcsoportokat álla-

pitottunk meg az egyes dativus-tipusok szerint. - Ezek az 

alcsoportok nem merev, egymástól élesen elhatárolt kate-
góriikat jelentenek, hiszen a szöveg értelmezése szerint 

ugyanaz a dativus olykor egyik kapcsolódási pontját :te-

kintve  is többféle árnyalatot hordozhat. Éppen ez a je-

lentésárnyalatbeli gazdagság adja az egyes helyek érde-

kességét. 
Az alcsoportoknál először mindig a  homogén,  utána a he-

terogén jellegü kötéseket tárgyaljuk. 

Dolgozatunkban megkiséreltünk néhány olyan helyet is 

értelmezni, amelyek megoldása erősen vitatptt, proble-

matikus. 
Az egyes példák elemzése után megpróbáltunk általánosabb 

érvényti következtetéseket levonni a kettős kötésil dati-

vusok horatiusi használatára  vonatkozóan. 
A vizsgált horatiusi helyeket folyamatos arab számokkal 
jelöltük, függetlenül a dolgozat tagolódásától. 



Kettős kötésii dativusok 
	VIMMIIIMP••■••■•■■•••■ 

Az alábbiakban a kettős kötésii dativust  tartal-

mazó példákat tárgyaljuk. 

/. Adnominális kapcsolás  

Az első helyre a tisztán adnomindlis kapcsolás 
kertilt. Kigyüjtött példáink közül megitélésünk szerint 
csupán 1 tartozik ide. 

1. 	... Casu 'venit obvius  ILLI  
adversarius  

/Sat. 1, 9, 74--75./ 

Példánkban az illi dativus kapcsolódási pontjait kell 
megállapitanunk. VéleményUnk szerint egyaránt kapcso-
lódik az adversarius-hoz és az obvius-hoz. Az adverse.- 
rius mellett a dativus incommodi jelleget hordoz. Némi-
képp problematikus az obvius-hoz történő kapcsolódis. 
Ugyanis egy olyan utcai jelenetről van  szó,  amelyben 

Horatius és az ille.vei jelölt fecsegő "költótárs" -- 
aki vélt karrierje érdekében peres  ügyének tárgyald- 

át is elmulasztja 	együtt sétál, s igy találkoznak 

szembe az adversarius-szal.  Itt azonban nem egyszerUen 

arról  van szó, hogy az illető szembe jön  velük,  hanem 

arról, hogy éppen  ellenfele  utlába  kerül.  Az obvius 

mellett az 1211 directionis jellegil, de az összeflig-
gésből következően incommodi értelme is van. BO az ob-

vius-hoz kapcsolja az illi-t. 24  
trtelmezésünket erősitheti a dativus centrális elhelyez- 

kedése. Mdg kell jegyeznünk, hogy az obvius /venit/  erő. 
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sen igei 

2. Audiat invidua 

dement .em strepitum Lycus 

et vicina BENI non habilis LYCO. 

/Carm. 3, 19, 22--24./ 

GRIMM a seni 	Lyco,4 a vicina.0 ,hoz és a non habilis- 

hez kapcsolja. 25 Ez az értelmezés azonban helytelen. 

A szóban - forgó hölgy ugyanis vicina nobis, esetleg 

nostra és /uxor/  non habilis Beni Lyco. 26  Tehát a Beni 

eqe Lyco, csak a non habilis ,,,hez kapcsolható. Ezzel  szem-
ben Lyous is vicinuS, vagyis a vicina alakból elvonható 

a Lyous"szomszéd voltit" kifejező sz6. 27  

B/. Adverbális kacsolás  

A következő csoportot az adverbális + adverb/4UB  

kapcsolásu kettős kötések képviselik. Adverbális kap-

csolianak tekintjük a különféle igenevekhez való kö-

tődéseket is. 

a/. Homogén kettős kötések  

Ilyenkor a dativus  mindkét kapcsolódási pontját tekint-

ve azonos vagy hasonló jelleget,  árnyalatot  hordoz. 

aa/. Először azokat a példákat tárgyaljuk,  amelyek- 

nél  a dativus mindkét kötését tekintve commodi értelmilt 

3. Ergo obligatam redde IOVI dapem 

/Carm. 2, 7, 17./ 

A két szó, amelynek a dativus alá van rendelve, az is- 



teneknek tett fogadalom és áldozatbemutatás  fogalom-
körébe tartozik. Ezen igék mellett a  dativus-vonzat 
Ősi jelenség, természetesen cOmmodi . drnyalattal Az 
obligatam  jelentése, ha a dapem-re  vonatkoztatjuk, 
"repromissam ac debitam", 2a4  ha jelzőcserével a carmen 
Cimzettjéhez kapcsoljuk, az áldozatot bemutató személy 
"lekötelezettségéről" van sze5. 29  
A dativust mindkét szóhoz kapcsolta GRIM Y)  

Per liberos te, si, vocata PARTUBUS 
Luoina VERIS adfuit, 

per hoc inane purpurae deaas precor, 
/pod. 5, 5--7./ 

Vizsgált helytinkön a partubue 	veris kifejezésnek 
az adfuit-hoz való kapcsolódása könnyen belátható. A 
dativus commodi jelleget hordoz. A másik kapcsolódá-
si pont a vocata. Megitélésünk szerint a vocata-hoz 
ugyanugy caamodi értelemmel kapcsolódik a dativus, 
mint az adfuit-hoz. Noha a vocata participium perfec-
tum, nem dativus auctoria-ról van  azé,  hiszen a no-
cata logikai alanya a te. Ezt a forma a megelőző te 
accusativusból vonhatjuk el. Értelmezésünket a követ-
kező horatiusi hely támogatja: Quem vocet divum popu- 
lus ruentis // imperi rebus? 	/Germ. 1, 2, 25--26./. 
Itt a rebus dativus commodi-ként fogható fel. 31  A vo-
care + dativus commodi szerkesztés teljesen megegyezik 
vizsgált helyünkkel. 

5. 	emancipatus FEMINAE 
fart vellum et arma miles 

/Epod. 9, 12--13./ 

Az emanaipatus mellé oda kell értenünk: ab Antonio. 32  
Mindkét szóhoz kapcsolta a dativust GRIMM." 
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6. 	aequum est 
PECCATIS veniam(22agentem reddere  rursus. 

/Sat. 1, 3, 74--75./ 

A .  peccatis  dativust GRIMM egyaránt kapcsolja a teddere-
hez, valamint rámutat arra, hogy a veniam accusativus 
ugyancsak kapcsolódik  a poscentem7hez és a reddere-hez. 34  
Az ugYnevezett kettős' kötést két casusra alkalmazza itt 
Horatius. Vizsgált helytink müvészien megformált tömö-
rités. A kettős kötésiidativus és a kettős kötésii accu-
sativus ugyanahhoz a két vezérszóhoz tartozik. 'A példa 
kapcsolódási rendszerét a következőképpen  ábrázolhat-
juk: 

poscentem 	iéddere 
/ 

VENIAi 

PECCÁT S 

BORZSÁK  a  peccatisrhoz  vonja a propriis-t,  amely a 
73. 'sorban ugyanebben az alakban elcifórdul, és ugyan-
Csák rámutat a veniam kettős kapcsolására. 35  

MILITIBUS promissa Triquetra 

praedia Caesar an esi 'Itala  téllure'daturUs?* 
/Sat. 2, 6, 55-56./: 

Az alábbiakban néhány olyan példát emlitUnk, amelyek-
nek megoldása  vitatott.  

8. -4.. Sol ubi montiuM 
mutaret umbras et iuga demeret  

BOBUS FATIGATIS, amicum 
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tempus agens abeunte curru, 

/Carm. 3, 6, 41--44./ 

GRIMM á  babus fatigatis dativust a dameret-hez és az 
amicum-hoz kapcsollia. 36  Grammatikailag elképzelhető, 
hogy a imbue fatigatis dativus commodi-ként mindkét 
szóhoz kapcsolódik. Ezt .az értelmezést erősitheti a 
dativus centrals elhelyezkedése. 
Elképzelhető azonban, hogy az amicum nemcsak a bobus-
ra vonatkozik, hanem mindazokra, akik napközben 
rasztó  munkát végeznek. 37  Ebben az esetben az amicum 
mellé egy másik dativust kell értentink: /interdiu/ 
laborantlbus. 

9.  GUI per ardentem sine fraude Troiam 
castus Aeneas patrisa superstes 
liberum munivit iter, daturus  

plura relictiss 
/Carm. sae°. 41--44./ 

	
O  

Példánk problematikája megegyezik az előzőével: a cui 
kettós kötésti dativus a munivit és a daturus mellett, 
vagy csupán a munivit-hez tartozik? GRIMM mindkét szó-
hoz  kapcsolja  a dativust. 38 

A cul a 39. sorban található pars-i's  vonatkozik, vagyis 
a Trója pusztulását tulélőkre, akik számára Aeneas "tört 
utat", s vezette őket uj hazájukba. Ha a cui-t a daturus-
hoz is kapcsoljuk, kettős kötésU dativus commodi-val ál-
lunk szemben. Ugy gondoljuk azonban, hogy a cui csak a 
munivit-hez kapcsolódik, a daturus-t pedig ki kell egé-
szitenünk egy másik dativusban 4116 szóval, pl. suis vagy 
Troianis. Ezt a megoldást javasolják kommentárjaink, 39  s 
ezt sugallja szövegkiadásunk központozása is. 
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10. Virtue recludens  MERIT'S mori 
caelum negata ,temptat iter . via 

/Carm. 3, 2, 21--22./ 

Vizsgált dativusunk az inmeritis.  A recludens-hez való 
kapcsolódása könnyen beláth4t6. Az alany a megszemélyesi-
tett Virtus.  'Az inmeritis  móri számára /javára/ reclu-
dens caelum, temptat iter caelum.  A dativus a recludens  
mellett commodi jellégii. A Virtus negata /mortalibus/ 
temptat iter via, a kérdés az, hogy kinek a számára "tör 
utat". Elképzelhető, hogy az inmeritis  ide is kapcsolha-
tó, hiszen az erény biztositja  számukra  a halhatatlan-
ságot. A HEINZE által gondolati párhuzamként idézett két 
példa  közül ktilönösen az alábbi erősitheti ezt az értel-
mezést: Romulum 	etiam natura ad humanum exitum ab- 
ripuit,  virtue  tamen in caelum dicitur sustulisse /Cic. 
Tusc. 1,27./. 40  

BORZSÁK értelmezése szerint a Virtue magának tör utat 
az ág felé. 41  Igy az inmeritis'nem  kapcsolódik a temptat  
iter-hez, hanem kiegészitendő az állitmány egy sibi-vel. 
Példánkban szerepel egy kettős kötésii  accusativus  is. 
A caelum  a recludens  mellett accusativus obiectivus, 
az iter temptat  mellett ugynevezett irányjelölő accu-
sativus. 

Faune, 

si tener pleno cadit haedui anno 
larga nec desunt Veneris SODALI, 

vina CRATERRAE, vetus ara multo 

fumat odore. 

/Carm. 3, 18, 1--7./ 

A Faunusnak szentelt  óda  egy vitatott helyével állunk 



szemben.  Két dativusként értelmezhető szavunk vans soda-
ii és craterrae. Többféle megoldás lehetséges. 
Az egyik: Veneris sodali = Fauno. 
Ebben az esetben a sodali kapcsolódik a nec desunt- hoz 
és a eadit-hoz egyaránt. Igy a larga vine mellett a era-
terrae elképzelhető genitivusként. PLESSIS elfogadja a 
Veneris sodali = Fauna értelmezést, (Ss a craterrae-t is 
dativusnak tekinti. Ily módon a nee desunt mellett dupla 
dativus áll. Értelmezésének megtámogatására a következő 

ovidiusi helyet  idézi: capiti vittam nataeque sibique 
detrahit /Met. 9,770--772./, ebben a példában a detra-
hit mellett All duple dativus. 42  Bár a sodali dativus 
két szóhoz kapcsolódik, nem tesz eleget a kettős kötés 
követelményeinek, hiszen a cadit és a nee desunt melléren-
delt  viszonyban állnak, azonos mondatrészekként kapcsolód. 
nak egy  alárendelt taghoz. A szerkesztés tekinthető 

,ocub v,c,L03 -
3  -nak, kettős kötésnek azonban nem. 

A  másik megoldás: Veneris sodali = craterrae. 
Ilyen értelmezés mellett a sodali 	craterrae a nee 
desunt-hoz tartozik, s nem kapcsolódik a cadit-hoz. 
HEIEZE  ás  BORZSÁK részletesen elemzik  idézett helyünket, 
s HEIM ez utóbbi  megoldás  mellett foglal 
A magunk részéről ugyancsak a Veneris sodali = craterrae  
megoldást részesitjUk előnyben. Igy a cadit mellé ki kell 
egészitenUnk egy tibi dativust, amely kifejezi, hogy a 
tener haedus Faunusnak szánt áldozata a tibi-t kapcsol-
nunk kell a nec desunt-hoz is. A desunt melletti  két da-

tivus tehát itt is megfigyelhető. A tibi alakot a Fauna 
vocativus és az egyes szám második személyil igealakok 
/a 3. sorban található incedas abeaseue/ segitségével kö-
vetkeztethetjUk ki. Kiegészitett dativusunk természetesen 

szintén nem  tekinthető kettős kötésünek. 

ab/. Az alábbiakban a tisztin incommodi jellegU köté- 
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-seket szedtilk csokorba: 

1., 	neglegis INMERITIS nocituram 
postmodo te NATIS fraudem conmittere?  

/Carm. 1, 28, 30-31./ 

Az inmeritis 	natis a nocituram  és a /fraudem/ -con- 
miftere'mellett teljesen azonos-jellegii dativus incom-
modi. 

13. Mysten ademDtum  nec TIBI vespero 
surgente decedunt  amores 

nec rapidum fugiente solem. 
/Carm. 2, 9, 10-12./ 

A tibi dativus:kettős kapcsolására rámutat BORZSAK. 44  

. 14. 	... te Iovis INPIO 
tutela SATURNO refulgens. 

aripuit,  O*4 

/Carm. 2, 17, 22--24.../ 

Igy kapcsolta a dativust BO BORZSÁK,  GRIMM, DITTEL 45  

15. iratus  GRAIS quantum nocuisset Achilles. 

