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nál, Gelliusnál, Justinusnál olvashatók olyféle kifejezések, mint „facultas 
agrorum condonandi", „principium generandi animalium." Ezeket olyan 
gerundivumos kifejezéseknek szokták magyarázni, melyekben a jó hang
zatra való törekvés folytán marad el a gerundivumnak a maga fó'nevé-
vel való egyezése, tehát az említett két példában condonandi e h. con-
donandorum, generandi e h. generandorum. Mivel ez a constructio kü
lönösen az első és második declinatióhoz tartozó fó'neveknél (mint ag
rorum) fordul eló', és a melléknevek nagy része is az elsó' és második 
declinatióhoz tartozik, megengedjük, hogy az illető' constructiók kelet
kezésénél része volt az euphoniára való törekvésnek is annyiban, hogy 
kerültetett a főnév és melléknév két — orum vagy — árum (pl. ag
rorum condonandorum") végzetének összehangzása. De ez a nyelvi tények
nek csak negatív magyarázata, mert csak azt magyarázza, hogy miért 
nincs ez vagy az úgy, a hogy a megszokott kifejezési mód szerint 
lenni kellene, tehát — a példára térve — miért nem agrorum condo-
nandorum. Arra nézve azonban nem ad positiv felvilágosítást az euphonia 
szerint való magyarázat, hogy miért szól ez vagy az a constructio épen 
ügy és nem másként, tehát — ismét a példára térve vissza — miért 
épen agrorum condonandi ? A positiv magyarázatot csakis a rokon 
constructiók analogikus egybeolvadásában találhatjuk meg, melyről 
Ziemer „Junggrammatische Streifzüge im Gebiete der Syntax" (Colberg, 
Post, 1883.) czimü könyvének egyik részében (III. Die Kombinations-
oder Reihen-Ausgleichung) érdekesen értekezik. Azaz, az említett kife
jezések se nem gerundivumos, se nem gerundiumos kifejezések, hanem 
ennek a kettőnek analogikus egybeolvadásai, tehát a „facultas agrorum 
condonandi" keletkezett ebből a gerundivumos kifejezésből: facultas 
agrorum condonandorum és ebből a gerundiumos kifejezésből: facultas 
agros condonandi; és a „princípium generandi animalium" ebből a 
gerundivumos constructióból: principium generandorum animalium és 
ebből a gerundiumos constructióból: principium generandi animalia. 
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