/Epist. 2, 2, 42.1  

Mindkét szóhoz kapcsolta a dativust.GRIMM. 46  

ac/. A következő csoportot a commodi  + incommodi  tipusu 
kapcsolások adják: 

16. frustra.per autumnés nocentem  

CORPORIBUS metuemus  Austrum: 
/Carm. 2, 14, 15--r-16./ 
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A dativust HENZE egyszeres kötésUnek tekinti s -a nocen-
temi.hez kapcsolja. 47  BORZBAK  a metuere alioui szerkesz-
tés_lehetőségére is rámutat. 48  Idézett helyUnk érdekes-
ségét az adja, hogy a corporibus  dativus kettős kötésti, 
és benne egyUtt van jelen a commodi és az incommodi ér-
telem. Ez a két,dativus-tipus ugyanis teljesen azonos 
alapokon nyugszik, ugyanannak a kategóritinak ellentétes 
pólusait fejezi ki. ÉrtelmezésUnket megerősiti a dativus 
centrals elhelyezkedése. Amitől féltjUk testönketv,köz-
vetlen#1 a metuemus  utin helyezkedik el, igy a metuo  két-
féle vonzata is szépen érvényeell, e az ige ugyancsak 
oentralsan helyezkedik el azon tagokhoz viszonyitva, 
amelyekre vonatkozik. 
GRIMM és PLESSIS rimutat a dativus mindkét kapcsol4d4- 
si pontjára." 

17. infamis Helena° Castor offensus vice 
fraterque magni Castoris vicii prece 
adempta VAT! reddidere  

/pod. 17, 42--44./ 

A dativust igy kapcsolta GRIMM. 5°  

18. TIBI quidnam accedet  ad istam 
quam puer et validus . praesumis mollitiem, seu 
dura valetudo incidetit seu tarda senectus? 

/Sat. 2, 2, 86.88./ 

A tibi dativus oommodi az accedet mellett, dativus  in-
commodi az  incident  mellett. Mindkét kötődési pontot 
tekintve erős a directionis--igevonzat jelleg. A sajá-
toe commodi-, illetve incommodi értelem a szövegössze-
fUggés alapján hámozható ki. 
Idézett helyUnk eddigi példáink közUl az egyetlen, 
amelynél a kettős kötésU dativus kapcsolódási pontjait 
képező szavak nem azonos tagmondatban helyezkednek el. 



-- 18 

Az elaő kapcsolódási  pont,  az accedet a ,tibi dati-
vusszal  együtt  a főmondatban, a másik kapcsolódási 
porripazinciderit az alárendelt tagmondatban'helyez-
kedik  el.  Dativusunk ele4et tesz a kettősIbtés'köve-
telményeinek, mert-a,vezérszók Isix összetett  mondaton 
belül helyezkednek el. 

19. obscurata diu POP= bonus eruet 
/Epist. 2, 2, 115./ 

HENZE és  BORZSÁK  a dativust az obscurata-hoz kap-
csolja. 51  Véleményünk  szerint a populo nemcsak az 
obscurata-hoz tartozik, hanem az eruet-hez is. Az 
előbbihez dativus incommodi-ként, az utóbbihoz com-
modi jelleggel. 
Mindkét kapcsolódási pontot  feltünteti GRIMM. 52  Fel-
merül  a bonus-hoz való kapcsolódás kérdése is. 53  A 
bonus jelentése idézett helyünkön peritus, 54  tehát 
nem kapcsolódik a populo dativushoz. A régiségek is-
merőjét, tudós férfit jelöl. 

ad/. A következő példák a commodi--incommodi + gya-
patheticus csoportba tartoznak: 

20. et MIHI Delphica 
lauro cinge volens, Melpomene, comam. 

/Carm. 3, 30, 15--16./ 

A dativus a volens mellett commodi, a cinge mellett 
synpatheticus 

21. quis humana SIBI doleat naturanegatis, 
/Sat. 1, 1, 75.1 
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A sibi a negatis mellett incommodi, a doleat mellett 

synpatheticus jellegü. 

22. nonne, cupidinibus Statuat nature modum quem, 

-quid latura SIB', quid sit dolitura negatum, 

quarere plus prodest 
/sat. 1, 2, 111*-1134 

HEINZE figyelmeztet rd, hogy a sibi negatum egyaránt 

értendő a Quid latura-hoz és a maid dolitura-hoz. 55  

Idézett helyünk tehát a következőképpen analizálható: 

quid inatura/ sit latura SIBI nRgatum, quid sit 
dolitura SIBI negatum, 

Az első 'tagban elhelyezkedő sibi, valamint a második 
tagban található sit és negatum ).4-Erb tuaLvo ,c3 	szer- 
kesztésii, vagyis mindhárom szót mindkét taghoz kell ér-
tentink. A második taghoz vont sibi ezen kivUl kettős kö-

'Wei, hiszen egyaránt alá van rendelve a sit dolitura-
nak és a negatum-nak. Szerkesztésünknek ez a része  meg-

egyezik  az előző példában megfigyelt kettős kötéssel. 
Horatius ujabb .  stilusbravurjának lehettünk tanui. Min-
den olyan szót elhagyott, amely a mondanivaló tömör meg-
fogalmazásának utjában alt o  s ezt megtoldotta egy kettős 
kötés lehetőségének a felvillantásával. 

ae/. Satis est + incommodi és satis est + commodi ti-

pusu kapcsolások: 

23. an TIBI abunde 
personam satis est, non illud, quidquid ubique 
officit, evitare? 

/Sat. 1, 2, 59-61./ 
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Szerkesztésünk hasonló a 18. példához. 

24. Non ego; nam satis est equitem MINI plaudere, 
/Sat. 1, 10, 76./ 

Igy kapcsolta a ,dativust GRIMM. 56  

af/. Az alábbi csoportba az incommodi + directionis-- 
. igevonzat jelleget hordozó kötéseket soroltuk: 

25. et INQUIETIS adsidens PRABCORDIIS 
payore somnos auferam. 

/Epod. 5, 9---96./, 

Az adsidens dativus-vonzata nem szorul megerősitésre. . 
r Adsidere Alicui:  általában beteg mellé segitő szándék-
kal, együttérzéssel. Természetesen a dativus példánk-
ban nem hordozza a commodi,jelleget, csupán directionis-
lgeyonzatként fogható fel. Az aufero ige szintén járhat 
dativusszal. Allitásunkat a következő horatiusi hely iga-
zolja: tibi qualum Cythereae puer ales, tibi telas ope-
rosaeque // Mineryae studium aufert 	/Carm. 
Az inouietis 	praecordiis tehát az auferam mellett 
tágabb értelmil dativus incommodi. 

26. utque ILLIS multo corrupta dolore yoluptas 
atque haec rare cadet inter saepe pericla. 

/Sat. 1, 2, 39-40./ 

Bár a corrupts participium perfectum, mégsem  dativus 
auctoris-szal állunk szemben, hanem  dativus  incommodi-
val. A corrupts, logikai alanya ugyanis a multo 	dob. 
re kifejezés. A cadet az ills másik kapcsolódási pont-
ja. A oadit ige értelme itt evenit.57 



27. plurima, quae invideant  pure adnarere TIBI rem. 
/Sat. 1, 2, 100./ 

28. Mulvius et scurrae; TIBI noü referenda precati, 
discedunt 

/Sat. 2, 7, 36-37./ 

A précati,mellett a dativus incommodi értelmti: "átko-
kat szórnak rád". Problematikusabb a kapcsolódás a non 
referenda esetében. Véleménytink szerint a tibi ehhez is 
kapcsolható: "olyan  átkokat  szóinak rád, aMelyeket.jobb 
nem tudnod", ebben az esetben *a dativus igevonzatként 
járul a kifejezéshez. Mindkét helyre kacsolja a dati-
vust B0. 58  BORZSÁK  a non referendat "reprodukálhatat -

lan"-ként értelmezi 59  ' 

Hiá dies anno redeunfe festus 
corticem adstriCtum pice dimovebit  
AMPHORAE fumum bibere INSTITUTAE 

consule Tullo. 
/Carm. 3, 8, 9-12./ 

A Vizsgált dativus az amphorae, 	institutae.  BORZSÁK 
csak  a dimovebit-hez kapcsolja a dativust, vagyis a 
"szárnyas nap" a szurokkal bekent dugót kimozditja az 
amphorából. 60  A dativus a dimovebit mellett incommodi-- 
separationis jellegii. BO az amPhorae-t az adstrictum 
melletti dativusként  értelmezi,  de megjegyzi: "potest 

. et genit. intellegi." 61  Velemenyünk szerint a dativus 
az adstrictuli-hoz is kapcsolható,  hiszen  a cortex szu-
rokkal van az amphorához erőiitve, pecsátelve. Igy a da-
tivus directionis 
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ag/ 6  A következő dativusok auctoris  jellegGek: 

30. SICUI práeterea validus male filius in re 
praeclara sublatus  aletui, 

/Sat. 2, 5, 45--46./ 

Igy kapcsolta a dativuát GRIMM. 62 

31. 0..  ml.  seri,  QUIBUS 
intemptata nites: . 

/Carm. 1, 	12=-13./ 

Példánkban a ,auibus,  dativus az.intemntatá  mellett egy-
értelmilen auCtoris, a nites  mellett dativus iudicantis. 
Mivel az auctoris és a iudicantis rokon dativubok, 
hetségesáek tartottuk példánknak e csoportba történő 
besorolását. 
Mindkét szóhoz kapcsolta a dativust GRIMM.63  

ah/. Az alábbiakban a  dativus  igevonzatkat  al, a 
szövegösszefUggés nem igényli, hogy sajátos értelmet 
keressUnk benne: 

32. .1 ille profecto 
reddere PERSONAE scit cenvenientia CUIQUE 

/EPlet. 26 3, 315—*316./ 

A dativust igy kapcsolta GRIMM." 

33. ne quodoumque volet ,Doscat, SIBI fabula area  
/Epist. 2, 3, 339./ 

34. CONGESTIS undique SACCIS 
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indormi  inhians  

/Sat. 1, 1, 70-714 

GRIM a congestis 	saccis-t egyaránt kapcsolta az 
indormis-hoz és az inhians-hoz. 65  Elképzelhető azon-

ban az is, hogy a dativus csak az indormis-hoz kapcso-
lódik, az inhio ige jelentése pedig: "ore aperto sue. "  

b/. Heterogén kettős kötések 
A  kettős  kötésii dativus jellege a kötések szerint.vál-
tozik. 

be/s  Az első csoportba az auctoris + commodi tipusu 
kötéseket soroltuk: 

35. ... habitandaque   tana 
APRIB reliouit  et RAPACIEUS LUPIS, 

/Epod. 16, 19--20./ 

36. Ut libet: haec PORCIS hodie comedenda  re-
linoues 

/Epist. 1, 7, 19./ 

Mindkét szőhoz kapcsolta a dativust BO. 67 

37. ... carmine non prius 
Audits,  Musarum sacerdos 

VIRGINIBUS PUERISQUE canto. 

/Carm. 3, 1, 2--4./ 

A virginibus puorisaue kapcsolódása a canto igéhez 
könnyen belátható. Sajktos dativus-tipust nem érdemes 
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mellette keresnUnk, ha mégis megpróbáljuk, commodi jel-
legUnek kell tekintenUnk, mert az ifjuságnak javára van 
ezeknek a daloknak a megismerése, a bennilk foglalt inté-
seknek megszivlelése.  Ügy gondoljuk, hogy a dativus kap-
csolódik  a /non prius/ audita-hoz is, s ebben,a kötésében 

auctoris. 	Felfogásunkat erősiteni látszik HEIM 
magyarizeita,  miszerint  a non prius audita a költemények 
erkölcsi tanitásaira vonatkozik. 68  Ilyen intelmeket, ta-
nitásokat nem hallottak korábban a fiuk és hajadon leá-
nyok. Más értelmezés szerint a non prius audita Romanis-
szal egészitendő ki, vagyis a kifejezés a görög lira  itá-
liai meghonositására utal. 69 

bb/. Az alábbiakban azokat a példákat ismertetjUk t  
amelyekben a dativus auctoris + incommodi tipusut 

38. di . multa neglecti dederunt  
HESPERIAE mala LUCTUOSAE 

/Carm. 3, 6, 7--8./- 

A Hesperiae 	luetuosae egyik kapcsolódási pontja 
a dederunt. A do mellett a dativus eredeti vonzat, itt 
azonban az értelmezésnél elválaszthatatlan tőle a mala, 
s a kifejezés egytitt /mala dederunt/ hozza magával a 
kapcsolódó dativus incommodi jellegét.,A neglecti mellett 
a dativus auctoris-ként 411. Itt természetesen az ország-
név /Hesperia/ a lakosságot jelenti. A latinban az ellen-
téte fordul elő gyakrabban, az, hogy a nép neve jelenti 
az országot. 
A dativus mindkét kapcsolódási pontját feltUntette GRIMM. 7°  

39. ... saepe Diespiter 
negleetus IRCESTO addidit integrum. 

/Carm. 3, 2, 29--30./ 
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Igy kapcsolta a dativust GRIMM. 71  

40. Imperat  ant  servit collects pecunia CUIQUE, 
/Epist. 1, 10, 47.1  

A cuiaue  egyik kapcsolódási pontja az imperat aut ser-
vit. A két igét -- a kettős kötés szempontjából -- egy 
kapcsolódási pontnak tekintjUk, mivel mellérendelt vi-
szonyban vannak, ugyanazon mondat azonos  mondatrészei.  
A dativus jellege itt incommodi commodi. A másik kö-
tődést pont a collects,  Mellette a dativus auctoris ér-
telmti. Ugyanigy kapcsolta a dativust GRIMM. 72  BO eilk; 

ILOLVOZ .nak tekinti a dativust az imperat, és a ser-
vit mellett. 73  

bc/. Az alábbiakban az auctorta directionis  Jane& 
kötéseket tirgyaljuk: 

41. insperata TUAE cum veniet pluma SUPERBIAE 
/Cam. 4, 10 ,  2 •1 

A tuae 	superbias  a veniet mellett directionis jellegü 
dativus. Az insperatahoz kapcsolva auctoris 
Ebben az esetben erősen megszemélyesitve kell felfognunk 
a tuae 	superbiae-t, valahogy igy: tibi superbo,.  A 
tuae 	superbiae  az insperata  mellett tekinthető in- 
commodi értelmUnek is, hiszen az ifju lányos szépségének 
kárára van a "legénytoll" megjelenése. Az insperata je-
lentése itt: "non exsgeotata". 74  GRIMM mindkét szóhoz 
kapcsolta a dativust. f5  

42. ignota TAURIS inligaturum iuga 
perunit  hoc Iasonem 

/Epod. 3, 11..12./ 



A dativus  mindkét kapcsolódási pontjdra rámutat GRIMM 
ésPLESSIS. 76 

43. accurrit quidam notu  UIRI nomine tantum 
/Sat. le 9. 3.1 

44. Qui testamentum tradet TIBI cumque Aegendum, 
/Sat. 2, 5, 51.1 

A dativus kettős kapcsolására BO is rámutat.77  

cum passeris atque 
ingustatet  MIMI porrexerit ilia rhombi 

/Sat. 2, 8, 29--30./ 

Igy kapcsolta a dativust BO és GRIMM. 78  

46. ut puerum SAEVO credas diotata MAGISTRO 
• reddere  

/]piste 1, 18, 13--14./ 

Igy irtelmezte a helyet BO és GRIMM 79  

47. quae neque in aede sonent certantia iudice 
Tarps 

nec redeant iterum atque iterum snectanda 
THEATRIS 

/Sat. 1, 10, 38.39./ 

Példánk értelmezése vitatott. Többféle megoldás lehet-
séges. A theatris dativusként kapcsolódik a yedeant igó-
hes t  s - directionis jelleget hordoz. A  másik kapcsolódá-
si pont a spectanda, mellette a dativus auctoris 
Ez a megoldás azt sugallja, hogy  , a theatris-t msgszemélye-
sitve, nézőközönségkint értelmezzlik. Ezt a megoldást BO 
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is elfogadhatónak tartja. A theatris-t dativusként a 
spectanda-hoz kapcsolja és megjegyzi: "si cum quibus-

dam theatris abets,. pro concreto intellegis = specta-

toribus". 80  A snectanda-hoz kapcsolja a theatris-t LE-
JAY is. 81 

Természetesen más értelmezés is elképzelhető. HE/NZE 

a theatris-t az in wit kifejezéssel állitja párhuzam 
ba ős lokális ablativusnak tekinti. 82  
A magunk részéről a kettős kötésU dativus mellett fog-

lalunk  állást. 	 . 

TekintsUk tit a tisztán adverbélis kapcsolásu pél-

dák csoportját. 
Az a/. alcsoportba azokat az eseteket soroltuk, ame-

lyeknél a dativus mindkét kötését tekintve vagy tisztán 
commodi, incommodi, directionis. sYnnatheticus, igevon-
zat jellegU, vagy ezek összeolvasztását tartalmazza. El-
járásunkat  az indokolja, hogy ezek a dativus-tipusok tar-
talmukat tekintve rokonok. EgyértelmU elhatárolásuk egymás-
tól sok esetben igen nehéz, szinte lehetetlen még akkor 
is, ha a dativus egyszeres  kötés!!.  Akadt egy tisztén auc-
toris jellegU alcsoport is. 

A b/. alcsoportnál található  példáknál  az előző al-
csoportba sorolt dativusok valamelyike /commodi, 	 

directionis/ és egy dativus auctoris fejeződik ki 
a kettős kötésU dativus által. 
Indokoltnak tartjuk a dativus auctoris megkUlönbözteté-
sőt a dativus commodi--incommodi- és rokonaiktól, mert 
a dativus auctoris a dativusban Alló személy /személyes-
nek  elképzelt  dolog/ saját cselekvését hangsulyozza, a 
commodi--incommodi 64 rokonaik pedig elsődlegesen az 
alany cselekvéséhez való viszonyt jelölik. 

A dativusok kettős kötőse tehát egyfelől két azonos 
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fogalomkörbe tartozó /vagy a mondatban azonos viszo-
nyulásunak tekintett/, azonos dativus-tipust kivin6 
ige /igenév/ mellett fordul elő, másrészt eltérő dati-

vus..tipusok együttes érzékeltetésére szolgál. 
A most mérlegre tett, tisztán adverbális kapcso- 

, lieu csoportban azok a dativusok vannak többségben 
/29 db/, amelyek mindkét kötésben azonos jellegifek. 
Az alábbi példákat soroltuk ide: 3:, 4., 5., 6., 7., 
10„ 12. 9-13., 14., 15., 16., 17., 18. 4  19., 20., 21., 
22., 23., 24 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 

33., 34. 
Ezek a kapcsolások akkor a legegyszerUbbek, amikor 
a dativus mindkét kötését tekintve teljesen azonos ti. 
pusu4 Stilisztikai, hangulati érdekességük az össze-
olvasztott dativus-tipusok távolodásával nő. Sajátos 
helyzete van ilyen szempontból a commodi  + incommodi  
jellegU  kettős kötésti dativusnak. A dativus commodi 
és incammodi ugyanis lényegét tekintve teljesen azonos 
dativue-tipus, de ellentétes töltésil. Éppen ennek az 
ellentétes jelentéstartalomnak ugyanazzal a dativusszal 

-történő kifejezése adja e kötésfajta sajátos, feszült-
ségtereató hatását. 

Az egymástól eltérő dativus-tipusokat  összefogó. 
kettős kötések esetében /13 db/ a dativusban 4116 eze-
mély, élőlény, ritkábban személyesnek elképzelt dolog 
saját cselekvésének, valamint az alany cselekvéséhez 
való viszonyának /commodi, incommodi/ együttes kifeje-
zése adja a szerkesztés eredétiségét. 
Ebbe a csoportba tartoznak a következő példák: 35., 

36., 37. , 38., 39., 40.941., 42., 43., 44., 45., 46., 
47• 
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CI. Adnominális + adverbális kapcsolás 

Az alábbiakban azokat a kettős kötésU,dativusokat 
. immertetjUk, amelyek az egyik oldalon adnomindlisan, a 
másik oldalon adverbálisan kapcsolódnak. 

a/. Homogén kettős kötések 
Ebben ez  alcsoportban  azokat a  példákat tárgyaljuk, ame-
lyeknél a dativus mindkét kötését tekintve azonos vagy 
hasonló jellegil. 

aa/. Az alábbiakban azokat a kettős kötéseket szedjük 
csokorba, amelyekben a dativus commodi + commodi, vala- • 

•  mint commodi + directionis--igevonzat  

48. barbarae postquam cecidere turmae 
Thessalo victore, et ademptus Hector 
tradidit FESSIS leviora tolli 

Pergama GRAIS. 
/Carm.  2, 4, 9--12./ 

A fessis 	Grais dativus a leviora-hoz és a tradidit- 
hez kapcsolódik. GRIMM ugyanigy kapcsolta a dativust. 83 

HEINZE és  BORZSÁK rámutat, hogy az ademptus mall' oda 
kell értentink a Pargamis dativust incommodi értelemme1. 84  
Az ademptus logikai alanya a Thessalo victore, amely 
'alt6 lkoLvo 	szerkesztésii.  Egyaránt  kapcsolódik az 
ademptus-hoz  ős a cecidere-hez. 

49. neque certa fUlgent, 
sidera EAUTIS, 

/Cam.. 2, 16, 3-.4./ 
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50. gratUm, elocuta COBSILIANTIBUS 

Iunone pivisl 
/Carm. 3 .3, 17--18./ 

Igy kapcsolta a dativust GRIMM. 85  

51. At TIBI 
ne vicinus Enipeus 
plus iusto placeat, cave, 

/Carm. 39 79 22-24./ 

Mindkét szóhoz kaposolta'a , dativust GRIMM. "  

52. Me pater saevis oneret catenis, 
quod VIRO clemens MISERO peperci,  

/Carm. 3, 11, 45-746./ 

Igy értelmezte a helyet GRIMM. 87  

53. ... tu frigus amabile '  
FESSIS vomere TAURIS 

praebes  et PECORI VAGO 

/Carm. 3, 13; 10-12./ 

A dativus kettős kapcsolására rémutat:GRIMM. 88  

54. Ric dies vere MIBI feStus atras 
exiget curas 

/Can. 3, 14, 13--14./ 

Igy kapcsolta a dativust GRIMM és PLESSIS. 89  

55. et VOTIS puerorum amicas 
adplicat auris. 

/Can. saec. 71--72./ 



-•• 31 

56o o4e. ' Vinola,-quae detraxerat  
SERVIS.amicus PERFIDIS. 

/Epod. 9, 9-ó-10./ 

Mindkét kapcsolódási pontot megjelöli GRIMM és PLESSIS. 90  

57. Sic dulcis AMICIS 
occurram; 

/Sat. 1, 4, 135--136./ 

Igy értelmezte a helyet GRIMM. 91  

58. neque SERVIS 
Albuci senis exemplo, dum munia didit, 
sitevus erit 

/Sat. 2, 2, 66--68./ 

Igy kapcsolta a dativust BO és GRIMM. 92  

59. Ac MIHI seu longum post tempus venerat hospes 
sive operum VACUO gratus conviva per imbrem 
vioinus 

/Sat. 2, 2, 118--1210 / 

A dativus mindkét kapcsolódási pontját megjelölte GRIMM. 93  

60. ultra 
Penelopam faoilis POTIORI trade. 

/Sat. 2, 5, 75--76./ 

61. Unde MIHI tam fortem tamque fidelem? 
/Sat. 2, 5, 102./ 

A példa azért érdekes, mert a kettős kötésU  dativus  ad- 
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verbális kapcsolódási pontja hiányzik. Az ige elhagyá-
sának oka az erős érzelmi felindultság, pontosabban an-

nak szinlelése. Ugynevezett érzelmi . ellipszissel  állunk 

Szemben.  Az unde után oda kell értenünk egy Iva: petam, 
auaeram, ootem, parabo. 94  

A 11; példában olyan  szerkesztést láttunk,  amelyben 
a két szóhoz kapcsolódó, de neni kettős kötésti dativus 
kiegiszithető a szövegösszefüggésből, példánkban a kettős 
kötésit dativus egyik  kapcsolódási pontját kellett kiegészi-
tenünk.  Az  érdekéssig és a párhuzam kedvéért idézünk egy 
olyan horatiusi helyet is, amelynél.a kettős kötésil dati-
vus nem szerepel a szövegben, hanem a rendelkezésre álló 
tagokból kell kikövetkeztetnUnk. 

62 si.veneror stultus nihil horums "O.  si =gum. 
lus ille 

oroximus /AGELLO MEW accedat, qui nunc 
denormet agellum /meum/ 
/Sat. 2, 6, 8 -9./ 

Az agello meo,  amelyet  a denormet  mellett illó agellum-
ból és az agellum7hoz a veneror ige  alapján elvont meum 
birtokos névmásból egészitettUnk ki, kettős kötésii dati-
vus: tigabb értelemben vett comtodi a)3roximus, mellett, 
directionis az accedat-hoz  kapcsolva.. Kiegészitett.dati-
vusunk tehát adnominilis + adverbilis kapcsolásu homogén 
kettős kötés. Idézett helyünk ujabb bizonyitéka Horatius . 
tömör kifejezésmódjának. Mir a  "fohász" bevezetése /0 14/ 
is  egész mondatot  jelent  »'mily  boldog  lennék,  ha  
továbbá  az,agellum  mellé nem teszi ki .aAneum birtokos név-
mist, hiszen a szövegösszefüggés alapján odaérthető, az 
igy létrejött egellum meum kifejezésből pedig elvonható 
egy kettős  kötés!! dativus. 
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A mindig nagyobb gazdagságot kivánó ember sóvárgásának 
ez a rendkivilli tömörségii megfogalmazása a szerkesztés 
belső fesZiiit .ségéél'iS érzékelteti azt az örökösen kin-
zó vágyat, amelyet a kapzsiság ás telhetetlenség okoz. 
/Halsonló szerkesztést  láttunk  a 22. példában./ 

63. utile proposuit NOBIS exemplar Ulixen, 
/EPist. 1, 2, 18.1 

Igy kapcsolta a dativust GRIMM 96  

64. Egn. invisa feres PUERIS munuscula PARVIS 
/EPist. 1, 7, 17.1  

A dativus mindkét kapcsolódási pontját feltUntette GRI . 97 

65. Atride, magis apta TIBI tua dona relincuam. 
/Epist. I, 7, 43 .1  

Igy kapcsolta a dativust  BORZSÁK, LEJAY, GRIMM és DIT-
TEL. 98 

66. quid minuat auras, quid te TIBI reddat ami_cum 
/Epist. 1, 18, 101.1 

A tibi dativus kettős kötésén kivUl az általánosan el-
fogadott 	v_oLvog szerkesztésnek is eleget tesz. 
Idézett helytink a következőképpen analizálhatós 

quid minuat /tibi/ auras, quid te TIBI reddat amicum. 

67. grataque FEMINIS 
inbelli cithara carmina divides, 

/Carm. 1, 15, 14-15./ 
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Idézett helyünk értelmezése vitatott. Egyértelei a femi-
nis dativusnak a grata  melléknévhez való kapcsolása. Meg-
itélésünk szerint a dativus a divides-hez is kapcsolható. 
Igy kapcsolja a dativust HEIM és GRIMM is. 99  BORZSÁK 
szerint a feminis nem kapcsolódik a divides-hez, ugyanis 
az ige az ének-, illetve zenei kiséret különböző módoza-
talt jelöli ebben a felfogiisban. 100  BO utal a nézetkülönb-
ségekre. A divido-nak  példánkban  a distribuo értelmet tu- 
lajdonitja, s megjegyzi: sic interpretes quidam: ail.; "car-
mina aliis atque aliis nervis captis ac percussis modulabe-
ris"; alii: "nunc voce, nunc lyra canes"; alii aliter. 101 

68. Puscus Aristius occurrit, MIHI carus et ilium 
qui pulchre nosset • ... 

/Sat. 1, 9, 61--62./ 

GRIMM az occurrit-hoz és a carus-hoz egyaránt kapcsolta 
a dativust. 102  Ugy gondoljuk, hogy az occurrit ebben az 
esetben nem kapcsolódik a mihi dativushoz, hanem a mihi 
és az ilium névmásokból kiegészithető mellé egy nobis. 

ab/. A következő kettős kötések az incommodi + commodi, 
valamint az incommodi + directionis--igevonzat Jane& 
kapcsolásokat képviselik: 

69. audax Iapeti genus 
ignem fraude mala GENTIBUS intulit. 

/Carpi. 1, 3, 27--28./ 

Igy kapcsolta a dativust GRIMM 1°3  

70. tu parum CASTIS inimica mittes 
• fulmina LUCIS. 

/Carm. 1, 12,  59--.60./ 
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pussis  a  mittes-hez, GRIMM a mitteshez és az inimica-
hOt  kapcsolta  a datiVust. 1" 

71. ... 'invrimeretoue MURIS 
•  hostile aratrum exercitus insolens. 

/Carm. 1, 16, 20 -21./ 

A muris dativus  kapcsolódása  az inprimeret7hez  nem prob-
lematikus. A dativus,directionis 3eilegU. Véléménylini:eze-
rint a dativus á hOstile-hez is  kapcsolható,  hiszen a vá-

ros elpusztitásáről van'szó, tehát az aratrum ellenséges 
a' falakkal szemben. Értelmezéstinket erősitheti a dativus 
centrális elhelyezkedése. 

72. non lenis PRECIBUS fata recludere 
/Carm. 1, 24, 17./ 

PLESSIS a precibus dativust a'recludere-hea kápcsolja. 105 
Ugy gondoljuk, hogy a dativus kapcsolható á non lenis-hez 
is, hiszen Mercuriús a könyörgésekkel szemben "non faci-
lis, titis", 106  A dativus centrális elhelyezkedése megerő-
siti értelmezésünket. 

73. ... praesens divus habebitur 
Augustus adiectis Britannia 

IMPERIO gravibusque Persis. 

/Carm. 3, 5, 2--4./ 

Mindkét szóhoz kapcsolta a dativust GRIMM. 107 

74. ... si taciturnitas .  
obstaret MERITIS invida Romuli? 

/Carm. 4 9 ' 8, 23-.-24./ 

Igy kapcsolta a dativust GRIMM.108 
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75. cum saevit horrendamoue CULTIS 
diluviem meditatur AGRIS, 

/Carm. 4, 14, 27-.28./ 

76. dum pecori lupus et NAUTIS infestus  Orion 
turbaret hibernum mare 

/Epod. 15, 7--8./ 

Példánk igen érdekes, értelmezése erősen vitatott. GRIMM 
rámutat  a nautis dativus kettő0 kapcsolódására. 109  A  kap-
csolódási pontokat képező szavak az infestus és a turbaret. 
A kettős kötésü dativus mellett egy másik kr1,5 v,DwoC; szer-
kesztés is szerepel példánkban: az infestus a lupus-hoz 
és az  Orion-hoz egyaránt tartozik. 	Vagyis a lupus  ifl. 
festus pecori, az Orion intestus nautis. Az állitmány 
/turbaret/ csak a mondat második tagjához  illik, az elsó 
tagot valamilyen módon le kell zárnunk.' A probléma megol-
dásával HEIM is foglalkozik: "statt eines fUr beide Sub-. 
jekte passenden Pradikats, das Behr allgemein hgtte  semn 
müssen, tritt dann energischer Anschaulichkeit zuliebe das 
nur auf Orion gemünzte turbaret hibenum mare ein. „ill 

Több kutató magyarázza a helyet. Néhány értelmezést 
közlünk: 

SIEVERS a következő kifejtést adja: 
"dum lupus pecori infestus / 1'016  ‘6n 10°  / terreret  ovi-
ha /zeugma/ et Orion nautis infestus turbaret hibernum 
mare.” 112 

ALTON szerint nines szükség zeugmára.  Szövegromlás.. 
ról van szó. Az eredeti szöveg a következő lehetett: 
"dum pecori Itpj, et nautis infestus Orion turbaret hibernum 
mare.n 113 

Alton megoldásával vitatkozik POSTGATE. Szerinte a kér-
dés megoldását a turbare igében kell keresnünk. Megállapi- 



-- 37 -. 

tásának igazolására többek között egy vergiliusi  példát  

hoz:  
•npastus cum plena leo 221 ovilia turbans  

/suadet enim vesana fames/ manditque . trahitque 

molle pecus 
/Aenéis 9, 339--341./ 

Kérdéses helytink tehát a következőképpen magyarázhatő: 

!sillm lupus infestus pecori turbaret /neuter sc. 21...)r ovi-

lie or in ,ovilibus/  et Orion nautis infestus hibernum ma-

re turbaret /active/."114  
hogy a kérdés eldöntésére vállalkoznánk, megje-

gyezzük, hogy  számunkra  POSTGATE  magyarázata  tUnik a leg-
meggyőzőbbnek. 

77. merito quin ILLip Iuppiter ambas 

iratus bucoas inflet 
/Sat. 1, 1, 20.21./ 

Igy kapcsolta a dativust GRIMM. 115  

78. ... oum tristes  MISERO vehere Kalendae, 
/pat. 1,-3, 87./ 

A dativus kettős kapcsolására  figyelmeztet  B0RZ5AK. 116  

79 . • namque instat fatum MIBI triste, 
/Sat. 1, 9, 29./ 

80. ... Huncine solem 

tam nigrum surrexe 	... 

/Sat. 1, 9, 72--73./ 

81. scurra Volaperius, postquam 

	

	iusta 
cheragra 
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contudit articulos, 
/Sat. 2, 7, 15--16./ 

82. ... ne mox 
incutiant aliena TIBI peccata pudorem. 

/Epist. 1, 18, 76--77./ 

BORZSÁK felhivja figyelmünket az aliena tibi szerkesztés 
tudatosságára: "a hiba másé, de  szégyenkezned  neked kell."117  
Ugy gondoljuk, az alien  tibi nemcsak azt foglalja magában, 
hogy  a hiba másé, hanem azt is, hogy "idegen tőled". Dati-
vusunk  mindkét kötését tekintve incommodi 

W. Az alábbi példa commodi + incommodi tipusu  kap-
csolást mutat: 

83. GUI sic extorta voluptas 
et demptus per vim mentis gratissimus error. 

/Epist. 2, 2, 139--140./ 

BO a demptus és extorta melletti )04Tró wowo K3 -nak te-
kinti a dativust. 118  Mi a demptus és  extorts  szavakat a 
mellérendelt viszony miatt egy kapcsolódási pontnak tekint-
ink a kettős kötés szempontjából. Dativusunk ebben a kap-
csolódásában incommodi értelmet hordoz. A másik kötődési 
pont a gratissimus, amely mellett a dativus commodi 

ad/. A következő csoportba azokat a kettős katésil da-
tivusokat soroltuk, amelyek az la, illetve a névszó von-
zataként  állnak, és a szövegösszefüggés nem kivánja meg, 
hogy sajátos dativus-tipusként értelmezzük  őket: 

84. aactua tellus 

PAUPER' recluditur 
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,regumque 
/Carm. ,  2, 18 '32--34./ 

Igy .kapcsolta a dativust GRIMM 119  

85. 	Adsit 
regula, PECCATIS quae poenas inroget aequas, 

' /Sat. 1, 3', 117--118./ 

Igy kapcsolta ,,  a dati4ust .BÓR2SAK 12 .HEINZEi GRIMM,-LEJAY. °. 

61:  eic, more-inponens Cognata Vocabula REBUS? 
/Sat. 2 9 .3, 280./ 

A dativust-mindkét szóhoz kapcsolta  BORZSÁK  és LEJAY. 121  

874 .4. eoque :  . 
responsura TUO numquam est  par faMs: LABORI 

iSat. 2, 8, 65-46./ 

Igy kapcsolta a dativust BORZSAH és GRIMM. 122  

b/. heterogén kettős kötések 
A dativus jellege. a kötések szerint  változik. 

'ba/. Az alábbiakban a oommodi--incommodi + auctoris 
jellegtt  kapcsolásokat ismertetjUks 

88. ... 	MI HI 
fias recantatis  amica 

opprobriis animumque reddas. 
/Carm. 1, 16, 26--28./ 
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A/dativust GRIMM az amicar-hoz és a recantatis-hoz kapg. 
caolta. 123  SzerintUnk is kettős kötésü dativusról van 
szó. Az egyik  kapcsolódási  pont.a /fias/  mica + reddas. 
Mellettük commodi értelei a  dativus.  A másik  kapcsolódá-
si pont  a racantatis, amelyhez auctorisként kötődik a 
dativus. 

89. recepto  

dulce MIHI furere est amico. 
/Carm.i,  7, 27--28./ 

Igy kapcsolta  a datiVust GRIMM.124  

90. ingrata,  MISER° vita ducanda est 

' /Epod. 14, 63./ 

Mindkét helyhez kapcsolta a dativusi GRIMM. 125  

91. ignoras te an ut ignotum dare NOBIS 
verba putas? 

/Sat. 1, 3 22-23./ 

Ugyanigy értelmezte a helyet GRIMM. 126  

92. • .,• concinnus.AMICI8 

ipostulat ut videatui; 

/Sat. 1, 30'50-51./ 

Igy  kapcsolta  a dativust GRIMM. 127  

93. incipit ex illo montis Apulia notos 
ostentare MIHI, 

./Sat.  1, 5, 77-76./ 

A dativust igy kapcsolta BO, GRIMM, HEINZE 128' 
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bb/. Következő helyUnkön a dativus iudicantis  +  ige-
vonzat 

94. 4.4 SCAEVAE vivacem  °reds REPOT' 
matrem: 

/sat. 2, 1, 53--54./ 

bc/. Alábbi dativusunk commodi  + finalis  kapcsolásu: 

95. et tempestivum  FUERIS conceders ludum 
/Epist. 2, 2, 142./ 

A dativust igy kapcsolta HEINZE,  BORZSÁK,  GRIMM és LE-
4AY. 129 

A tisztán adverbális  kapcsolásokhoz  hasonlóan az 
adnominálisq + adverbális kötésil dativusoknak is két al-
kalmazási módjuk van: az egyiknél az azonos fogalomkör-
be tartozó /vagy a SzövegösszefUggésben azonos viszonyu-
lásunak tekintett/ két szó 	névsző + ige -- közös von- 
zatu dativusa azonos  jellegű,  a másiknál eltérő dativus 
tipusokat fog össze a kettős kötés. 

Az g/. alcsoportban commodi, incommodi,  direction's, 
vagy eredeti  vonzat jellegű dativusok fordulnak elő. 
A mindkét kötésben azonos dativus-tipust kifejező kapcso-
lások sutras /38 db/ magasan felillmulja a killönféle dati-
vus-tipust tartalmazó kötések számát /8 db/. 

Az a/. alcsoportba a következő példák tartoznak: 48., 
49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 
61:, 63., 64., 65., 66., 67., 69., 70., 71., 72., 73., 74., 
75., 76., 77., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 
87. 



A b/. alcsoportba tartozó példák: 80., 89., 90., 
91., 92. g  93., 94.. 95.. 

"KözöttUk többségien vannak  azoka  szeikesitései, amelyek. ,  
714i a aétiviii  egyik  kötődési ponijoit'tekinive anctoris 

' éitelm4; Az'ilyen'helYek száma  6  Az'alábbi péidák  tar.  
toznak  ide;  80o, 89., 90., 91. ,  92., 93. 
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III. kritikus példák 

Az alábbiakban néhány kritikus helyet próbálunk 
értelmezni. 

96. magnum illa terrorem intulerat lovi 
fidans iuventus horrida BRACCHIIS 

/Carm. 3, 4, 49-50./ 

PORPHYRIO értelmezését a bevezetésben ismertettük. 
BORZSÁK  szerint a bracchiis-t,  ha a fidensi.hez kap-
csoljuk, dativusként, ha a horrida-hoz,  ablativusként 
kell felfognunk. 130  
HEIM a következőképpen  magyarázza  a helyet: "fidens 
bracchiis: 	edec 	if f. fib (5-  0 c ET 	cr 	/5 

Ii.  M 135 von den Lapithen; aber auch horrida ist mit 
bracohiis zu verbinden. Gemeint sind die v. 43 genann-
ten Titanen." 131  
PLESSIS a fidens-hez köti a kérdéses esetet, de utal 
a horrida cis bracchiis értelmi kapcsolatára. 132  
Véleményünk szerint kettős kötésil ablativusról  van szó. 
Az ablativus-vonzat a horrida-t tekintve egyértelmti. A 
fido nemosak dativust, hanem ablativust is vonz, ha nem 
személyről van szó. Horatiusnál a sibi dativusi alakot 
kivéve /Sat. 2,2,108., Epist. 1,19,22./ egyetlen helyen 
sem dönthető el a fido mellett /az azonos alak miatt/ a 
dativus--ablativus kérdés. BO valamennyi ilyen helyet 
a dativus javára old meg. 133  
A fido ablativus vonzatára két nem horatiusi helyit ho-

zunk: 
Fidentem fua  Parthuni versisque sagittis  

/Verg. Georg. 3, 31./ 
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non fidere cuisu // cerva 
/Ovid. Met. 7, 545-546./ 

Tehát a bracchiis  kettős kötésil ablativus, melynek kap-, 	, 
osolódási  pontjai*  fidens és horrida. 
A bracchlis-t  mindkét kapcsolódásában ablativusnak tekin-
tette GRIMM is. 134 

97. ut penitus notum, si temptent crimina, serves 
tuterisoue TUO fidentem PRAESIDIO: 

/Epist. 1, 18, 80--81./ 

	

A tuo 	prsesidio ablativus egyaránt kapcsolódik a 
fidentem-hez és a serves tuterisaue-hez. 
Igy kapcsolta az ablativust GRIMM. 135  
Idézett  helyünk  megerősiti előző példánk értelmezését. 

98. Demitto auriculas, ut iniquae mentis asellus, 
cum sx.avius, DORSO ,subiit onus • 

/Sat. 1, 9, 20--21.1 

BORZSÁK kettős kötésii ablativusként kapcsolja a dorso-t 
a subiit-hez és a gravius-hoz.  A dorso ablativus comps-
rationis-ként azt fejezi ki, hogy a "hits teherbiró kő-
pességénél sulyosabb" teherről van szó.  BORZSÁK  szerint 
azonban a dorso-t a gravius  mellett esetleg dativus in-
commodi-ként is felfoghatjuk. 136  Véleményünk  szerint a 
kettős kötésil ablativusként való értelmezés kielégitő, 
megfelel a mondanivalónak. 
Mindkét kötését tekintve  ablativusként  értelmezi a ,dorso-t 
GRIMM. 137  

99. seu 
diversum  confuse genus panthers CAMELO 

/Epist. 2, 1, 194--195./ 
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Idézett helyünk értelmezése problematikus. Egy érdekes 
állatról, a zsiráfról /camelopardalis/ van Szó. BO á 
következőképpen jellemzi: "... quae figura similis est 
camel°, maculis pantherae." 138.  
BORZSÁK  az alábbi kifejtést hozza: panthera genus /suum 
a camelordiversum Camel() /dat./ cofifusa. 139  
LEJAY a canielo alakot a confusa mélletti ablativusnak 
/instrummnti/ tekinti. 140  
Véleményünk  , szerint a kérdés kettős kötésti dativusszal 
oldható meg. A camel° dativus a confuse és a diversum  
mellett. A diverSus.dativus' vonzatára a következő  hó-
ratiusi . helyet idézzük: 

est huie diversum vitio vitium prope mains 
/Epist. 1, 18, 5./ 

100. ... sane murteta reliqui 
dictaque cessantem NERVIS elidere morbum 
sulpura contemni vicus gemit, 

/Epist. 1, 15, 6--8./ 

GRIMM a eessantem mellett ablativusnak, az elidere mel-
lett dativusnak tekinti a nervis-t. 141  
HEINZE az elido melletti ablativusként értélmezi. 142  Ugy 
gondoljuk, hogy a nervis egyaránt tartozik a cessantem-
hez és az elidere-hez, s mindkét kapcsolódási pontját 
tekintve felfogható ablativusnak, tehát kettős kötésii 
ablativusszal állunk  szemben. 

101. SPISSIS indigna THEATRIS 
scripta pudet recitare  et nugis addere pondus. 

/Epist. 1, 19, 41--42./ 

GRIMM a spissis, 	theatris-t az indigna mellett able- 
tivusnak, a recitare mellett dativusnak tekinti.143 
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Ai indigna ablativus vonzata nem szorul megerősitésre. 
Véleményünk szerint a kifejezés a recitare mellett szin-
tén félfogható ablativusnak lokális, esetleg tempordlis 
értelemmel. A kérdéses kifejezés tehdt kettős kötéel, 
ablativus.' 

• 

102. et pulcher fUgatis 
ille, dies LATIO tenebris 

qui priMus alma risit adores:, 

/Carm. 4, 4, 39-41./ 

A Latio értelmezése vitatott. REINZE és PLESSIS a risit-
hez kapcsolja. 144  BORZSÁK  a fugatip mellett ablativusnak, 
a risit mellett dativusnak tekinti. 145  GRIMM a fugatis  
mellett ablativusként, a pulcher mellett dativusként ér-
telmezi. 146 Ugy gondoljuk, hogy a Latio hirmas kötésil 
dativus. A risit-hez való kötődése nem  látszik  problema-
tikusnak, s ugyancsak könnyen belátható a pulcher..hez 
történő kapcsolódása: Latium számára szép volt az a nap. 
A kérdéses casust a fugatis /tenebris/ mellett nem abla-
tivus separationis-ként, hanem dativus commodi-ként ér-
telmezzük: Latium javára, boldogulására "eloszlatta a 
Latiumra nehezedő sötétséget" /BORZSAE/. 

103. iniecta MONSTRIS Terra dolet SUIS 
maeretque partus fulmine luridum 

missos ad Orcum; .  

/Cam.- 3, 4, 73--74./ 

GRIMM a monstris 	suis kifejezést az inieota  mellett 
dativusként, a dolet mellett ablativusként értelmezi.147 
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BORZSÁK ugyanigy dativus + ablativus tipusu kötésnek te-
kinti a kifejezést.148  
VéleményUnk szerint a hely másképp is értelmezhető. Az 
egyik lehetőséget kereshetjUk a dolet maeretque  kapcsos. 
lásban. A  olet mellett nemcsak ablativus, hanem accuse
tivus is  állhat, tehát a dolet maeretque vonatkozhat a 
partus 	missos-ra,  a monstris 	Buis  pedig az 
iecta melletti dativus. 
Meggyőzőbbnek itéljUk azonban a másik megoldést, amely-
nél PLESSIS és BO van segitségUnkres 
PLESS/S am  alábbi magyarázatot hozza* niniecta monstrie 
suis explique dolet;  is construction ordinaire serait 
se inieotam." 145  
BO a doleo igét a következőgéppen értelmezi  idézett  he-
lyUnkön: aggiagaVicipio/ caps:ant  significanteg  150  
Tehát a monst4s 	nem kettős kötésU, hanem csu- 
pán egyszeres kötés.U.eset, mégpedig dativus az Aniecta  
mellett. A dolet-hez kivánkoz6 causalis elemet az iniecta 
participium ugyancsak kifejezi. 

104. 	quae belua RUPTIS, 
cum semel effugit,, reddit se prays CATENIS? 

/Sat. 2, 7, 70--71./ 

Példaink többféleképpen értelmezhető. GRIMM szerint a 
xuptie 	catenis  dativus  a reddit  mellett do ablativus 
az effugit mellett. 151  
BORZSÁK  a következő  lehetőségeket jelöli meg: ablativus 
absolutus, ablativus az effpgit mellett, dativus a la-
Ak.hez kapcsolva. 152  BO abszolut használatunak tekin-
ti az ,effugit igét. 153  
Ugy gondoljuk, szerkesztésUnk kihagyásos. A példa a kö-
vetkezőképpen analizálható: 

...quae belua ruptis /catenis/, 
own  semel effugit, reddit se prays /iterum vagy 
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novis/ catenis? 
A ruptis catenis, ablativus absolutus, a novis catenis pe-
dig, dativus a reddit mellett. 

105. circa lustre decem flectere MOLLIBUS 
iam durum IMPERIIS; 

/Carm. 4, 1;6-7./ 

GRIMM a mollibus 	imperiis-t a flectere mellett abla- 
tivusnak, a durum mellett dativusnak tekinti. 154  
HEINZE a kifejezést a flectere  melletti ablativusként 
értelmezi, a megjegyzi,  hogy ebben  a  vonatkozásban  a du-
rus + dativus szerkesztés idegen a nyelvtől. 155  
BORZSÁK nem dönti el a dativus--ablativus kérdését. 156  
magunk részéről  elfogadhatónak tartjuk  a mollibus  

imperiis-nek  a flectere-hez való  kapcsolását. Elképzel-
,hető azonban, hogy a duruM is kapcsolódik a kérdéses ki-
ifejezéshez. Ebben a vonatkozásban a mollibus 	impe- 
riis-t ablativus limitationis-ként foghatruink fel. 

106. Adde super, DICTIS quod non levius valeat; 
/Sat. 2, 7, 78./ 

GRIMM és BORZSÁK szerint a dictis dativusként kapcsoló-
dik az adde-hez és ablativusként a non levius-hoz. 157  
Ugy gondoljuk, hogy a dictis csak a non levius-hoz kap-
csólódik  ablativus comparationis-ként. Az addo idézett 
helyünkön annyit jelent: "adiungo rebus supra dictis", 158  
a !liver,  = insuper Pirdadásul"/. 

107. nemo adeo ferus est, ut non mitescere possit, 
si modo CULTURAE patientem commodet aurem. 

/Epist. 1, 1, 39-40./ 
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GRIMM értelmezése  szerint  a culture. a patientem mellett 
genitivus, a commodet mellett dativus?
HEINZE véleménye szerint a culture. genitivusként kapcso. 
lódik a patientem-hez, a ,commodet, mellett pedig ki kell 
egészitenUnk a culture hordozóját, pl. egy meliori alas. 
kot.160 

A magunk részéről elfogadhatónak  tartanánk  a következő 4r-
telmezésts a patientem abszolut használatu, jelentése 
relmes/en/"; a culturae pedig *dativusként kapcsolódik az 
,aurem commodet-hez. 

108w aeu te discus agit, judjacedentem:aera DISCO 
/Sat. 2, 2, 13.1 

GRIMM szerint a disco a »III mellett ablativus, a at. 
dentem mellett dativus. 161--  
Véleménylink szerint más megoldás is lehetséges. A Aligi.t 
csak a 22.11-hez kapcsoljuk, s az Am Altalábin a szilárd 
anyagokkal szemben,cedens. 

109. ploravere SUIS non responder. favorem 
arieratum MER/TIS. 

/Epist. 2, 1, 9--10./ 

A gas 	meritis dativus a respondere mellett de abla- 
tivus causae a speratum mellett. Igy értelmezte  a példát 
GR/KM. 162 Atga.is. 	merktis első,  szilárdabb kapcsoló- 
dási pontja a respondere, az ige követeli meg a dativus 
vonzatot. A kifejezést ablativus causaei.ként odegondolhat.. 
juk a operatum, mellé. Ez az értelmezés kiteljesiti, gaz-
dagitja a mondanivalót. 

110. et AMA ROMANIS venia est Andigna POETIS. 
/Epist. 2, 3, 264.1 

GRIMM szerint a poetia 	Romania dativusként kaposoló.. 
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dik a data ... est-hez, ablativusként az indigna-hoz. 163  
A kettős vonzatra  BORZSÁK  is felhivja a figyelmet. 164  
BO szerint az indignus jelentése helyünkön "foedus", "IRE-
pis" s nem tartozik a poetis 	Romanis-hoz, vagyis ab- 
szolut haszná1atu. 165  
Elfogadhatónak gondoljuk BO véleményét, ugy véljük azon-
ban, hogy a poetis 	Romanis-nak az indigna-hoz való 
kapcsolása árnyalhatja a mondanivalát. Ez az értelmezés 
ugyanis azt hangsulyozza, hogy a római költőkhöz méltat-
lan a mtivészi hibáik iránt tanusitott elnézés. 

111. quod sibi poscenti  non dentur POCULA, 
/Sat. 2, 8, 82. 1  

A fenti példa nem tartozik szorosan témánkhoz, hiszen 
nines benne kettős kötésil dativusként értelmezhető ca-
sus, mégis megemlitjük, ugyanis olyan esetet tartalmaz, 
amelynek két azonos hangzásu, de különböző casusként va-
ló értelmezése elképzelhető. GRIMM szerint a pocuia a 
poscenti mellett accusativus, a dentur mellett nominati- 

I66 
VUB. 	BO )041T 	t(.00.10 Z -ként értelmezi a pocula-t. 167 
A példa érdekességét növeli, hogy a pocula, egy casus 
obliquust és egy casus rectust fog össze ebben az értel-
mezésben. 

112. dum Priami Paridisque BUSTO 

insultet armentum et catulos ferae 
celent inultae, 

/Can. 3, 3, 40-424 

A busto dativus az insultet  mellett és ablativus a ce-
lent mellett. Igy értelmezte a szerkesztést GRIMM. i°  
RASI a busto-t az insultet melletti dativusnak tekinti1169 
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PLESSIS helyhatározói  ablativusként értelmezi* 17°  
A szerkesztés nem elégiti ki a kettős kötés követelmé-
nyeit. A példánkban szereplő forma gyakori a latinban, 
syllépsis-nek is szokták nevezni* Lényege, hogy a közös 
kifejezésre vonatkozó, egymással mellérendelt vissonyban 
41.16 két ige mis—mis casust vonz. A szövegben csak egyik 
ige vonzata szerepel, a másik számára ki kell egészite-
nUnk a megfelelő formát. Ennek a szerkesztésnek sajátos 
tipusa,  amikor  a két ige killönböző vonzata azonos hang-
zásu casus. 171  

113. at quanto meliora monet pugnantiacue ISTIS 
dives opis natura suae 

/Sat. 1, 2, 73-744 

GRIMM szerint az istis'ablativus comparationis a men-
ora mellett 40 dativus a pugnantia,..hoz kapcsolva:177-  
BO és BORZSAK a pugnantia-hoz kapcsolja az istis-t. 173  
Idézett helyUnk szintén nem elógiti ki a kettős kötés 
követelményeit. Szerkesztése hasonló az előző példáé-
hoz. 

114. Vosque, veraces cecinisse Parcae, 
QUO]) semel dictum est stabilisque rerum 
terminus servet, bona ism peractis 

iungite  fats. 
/Cam. saec. 25-28./ 

GRIMM szerint salad nominativus mint a dictum est 
alanya és accusativus mint a servet tárgya. 174  Igy 
értelmezte a  példát RASI is. 175-7JESSIS a következő 
magyarázatot hozza: Nadd au nominatif avec semel dictum 

est, rend facile de suppléer quod accusatif, régime de 
servet."176 
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Az utóbbi három példát a vezérszókat összekötő kap-
csolatos kötőszók miatt GRIMM nem sorolta az általa 

u_ow041 -nak tekintett szerkesztések közé, de a 
"kettős cams" - értelmezés miatt elemezte azokat. 

Fent elemzett  példáinkban  olyan szerkesztéseket 
vizsgáltunk, amelyek esetében a közös kifejezés kap-
csolódási pontjai szerint  más--más  casuist reprezentál-
hat. Az ilyen példák száma a kettős kötésti dativusokhoz 
képest igen csekély. Az egyes kutatók által ilyen módon 
értelmezett példák egy része - megoldható kettős kötésit da-
tivusszal vagy ablativusszal: 96: 9  98., 99., 100., 101., 

- 102. /hirmas kötésit dativush aids értelmezéssel, amely nem 
teszi szUkségessé a közös  kifejezés  két casusként törté-
nő felfogását: 103., 104., 105., 106., 107., 108.; néhány 
helyen pedig indokoltnak  látszik  megtartani a "kettős ca. 
sus" - értelmezést: 109., 110. Az utóbbi példákban ugyanis 
a mondanivaló elszegényedéséhez, szUrkébbó válásához vezet-
ne, ha más megoldást választanánk. Mindazonáltal ugy vél-
jtik, hogy az esetek nagy vészében -4. amint azt megpróbál-
tuk bizonyitani 	nincs sztikség arra, hogy a közös kife- 
jezést két ktildnböző casusként fogjuk fel. EgyszerUbb, ké-
zenfekvőbb, m az értelmezés szempontjából is helyesebb mils 
megoldást választanunk. A  kettői kötésti dativusok vizsgá-
lata megmutatta, hogy ugyanaz a casus nemcsak teljesen meg-
egyező vagy erősen hasonló értelmet  hordozta kapcsolódhat 
két vezérszóhoz, hanem az  árnyalatok  igen széles skitláját 
foghatja össze. Ugy gondoljuk tehát, hogy csak azon esetek-
ben indokolt a közös kifejezést két azonos hangzásu, de 
kölönböző caeust összefogó formának tekinteni, amikor a 
mondanivaló helyes, pontos értelmezése szUkségessé teszi, 
hogy az egyszer szereplő kifejezést két helyre kapcsoljuk, 
s a két vezérszó vonzata grammatikailag szigoruan megköve-
teli a "kettős casus" felfogást. 



a- 53 

Dolgozatunkban nem tekinthettük feladatunknak, hogy 
az ilyen jellegti szerkesztések problémakörével részlete-
sen foglalkozzunk, csupán a GRIMM által emlitett s casu- 
sunkat érintő /kivéve a 111. és 114. példát/ helyeket pró-
báltuk átgondolni, értelmezni. 

Ugy gondoljuk azonban, hogy érdemes lenne alapos, szisztema-
tikus anyaggyüjtés alapján megvizsgálni mindazokat a hora-
tiusi helyeket, amelyek egyébként megfelelnek a kettős kö-
tés követelményeinek, s a közös kifejezés nem azonos, ha-
nem azonos hangzdsu, de két különböző casusként kapcsoló-. 
dik a vezérszókhoz. 

Problémafelvetésünk igazolására közlünk egy ujabb  ér-
dekes  helyet: 

115. quodque aliena capella gerat distentiuS uber, 
tabescat, neque SE maiori yauperiorum* 
turbae conyaret, 

/Sat. 1, 1, 110-1124 

Helytinkön a se elsődleges  kapcsolódási  pontja a conyaret, 
S igy accusativusként 411 0  A mondanival6.azonban megengedi, 
szinte  augallja, hogy .a oalloeriorum  mellé egy ablativus 
comparationist gondoljunk, ami ugyancsak se. A szövegben 
szereplő névmás tehát két casust sejtet. 
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IV. Többszörös kötésil dativusok 

Az alábbiakban n6hány többszörös kötésti dativust  
és úgynevezett dativushalmozást mutatunk be. 

A/. Tisztán advérbilis szerkesztés  

116. ... 	 TIBI mavis  
insidias fieri pretiumque avellier  ante 
quam mercem ostendi? 

/Sat. 1, 2, 103-105./ 

A dativust az avellier-hez (Ss az insidias fieri-hez 
------771  

kapcsolódó ',4T6 ki_cLoorci  ..nak tekinti BO. 
GRIME a fieri--avellier-hez (Ss az ostendi-hez köti 
a tibi-t. 
Ugy gondoljuk, dativusunknak  házon  kapcsolódási pontja 
van: az egyik a mavis /inkább akarod magadnak/, a máso-
dik az avellier--fieri /a mellérendelt viszony miatt 
egy kapcsolódási pontot képviselnek/, a harmadik az ostendi. 
A példa homogén többszörös kötés. 

117. Ulla si iuris TIBI peierati  
poena, Barine, nocuisset umquam, 

crederem: 

/Cam. 2, 8, 1--5./ 

A tibi dativus kapcsolódása a nocuisset-hez /dativus in-

commodi/ és a peierati-hoz /dativus auctoris/ könnyen be-
látható. A két kapcsolódási pontra rámutat BO,  BORZSÁK,  
GRIMM (Ss RICHARDSON.179 
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Problematikusabb a orederem kapcsolődása. HEINZ! a uki, 
dativusra vonatkozónak tekinti az igit. 180  BORZSÁK  P8.- 
ACRO nyomin a következőt jegyzi meg: aut "tibi 	iuranti" 
ant "deos vindices vise periuriispazonban sejteti, hefty 
a WIS,  dativust a prederem igéhez kapcsolódónak tekinti. 181  
Dativusunk tehit tisztán adverbilis kapcsoldsu heterogén 
hAromszorom kötés. A dativus kapcsolódási pontjai: 22121- 

pecuisset, crederem  /eredeti vonzat/. 

126., o 	 s kaposolás  

a/ o  Homoluin többszörös kötések  
Ilyenkor a dativus valamennyi kötését tekintve azonos 
vagy hasonló 

118. Mach= intestua SIM luctuosie  
dissidet amis s  

/Carm. 3, 89 19..204 

A em, dativus  kapcsolódási  pontjai: infestus,,luctuoqie, 
dissidete  Valamennyi kötését tekintve, incommodi órtelmU a 
dativus. 
MMUS as infestus.t  mearszal egésziti ki, s a  I3bi.  
tivust a ,dissidet-hez is a luctuosis.hoz kapcsolja. 
Az sintestus azonban itt nem a rómaiakra vonatkozik, ha. 
nem .. ahogy poRmix megjegyzi - a =Adak trónviszdlyi. 
ra.183 Mind a hdrom ponthoz kapcsolta a dativust GRIMM. 184 

119. Donarem, pateras Arataaue commodue, 
Censorine, MRS sera SODALIBUS, 

/Cars. 4, 8, 12./ 
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GRIMM a commodus-hoz ós a donarem-hez kapcsolja a dati.. 
vust.185 PLESSIS a donarem és a wall kapcsolódásra mu-
tat rd.186  A példa értelmezésében BORZSAKhoz csatlakozunk, 
aki háromszoros kapcsolódásunak .tekinti a dativust: Agar 
rem', commpdus 60 crata a kapcsolódási pontok. 187  ' 

b/. Heterogén töbVszörös kötések 
A . dativus jellege a kÖtések szerint változik. 

120. cum TIBI invisus laceranda reAdet 
*• cornua taurus. 

/0arm. 3, 27, 71-42./ 

GRIMM a reddet-hez és az invisusrhoz 9 188  BO a 1aceranda. 
hoz és a reddet-hez kapcsolja a dativust. 189  
VéleményUnk szerint a Iva három helyhez kapcsolható: 
invipus, reddetl  laceranda a kapcsolódási pontök. 

121. Quinque dies TIBI riollicitus me rure futurum 
Sextilem totum mendai desideror. 

iBpist. 1, 7, 1--2. 1 

Példánkban a 3121 dativusnak a pollicitus-hoz 6E1 a diaa-
deror-ház való kapcsolódása könnyen  belátható, kérdéses 
a mendax értelmezése. Abszolut használatu, vágy kapcsolódik 
hozzá a dativus? MegitélésUnk szerint itt nem arról van szó, 
hogy Horatius  általában megbizhatatlan /mint ahogy a Par-
ca.kra általában,  sajátosan  igaz ennek ellenkezője, a non  
mendax/, hanem ebben az esetben, Maecenas iránt, igére- 
tét tekintve bizonyult hazugnak. Ilyen módon a mendax kap-
csolható a dativushoz. A tibi tehát  hármas kötésii. 
A  mends,*  dativus-vonzatára a következő ovidiusi  példát 
hozzuk: saepe fui mendax  pro be ELIA /Heroid. 2,11./. 



122. 046 Quereris super hoc etiam, quod 
exsvectata  TIBI non mittam carmina mendax.  

/Rpist. 2, 2, 2411254 

GRIMM a mittam-hoz  is az exspectata-hoz  kapcsolja 
dativust. 190  Ugy gondoljuk, hogy a mendax-hoz  is 

kapcsolható a dativus. trtelmezdsUnk megegyezik az elő-
ző 

A többszörös kötoisti dativus az utóbbi három 
ban commodi--incommodi--direotionis  + auctoris  értelmet 
fog össze. 

C/ Dativushalmozás 

As alábbiakban olyan pdldikat tárgyalunk, amelyekben 
több dativus fordul elő, tehát dativushalmozásról van sző. 

123. bio  IBI  comic et urbanus liberque videtur 
INFEST() N/GR/S; 

/Sat. 19 4, 90.-91 / 

videtur 

TIB/ 40410 INFESTO 

NIGRIS 

Itt nem kettős  kötött dativussmal állunk szemben, pél-
dink mégis érdekes, mert a dativusok szintepincssemek-
ként  kapcsolódnak egymáshoz. 

124. Est animus 2IBI,1.1.1.nt mores, Ed lingua 
fidesque 
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sed QUADRINGENTIS sex septem milia desunt: 

/EPist. 1, 1 , 57- 58./ 

A tibi dativusnak több kapcsolódási pontja van, mégsem 
tekintjtik többszörös kötéstinek,, hiszen a négy vezérsz6 
mellérendelt viszonyban All /hdrom kapcsolatos és egy el-
lentétes/. 
A szerkesztést a következőképpen  ábrázolhatjuk: 

e 	est 	desupt 

TIBI 	QUADRINGENT/S /milibus 
sestertium/ 

A Aesuntmellett a 11. példához hasonlóan dupla dativuS 
411. 

125. sit  MIKI, quod nunc est, etiam minus, ut 
MIHI vivam 

quod superest  aevi,,siquid su eresse volunt di; 
/Epist. 1, 18, 107.-108./ 

Idézett helyttnkön a mihi dativus kétszer fordul  elő.  A 
második niihi. háromszoros kötéstt. Kapcsolódási pontjai vé-
laménytink szerint: yivam, suyerest,  volunt. GRIMM a követ-
kező kaposolódási pontokat jelöli meg: vivam, superset, 
superegos. 191 

126. Postmodo  quad MI obsit clare certumque LOCUTO 
luctandumin s turba et facienda  iniuria TARDIS. 

/Sat. 2, 6, 27-.28./ 

BORZSÁK  a luctandum  mihi locuto  kaposolásra hivja fel 
a figyelmet. 192 BO a locuto.nak a facienda.hoz  és a 
luctandum-hoz  történő6 K,o(vo"- -; kapcsolódására mutat 



luctandum 	facienda /iniuria/ 

MI 	LOCUTO 

obsit 

M/ TARD/S 
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rá.193  HErNZE s postmodo értelmezésével foglalkozik. 194  
Elképzelhetőnek tartjuk a következő megoldást: a A kap-
csolódik az gtglk.hez: "ami nekem később /postmodo/ ár. 
tani fog", a a a 	locuto  miután  elmondtam, nekem, 
akt  elmondtam/ a 1pctandum.hoz fie a facienda7hoz,  amelyek 
a kapcsolatos viszony miatt egy kapcsolódási pontot jelen-
tenek. A facienda-hoz egy ujabb dativus kötődik: tardis, 
A szerkesztést a következőképpen  ábrázolhatjuk: 

A szövegben előfordul6 	dativust  tehát kétszer kap.. 
csoltuks egyszer a ,locuto nélkUl, s másodszor a locuto-
val egyUtt. 

127. ut ,a4sidens INPLUM/BUS PULL/5 avis 
serpentium adlapsus timet, 

magis REL/CT/S, non, ut adsit, auxili 
latura plus PRAESENTIBUS. 

/Epod,  1, 14--22./ 

Vizsgált helyUnket mUvészi tömörséggel szerkesztette 
Horatius.  GRIMM az inolumibus 	1 s dativust a timet- 
hez és  as Bamliem7.hez kapcsolja. 
Ugy gondoljuk, hogy as Anplumibus oullis az adsidens  
/dativus directionis--commodi/ ős a timet /dativus com-
modi/ szavakon kivUl adnomindlisan kapcsolódik as al-
lavsusrhoz is, mégpedig directionis--incommodiként: 
"a csupasz fiókákat Mt/ a  hozzájuk való odalopódzás-
tól". Meg kell még oldanunk ariaiótis  ős a praesentibus  
dativusok értelmezését. Mindkettőt ki kell egészitenUnk 
a pullis alakkal vagy egy  névmással:  us. A xelictis.hez 
a timet  értendő: magja  timet relictis.  Esetleg ide is kap- 
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csolhatnánk az .adlaosus-ts "jobban  félti magukra hagyott 
kicsinyeit attól, bogy a kigyó odasiklik hozzájuk." Ugy 
gondoljuk azonban, hogy elegendő oak a tim0-hez kap-
coolni a dativuste 
A praesentibua  a Xatura melletti dativus direotionis-- 
commodi. Esetleg  kapcsolhatjuk  az adsit igéhez is a prae-
sentibue datiVust. Ugy gondoljuk azonban, 'hogy  as Addt. 
nem tartozik a dativushozi ut adult =  "még  ha ott van is 
mellettUk" /BORZSAK/. 
Vizegélt helyUnk kapcsolódási viszonyait a következőképqm 
pen  ábrázolhatjuk* 

adlapsus timet /magis/ timet 	latura 

I 
BUS PULLIS 	RELICTIS PRAESENTIBUS 

A példa értelmezésével  BORZSÁK  de PLESSIS is foglalko-
elk. 196 

128. SAEVIS LIBURNIS scilicet invidens  
private deduoi SUPERBO 

non humilis mulier TR/UMYHO. 
/Oarm. 1, 37, 30--32./' 

Idézett helyUnk értelmezése vitatott.  Kommentárjaink 
egy része a saevis Liburnip-t  as  invidens-hez kaposolje. 197  
BO as invideo  szerkesztését  a következőképpen  értelmezi: 
saevis Liburnie invidens 	deduci.198  A vélemények el- 
térnek a superb° 	triumzho' tekintetében.  BORZSÁK  (Ss 
PLESSIS ablativusnak. HEINZE és RASI dativusnak tekinti. 199  
VileményUnk szerint többféle  megoldás lehetséges: 

a. A gaszLet lAlmala kettős kötésii  dativus az 
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61 -- 

videns és a deduci /auctoris/ mellett, a superb°, 
triumph°  pedig dativus directionis. Ebben az esetben a 
saevis Liburnis-t megszemélyesitve, a győztesek kifejező-
jeként kell értenünk. Ilyen módon dativushalmozásról van 
sző. 
Helyünket a következőképpen  ábrázolhatjuk: 

SAVIS LIBURNIS 	 SUPERB° 	TRIUMPH° 

b/.  Lehetséges az alábbi megoldás is* 

invidens 	 deduct 

SAEVIS LIBURNIS /dat. 	SUPERB() 	TRIUMPH° 
incomm./ 
	

/dat. diri vagy abl./ 

cl. S elképzelhető a  következő: 

AUGUST° /Pi:MPH/RIO/ 	SAEVIS 
OCTAVIAN° /RASI/ 	LIBURN/S 

/abl. instra 

invtdens 

SUPERB° 
TRIUMPH° 
/dat. fin.-dir./ 

Idézett helyünk ujabb szép példáját adja a horatiusi 
szerkesztés gazdagságának, sokszintiségének. 

129. ... Nam TIBI quo die 
portus Alexandrea supplex 

et vacuam patefecit aulcm, 

Fortuna lustro prospers tertio 
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belli secundos rsddidit exitus, 
laudemque et optatum PERACTIS 

/MPERIIS decus sdrogavit. 
, /Cairn. 4, 14, 34-40./ 

A .tibi dativust BO a patefecit-hez  és a reddidithez 
kapcsolja. 2(1°  Véleményünk szerint a Val), a supplex-hez 
is kapcsol6diks "hozzád.'-- a győzteshez 	könyörögve". 
Ilyen értelmezés mellett a ILIA hérmas kötésti. 
A lustro 	tertio ablativus teisporis: "a harmadik• 

lustrumban kedvező szerencse". 
Kettős kötésii dativusként értelmezhető a peractis,Impe-. 
riis az cmtatum  ós  as adrogavit mellett. 
Idézett helyünkön tehát hármas do kettős kötésti  dativus 
párhuzamos alkalmazdsát figyelhetjük meg. 

130.; 	neque ego ILL! detrahere ausim 
haerentem CAPITI cum multa laude coronam. 

/Sat. 1, 10, 48-49 / 

Idézett helytinkön a caoiti dativusnak a haerentemhez 
való kapcsolódása könnyen belétható. A Astraherehez 
kapcsolódik am 11110  de a capiti is mint az .1111, köze-
lebbi meghatdrozdja. Ilyen  módon tehát a caviti kettős 
kötésti dativus. 
A kapcsolődési viszonyokat a következőképpen  ábrázol.. 
hatjuks 

detrahere 

haerentem 

C PITI  

A hely értelmezésével HE/NZE és  BORZSÁK  is fog3alkozik.2" 



131. et scindat haerentem coronem 
CR/NIBUS inmeritemque vestem. 

/Carm. 1, 17, 27--28./ 

Példsinkban a crinibusrt a haerentemrhez  kapcso1ják. 2" 
Ugy gondoljuk, hogy a crinibus 'kötődik a scindathoz 
is. Jellege ilyen összefUggósben incommodi.--separativ. 
A orinibue tehát kettős kötésil dativus, Véleménytink sze-
rint a scindat, mellett ki kell egészitenUnk egy dativusts 
tibi.  Ezt' az  értelmezést előző példánkkal támaszthatjuk 
aid, ahol a dativus /1111/ szérepel a szövegben. A klegé-
szitést indokolja az inmerAtamaue  vestem kifejezás is, 
amely a crinibus-szal  nem hozható összefUggásbe. 

132. CANIDIAB dentes, altum SAGANAE'callendrum 
excidere, atque herbas atque incantata LA-

CERT/S 
vincula cum magno risu iocoque videres. 

/Sát. , 1, 8, 48-..50./ 

Előző példánkhoz hasonló idézett helyUnk. Az excidere  
mellett dativus a Canidiae (is Saaanee, valamint köze-
lebbi meghatározókánt a lacertis. Az utóbbi dativus 
azonban -- bármennyire csábitónak tUnik is 	nem ket- 
tős kötésU. Nem kapcsolódik az incanpsta-hoz, mert nem 
a "karjukra rdánekelt" kötelékekről van szó, hanem as 
Ancentata  a ktilönféle rdolvasisokra, vardzsénekekre utal: 
"herbas atque incantata vincula a Wital főziséhez 
tött ftivek, illetve a nyaltibnyi vartizskötelékek."03  BO 
a  következőképpen értelmezi  idézett helyünkön az incantp-
tus jelentését: "magicis carminibus infectus, devotum". 404 
Példank értelmezésével HE/BZE is foglalkozik. 205  

A többszörös kötésil dativusok csoportositása ugyan- 
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olyan  szempontok alapján lehetséges, mint a kettős  köt'. 
ettek'. Megállapithatjuk, hogy a  többszörös kötésU dativu-
sok alkalmazása teljesen a kettős kötisU dativusok alkal-
mazásdnak elveire 4p111. 

SzAmuk /11 db/  lényegesen  alacsonyabb, mint a kettős 
kötésUeke$ Az *alábbi  példák  tartoznak ide: 102., 116., 
111.9 118., 119., 120., 121., 122., 125./mibi/, 127. 

• /in'plumibus pullis/, 129./tibi/. 
A dativushalmozásokat és a bonyolult szerkesztéseket' 

. az eiőzőekben bemutatott és ismertetett jelenségek Ussze. 
foglalásábak, azintézisének tekintbetjUk. 
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V. Statisztikai  értékelés  

Az  alábbiakban  közöljUk a kigyiljtött kettős és több. 
szörös köttisti dativusokról készitett statisztikai kimuta-
t4sunkat. 
/Az értékelésnél figyelembe vettiik a kritikus példák, va-
lamint a dativushalmozások között tárgyalt s kettős, illet-
ve többszörös kötésii dativust tartalmazó példákat is./ 

Kettős kötésii dativulok 

Összes kettős kötésil dativus 	 94 db  

A/. Adnomindlis + adnomindlis  kapcsolás 	1 db 

B/. AdverbAlis + adverbilis kaposollis 	46 db  

a/. Homogén kettős kötés 	32 db 
/29 db + 129., 130., 131./ 

b/ Heterogén kettős kötés 	 14 db 
/13 db + 128./ 

Adnominális + adverbális kapcsolás 	47 db  

el.  Homogén  kettős kötés 	 39 db 
/38 db + 99./ 

b/. Heterogén kettős kink' 	 8 db 



-6.66 

Többszörös kötésU dativusok 

beezes,többszörös kötés 	11 db .  

A/. Adverbalis + adverbális  kapcsolás  
. , 

/2 db + 125. 1  

B/ Adnomindlis adverbalis  kapcsolás 	. 8 db 
/ 5 db + 102., 127., 129. 1  
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Jegyzetek- 

1  XtIHNER R.—GERTH 7,4 AusfUhrAche. Grammatik de* griechi.--. 
schen Sprache, zweiter Toil, zweiter Band, HannOver-
Leipzig 19043  /a , továbbiakbah: KUHNERGERTH: Griechi-
oche Grammatik/ 560-561. 

KUHNER R ..--STEGMANN C.: Ausfahrliche Grammatik der la-
teiniadhen Spraohe, zweiter Teil, zweiter Band, Hannover 
19122 /1971/ /a továbbiakban: KUHNER—STEGMANNt Latei-
nische Grammatik/ 559--565. 

STOLZ Pr.--SCHMALZ J. H.-..HEERDEGEN F.: Lateinische 
Grammatik, Handbuoh der klassischen Altertumswissen-
schaft,  München 1910 /a  továbbiakban: STOLZ--SCHMAIZ.- 
HEERDEGEN: Lateinische Grammatik/ 686. 

LEUMANN M....HOFMANN J. B.;.-SZANTYR A.: Lateinisohe 
Grammatik II. Syntax und Stilistik, zweiter Teil, 
zweiter Band,  München  1965 /a továbbiakban: LEUMANN-- 
HOFMANN.. SZANTYRI Lateinisohe Grammatik/ 822-836. 

PAUL H.: Prinzipien der Sprachgeschichte, Halle 1904 4  
313-324. 

BAEHRENS W. A.: Beitrgge zur lateinischen Syntax, Philo-
logus Supplementband XII. 1912 

CLEM G.: De breviloquentiae Tacitese quibusdam gene-
ribus, Lipsiae 1081 38-41. 113-114. 

LEO F.: Analeota Plautina, De figuris sermonis I., 
Gottingae 1896 



AKEN 0, 11  De  figureetc1; V,Ottio'ű usu spud Catullum, 
Tibullum, Propertium pais I., Schwerin 1884 

RAMACH E.: De figurse quae diciturkI; itowo'15 usu 
et de praepositionum repetitione et omissions spud 
rerum scriptores argenteae Latinitatis: tractantur 
Velleius Paterculus, Curtius Rufus, Iulius Plorus, Iu-
nianum Zustinus, Dies. Wien 1930 

EGGERS H.: De ordine et figuris verborum quibus Ho-
ratius in cm:minibus usus est, Dies. Lovanii 1877 

SIEVERS G.: De'zeugmatis quad dicitur usu Horatian:), 
Dies. Jena 1907 5-7. 21-.27. 

KOLDEMTI P.: De ftgurae '00 6  v-otu°'z,  bei °stun, Tibull, 
Properz und Horaz, Zeitschrift fUr'das Gymnasialwesen 
XXX/ 1877 337-.358. 

MENDEL G. A.: Historia structurae quae dicitur 
eiusque figurae usus Horatianus, Dies. Wien 1914 
Az emlitett mUnek csupán egy kézzel irott változa. 
ta salt rendelkezésemre, amely az 52. oldaltól a 179. 
oldalig tealedő részt nem tartalmazza. 

•01CDEM J. C. M.: The construction 'oetre, v(owo in the 
works of Horace, Dias. Philadelphia 1928 

2 ZUENDEL:  1.. nu 20. 

3 MENDEL: 1. m. 8. 
Rhetores Graeci 	ed. SPENGEL L., Lipsiae 1853-- 
1856 III. 46. 

4 GRIMM: i. m. 7. 
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Grammatioi Graeoi pars II., vol, II., ed. UHLIG Go, 
Lipsiae 1910, 170-1714 

6 KUHNER--GERTH: Griechische Grammatik 560-561. 

7  KUHBER--STEGMANN: Lateinisohe Grammatik 559. 
8 

8 LEUMANN-THOPMANN -,,SZANTYR: Lateinisohe Grammatik 

834. 8 3 5 

9  LEUMANN--HOFMANN—SZANTYR: Lateinisohe Grammatik 

834-836., 

10 GRIMM: i. m. 8--9. 
A szerző feisorolja azokat a Horatius-kommentétorokat, 
akik ebben az "uj értelemben" használják  az 

kifejezést, s azokat is, akik felfigyelnek a szerkesz-
tésre, de nem nevezik '.116 iLocuot5 .nak, 

11 STOLZ—SCHMALZ—HEERDEGEN: Lateinisohe Grammatik 686. 

12 GRIMM: i. m. 8. 

13 GRIMM: i m. 9. 

14  GRIMM:  i. i  164. 

15 GRIMM: i. m. 17.  

16 RAMACH: 	m. 3..  példák:  73--74. 

17 LEUMANN-4.H0PMANN—SZANTYR: Lateinisohe Grammatik 86.' 

18 Pomponii Porphyrionis oommentarii in Q. Horatium 
Flaocum, reo. MEYER G., Lipsiae 1874 /a  továbbiakban:  
PORPHITIO/ 6--7. 
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19  EGGERS:  i. m. 80. 

20 PORPHYRIO 84. 

21 PORPHYRIO 336. 

22 PORPHYRIO 143. 

23 Az alábbi kritikai szövegkiadást vetttik alapul: 
KLINGNER Fr.: Q. Horati  Placci  Opera /Bibliotheca 
Scriptorum Graecorum et Romanorum Tevneriana, LiPsiae 
19593  

24 BO D.: Lexicon Horatianum 	Hildesheim 1966 
/a továbbiakban: .Lex. Hord II. 107. 

25  GRIMM: i. m. 21. 

26 PORPHIR/0 106. 

Pseudacronis scholia in Horatium vetustiora, rec. 
KELLER O., Lipsiae Vol. I. 1902, Vol. II. 1904 
/a továbbiakban: Ps.-AdR0/ I. 288. 

27  Auctores Latini  XVIII.,  Budapest 1975 /a  továbbiakban: 
Auct. Lat. XVIII./ 359. 

28 PORPHyRIO 56. 

Ps.-ACRO I. 159. 

29 K/ESSLING A.--HEINZE R.: Q. Horatius Flaccus: Oden 
, und Epoden, Berlin 19558  fa továbbiakban: KIESSLING. 

HEINZEI Oden und Epoden/ 189. 
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30 GRIMM:  i.  m. 19. 

31 BO D.: Q. Horati Placci Opera, vol. III., De Horati 
eloquio, Paravia, Torino 1960 /a továbbiakban: 
BO: Q. Horati Placci Opera 111 .1 213. 

DITTEL H.: De dativi apud Horatium usu Progr. 
Landskron  i. B..1878 1. 

32 PLESSIS P.--LEJAY P.: Oeuvres d) Horace, Paris 1912 
/a továbbiakban: PLESSIS--LEJAY: Horace/ 261. 

33  GRIMM: 1. m. 24. 

34 GRIMM: 1. m. 25. 

35 Auctores Latini XVI., Budapest 1972 /a továbbiak-
ban: Auct. Lat. XVI./ 68. 

36 GRIMM:  i. m. 21. 

PORPHYRIO 90. 

Ps .400 I. 290. 

Auct. Lat, XV/II. 309. 

KIESSLIHG—HEINZE: Oden und Epoden 293-294. 

38 GRIMM: 1. m. 23. 

39 PORPHYRIO 180.-181. 

Ps.-ACRO I. 475--476. 

Auct. Lat. XVIII. 511--512. 
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40  KIESSLIN.G--HEINZE: Oden und Epoden 259. 

41.  Auct. Lat. XVIII. 277- ,--278 

42  PLESSIS-4,JAY: Hoiacé  i59.'160.  

43  KIESSLING-HEINZE: Oden'und Epoden 335. 

Auct. Lat. XVIII. 354. 

PORPHYRIO -  104: 

44 Auct. lat. XVIII. 220. 

45  Le;c.  Bor.  II. 234. 

Auct. : Lat. XVIII. 254. 

•  GRIMM: i. m. 19.' 

DITTEL:  i. m. 14. 

46 GRIMM: i. in. 30. 

47  KIESSLING—HEINZE: Oden und Epoden 218. 

48 Auct. Lat. XVIII. 240. 

49  GRIMM: i m. 19. 

PLESSIS--LEJAY: Horace 94. 

50 
GRIMM:  i.  m. 24. 
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51 KIESSLING 	HEINZE R.4 Q., Horatius Flaccus: Briefe, 
Berlin 1957 . /a továbbiakban: KIESSLING—HEINZE: 
Brief e/  262. 

Auctores Latini X., Budapest 1969 /a továbbiakban: 
Auct. Lat. X./ 170. 

52 GRIMM: 	m. 30. 

53 PORPHYRIO 3,36. 

54 Lex. Hor. I. 59. 

55 KIESSLING A. -41EINZE R.; Q. Horatius Flaccus: Satiren, 
Berlin 19576  ta továbbiakban: KIESSLING—HEINZE: 
Satiren/ 42. 

56 GRIMM: i. m. 26. 

57 Lex. Hor. I. 62. 

58 BO: Q.  Horati Placci Opera III. 203. 

59 Auct. Lat. XVI. 258. 

60 Auct Lat. XVIII. 315. 

61 BO: Q. Horati Placci Opera III. 205. 

- 62 GRIMM: 1. m. 274 

63 GRIMM: i. m. 17. 

64 GRIMM: i. m. 30. 
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65  GRIMM: i. m. 24. 

66 Lex.Hor. I. 251. 

67 BO: Q.. Horati Flacci Opera III. 208. 

68 KIESSLIEG--HEINZE: Oden und Epoden 251. 

69 PORPHYRIO 75. 

Ps.-ACRO I. 208. 

268--269. 

70 GRIMM: i. m. 21. 

71 GRIMM: I.., m. 20.. 

72 GRIMM: 1.. m. 28. 

73 BO: Q. Horati  Placci  Opera III. 212. - 

74 Lex. Hor.„ I. 259. 

75 GRIMM:  i..  m. 22. 

76 GRIMM:  is  m. 23. 

PLESSIS--LEJAY: Horace 247. 

77  BO: Q. Horati Placci Opera III. .208. 

78 BO: Q. Horati  Placci  Opera III. 209. 

GRIMM: i. m. 28. 



79  BO: Q.  Horati. Flacci  Opera III. 209. 

' GRIMM: 	m.,  29.  

Q., Horati:  Placci:  Opera III., 208.. 

81 FLESSIS--LBJAY: Horace 358. 

82- KIESSLING—HEINZE: Satiren 167. 

83 GRIMM:  i.  in., 19. , 

84 KIESSLINGHEINZEI Oden. und Bpoden 	178. 

Auct. Lat.  XYIIZ.. 	201. 

85 GRIMM: , 1. in. 20. 

86 GRIMM!: tio 111 . 21 ■ 

87 GRIMM: 1. in. 21. 

88 GRIM 1. tn. 21. 

89 21 

' PLESSIS-*-LEJAY: Horace 152. 

90 GRIMM: i.-m. 23. 

'PLESS/S--LEJAY: Horace 261.' 

91 	1. in., 25. 

92 BO: Q Horati  Placci  Opera III. 209. 
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GRIMM: i. m. 26. 

93  GRIMM: i. m,26. 

XIESSLIEG--HEINZE: Satiren 295. 

PLESSIS -LEJAY: Horace 423. 

95  Auct. Lat. XVI. 241-.242., 

96 GRIMM: i. mi 28. 

97  GRIMM  i.  m. 28. 

98 Auct. Lat. X. 66. 

PLESSIS--LEJAY: Horace 484. 

GRIMM: L. m. 28. 

DITTEI: _. m. 7. 

99  XIESSLIKG--HEINZE: Oden und Epoden 78. 

GRIMM: i. m. 17. 

100 Auct. Lat. XVIII. 95. 

101 Lex. Hor.  1. 133. 

102 GRIMM: i. me 26. 

103  GRIMM:  i.  m. 17. 



.- 77... 

104 PLESSIS--LEJAY: Horace 30-1.  

i. m. 17. 

105, PLESSIS--LEJAY: Horace 48 ., 

106 Lex. Hor. 	13--14. 

197  GRIMM: 	m. 20. 

1°8  GRI:  i.  m. 22. 

109  GRIMM: I, m.' 24. 

11° 

 

•IES -SLING--HEINZE: Oden und Epoden 543. 

Auct. Lat. XVIII.- 563. 

GRIMM: 1. m. 24. 

0 
111 KIESSLING--HEINZE: Oden und Epoden 543. 

112 SIEVERS: 1, m. 

113 ALTON B. H.: The zeugma in Horace Epode XV, The Classi-
cal Review 1905 215--217. 

114  POSTGATE J. P.: On Horace epode XV 5 and Seneca Here. 
Oet.. 335 sqq., The Classical Review 1905 217--218. 

115 GRIMM:: 1. m., 24. 

116  Auct. Lat. XVI., 69. 
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117 Auct. Lat. X. 123. 

118 BO: Q. Horati Flacci Opera III. 207. 

119 GRIMM: i. m. 20. 

120 Auct. Lat. XVI. 72. 

KIESSLING--HEINZE: Satiren 64. 

GRIMM: i. m. 25. 

PLESSIS--LEJAY: Horace 302. 

121 Auctir Lat. XVI. 212. 
• 

PLESSIS--LEJAY: Horace 404. 

Auct. Lat. XVI. 	274.. 

GRIMM: i.. m. 28. 

123  GRIMM: is m. 18. 

124 GRIMM: i. m. 19. 

125  GRIMM: i. m. 24. 

126 GRIMM: i. m. 24. 

127 GRIMM: i. m. 25. 

128 Lex.  Hors II. 97. 

GRIMM: i. m. 25. 
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KIESSLING--HEINZE: Satiren 102. 

129 KIESSLINGr-HEINZE: Briefe 266. 
"tempestivum pueris gehört ebenso zusammen wie pueris 
conoedere: solRhe Doppelbeziehungen hat H. nicht eel-
ten, z. B. decipit exemplar vitiis imitabile I 19,17." 

, 
Auot. Lat. X. 172. 

GRIMM: i. m. 30. 

PLESSIS--LEJAY: Horace 574. 

130 Auct. Lat. XVIII. 295. 

131  KIESSLING- HENZE: Oden und Epoden 277- 278. 

132 PLESSIS--LEJAY: Horace 	132. 	• 

133 Lex. Hor. I. 193. 

134  GRIMM: i. m. 20. 

135 GRIMM: i. m. 29. 

136  Auot. Lat: XVI; 138. 

'137  GRIMM: i  m. 26: 

138 Lex: Hor. I. 132: 

139 Auot. Lat .. X. 154. 

140 PLESSIS--LEJAY4 Horace 557. 
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141 GRIMM: i. m. 29. 

142 KIESSLING--HEINZE: Bilefe .  127. 

143 GRIMM: i. m. 29. . 	, 

144 KIE$SLING!.:-HEINZE: Oden und Epoden 408. 

PLESSIS--LEJAY: Horace 2004 

145 Auct. Lat. XVIII. 437. 

146 GRIMM:  i.  m. 22. 

147  GRIMM: i. m. 20. 

148  Auct. Lat. XVIII. 297• 

149  PLESSIS-7LEITAY: Horace 134. 

150  Lex, Hor,  I. 136. 

151  GRIMM: 	28. 

152 Allot, Lat,, XVI. 262., 

153  Lex.  for. I. 145. 

154 GRIMM: i. 	22. 

155 KIESSLING--HEINZE: Oden und Epoden 387. 

156 Auct. Lat. XVIII. 416. 
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157 GRIMM: i. m. 28. 

Auct. Lat. XVI. 262--263. 

158 Lex.  Bor.  I. 8--9. 

159 GRIMM: i.m. 28. 

160 KIESSLING--HEINZE: Briefe 10. 

161 GRIMM: I.: m: 26: 

162 GRIMM: i. m. 29. 

163 GRIMM: i. m. 30: 

164 Auct: Lat. X. 205--206. 

165  Lex.  Bor.  I. 248. 

166 GRIMM: i. m. 28. 

167 Lex.  Bor.  II. 152: 

168 GRIMM: i. m. 20. 

169 RASI P.: Le Odi e gli Epodi di Q. Orazio Flacco, 
comment° ad uso delle scuole, Palermo--Roma Mal)3 

/a tovAbbiakban: RASI: Le Odi e gli Epodi/ 168--169. • 

170 PLESSIS--LEJAY: Horace 126. 

171:LEUMANN--H0FMANN--SZANTYR: Lateinische Grammatik 

824. 

172 GRIMM: i. m. 24. 
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173 Lex. Hor. 	59. 

Lat.  XVI. 54--55. 

174  GRIMM: i. m. 25. 

' 175  HASI:  Le Odi e gli Epodi 314-315 ■ 

176 PLESSIS—LEJAY: Horace 235. 

177  BO: Q. Horati  Placci  Opera III. 207, 

178 	i. M. 24. 

179 BO: Q. Hordti Placci Opera III. 209. 

Auct. Lat. XVIII..215.,  

GRIMM:  i.  m. 19. 

RICHARDSON L. J. D.: The dative of the agent in 
Horace 's .  odes, The Classical Review 1936 118--120. 

180 KIESSLING--HEINZE: Oden und Epoden 191--192. 

181  Ps.-ACRO 1. 161. 

Auct. Lat. XVIII. 215-216. 

182 PLESSIS—LEJAY: 'Horace 145. 

183 Auct. Lat. XVIII. 316. 

184  GRIMM: i. ,  m. 21. 

185 GRIMM: i. m. 22. 
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186 PLESSIS--IEJAY: Horace 212. 

187 Auct. Lat. XVIII. 463. 

GRIMM:  i.  m. 22. 

189 BO: Q. Horati  Placci  Opera III. 208. 

Lex. Hor. I. 264. 

190 GRIMM: 1. m. 3 

191 GRIMM: 	m. .29. 

192  Auct. Lat. XVI. 244. 

193  BO: Q. Horati  Placci  Opera III. 208. 

194  KIESSLING—HEINZE: Satiren 303. 

195  GRIMM: i. m. 23. 

196 Auct. Lat. XVIII. 519. 

PLESSIS—LEJAY: Horace 240. 

197  PLESSIS—IEJAY: Horace 68. 

KIESSLIRG—HEINZE: Oden und Epoden 159. 

.198 , Lex. Hors T. 264. 

1'99  Auct. Lat. XVIII. 181-,182. 

PLESSIS—LEJAY: Horace 68. 
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KIESSLING- -HEINZE: Oden und Epoden 159. 

RASI: Le Odi e gli Epodi 92. 

200 BO: Q. Horati Flacci Opera III. 209. 

201 KIBSSLING—HEINZE: Satiren 169. 

Auct. Lat XVI. 154. 

202  Auot. Lat. XVIII. 106. 

KIESSLING—HBINZE: Oden und Epoden 88. 

203 Auot. Lat. XVI. .134. 

204 Lex. Ror.I. 245. 

205 KIESSLING—HEINZE: Satiren 144. 
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A vizsgált horatiusi helyek Jegyzéke 

Carm. 1, 3, 27-28 = 69 

1, 5, 12--13 = 31 

1, 12, 59..40 0 70 

1, 15, 14-•15 = 67 

1, 16, 20-21 - = 71 

1, 16, 26--28 = 88 

1, 17, 27--28 s 131 

1, 24, 17 = 72 

1, 28, 30--31 = 12 

1,  37, 30-32 = 128 

2,  4, 9-42 = 48 

2, 7, 17 • 3 

2, 7, 27--28 = 89 

2, 8, 1--5 = 117 

2, 9; 104,12 = 13 

2, 14, = 16 

2,  16,  3--4 = 49 

2 17,-22,..24 = 14 

2, 18,.32--34 = 84 

3, 1 9 .2-4 = 37 

3, 2, 21--22 =  10 



-86 - 

 

... 
2, 29-.,30 = 39 

 

0arm.  3,  

 

3, 3, 17..•18 m 50 

?,  3, 07-42 = 112. 

3. 4,  49--50 96 

3, .4,  73--74 = 103 

3, 5, 	7 73 

3, 6, 

3, 6 41•*42 = e 
3, 7 22 	= 51 

3, r 8, 9.,?-12 	29 

3; p, 19..20 =. 1.18 

111  45-46  = 52 

3, 134  10-•-12 . 53 

14 ., 134.-14 = 54 

18, 1..-77 . = 4 

3, 19, 22....24 = 2 

3, 27,717.772 =j20 

= 20 

105 

= 102 

119.  . 

74 

= 75 

= 129 

3 30- 15-•...16 

44  1- 6!07,7: = 

4,  44  3970.41 

44 '8, 

4, 8, 23.....-24 

4, 10, 2,=,41 

4, 14, 27,--28 

4, 14, 
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Carm. saeo.  25..28  114 

417744.= 9- 

717772 * 55 

Epod. 	11  19.,22 = 127 

34  • 17712 = 42 

5, 95-796 * 25 

a, 9-710 = 56 
a, 12-713  2  5 

15, 77-8 =16 

16, 19720 * 35 

17,.42•44 = 17 

17, 63 * 90 

Sat. 	1, 1, 207-21 = 77 

1, 1,. 707771 *: 34 

I . 1, 75 * 21 

' 1, 1, 11077112 = 115 

39,-40 = 26 

' I,. 2, 59,761 = 23 

I, 24 73-774  a  113 

I, 2,. 100 = 27 

I, 2. 1037-105 = 116 

I, 24 .  111-7113 = 22 

1,' 3, 22-723 - = 91 
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1, 3, 50..51 = 92 

1, 3. 744-.75 = 6 

10 3, 87 = 78 

.1, 3, 1174-.118 = 85 

1, 44, 904...91 = 123 

'1# 4, 135... 136 m 57 

1 #  5. 77...78 = 93 

1 #  8.  48..50 = 132 

1# 9.  3 = 43 

1,  = 98 

1, 9, 29 = 79 

1 #  9, 61—'62 = 68 

1, 9, 724...73 m 80 

1 # •  9, 	= 1 

1 ,  10, 38.4.39 = 47 

1 # 10.48.4.49 = 130 

1, 10. 76 = 24 

2, lo 	= 94 

2 #  2 # 13 = 108 ' 

2, 2 #  66..68 = 58 

2, 2, 86...88 m 18 

2, 2, 118...120 = 59 

2, 3, 280 = 86 

2, 5, 45--46 30 

2, 5, 51 = 44 
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Bat. 	2, ' 5, 75–.76 .  = 60 

2, 5 9 '102 	61 

2,' 	:262 

2,' 6,27.-28 = 126 

2 ,  6 9 ' 55..56 =7 

2, 7,15.-16 = 81 

2,' 7, 36..37 = 28 

2 9 ' 7 9 ' 70.-71 = 104 

2, 7 9 ' 78 = 106 

2, 8, 29..30 t= 45 

2,' 8 65-66. = 87 

2, 8, 82 =- 

Epist• 1,' 	39– 40 107 

1,' 1,' 57-58 = 124 

7, 1. 2' = 121 

1; 7s 17 =. 64 

1; 7s 19 = 36 

1, 7S 43 = 65 

1,10, 47 = 40 

1; 15; 6..8 = 100 

1; 18; 13–.14 ='46 

1; 18; 76.-77 = 82 

1; 18; 80–.81 = 97 

1; 18; 101 = 66 

16 18, 107.-108 = 125 
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EPist. 1, 19, 41"42 cs 161 

	

2, 	9"10 =  109 

2, 1; 194"195's: 99 
— — 

2, 2; 24"25 = 122 

2,  2, 42=  

2,-  2,  115=19  

	

2, 	139"140 m 83 

	

2, 
	

142  ó 95' 

	

2 9' 
	

264=110  

	

2, 	32 

339 = 33 


