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N.A.CHrrRlGE UND BERICHrrIGUNGEN. 
1 S. 1 (Teb. 5). Ζη diesem PapYl'us s. neuerdings Preisigke, Al'ch. 5, 301 fg., 

der die Meinung verficht, daB alle hier uberlΪeferten Bestimmungen zusammen 
θίη einheitliches πρόσταγμα bilden, welches Euergetes Π im J , 118 zur Ver
sohnung seinel' noch nicht vollig niedergerungenen Gegner erlieB. 

18. Die ίη diesem Papyrus Ι 3-7 genannten Pel'sonen kommen aucb ιη Grenf, 
1, 21 (i$02) vor; vgl. die Einleitung Ζα letzterer Nummer. 

69 S.77. Ζπ diesem Text vgl. noch Wilcken, Bd. Ι S. 311. 316 . 320. 
71 S. 80 Anm. 3. Die hier νοη mil' als zweifelhaft bezeichnete Bedeutung νοη 

φανερός ist, wie ich aus der Mitteilung νοη Wendlandt bei Pal·tsch, GG Α 
1911, 229 Α. 1 et'sehe, auf Grund anderer Quellen schon νΟΏ philologi
scher Seite untersucht worden, namlich ίη der ΒοηηθΙ' Inaug.-Diss. νοη Nuth, 
De Μ. Diaconi vita Pofl)hyrii (1897) ρ. 39 (nach Dindorf). Derselbe stellt 
fest, daB φανερός ίη der byzantinischen ΖθίΙ im Sinn νοη 'cluidam' ge
braucht wird. 

83 Ι 16. Hier lΪest jetzt ΗηηΙ (Anm. 5 Ζη ΟΧΥ. 8, 1113) μετ α των παρόντων. 
89 S. 102 (Einleitung). Die ΖθίΙ der Prafektur des L. Volusius Maecianus ist 

jetzt fur das Jahr 161 durch ΟΧΥ. 1032, 5 definitiv bestatigtj s. die Anm. 
des Hg. Ζα dieser Stelle. 

90'. Είηθ Parallele ΖΠ del' hier (ι 5 und 15 des Abdrucks) envahnten UOAWV{a 

bietet jetzt auch der νοη Haussoullier im Florileg. MelchiOl' de Vogiie (191 ο) 
283 fg. mitgeteilte Text (abgedrnckt Bd. Ι 4:61). Dazu Wilcken, Arch. 5, 
433 fg. 

95 S. 11 i. ΖθίΙθ 1 νοη unten: lies Ι 4 statt Ι 3, ebenso S. 114 Anm. 3 ΖθίΙθ 11 
νοη unten. 

109-125. Vgl. Ζα diesen Stiicken jetzt Zucker, Philolog. 69,449 f·g. 
114: u. 124:. Vgl. hierzu noch Mommsen, Strafι'echt 314 Anm. 3. 4. 
167 S. 178 ΖθίΙθ 8 νοη unten lies Kap. XΠstatt Kap. νπι. 
171 001. 119. Ιη der Editio pl'inceps hatte iclt παραδώσει erganztj daB ich jetzt 

παρέδωκε schreibe, geschieht wegen des gleichen Tempus ίη 001. ΙΙ 8. 
173 S. 188 Zeile 10 νοη unten: lies 1.18 statt Ι 19. 
187. V g1. ΖΙΙ diesem Stiick noch Fl'ese, Aus dem grako-agyptischen Rechtsleben 

S.42 Α. 151 , 

188 S. 203 ΑΙίη, 2. Der Ausdruck ware hier scharfer dahin ΖΙΙ fassen: "Endlich 
wird verboten, daB del' Vorsteher des Ναναίον die έκδόσιμα el·teilt." Del' 
Artikel vor έκδόσιμα ist namlich erfOl'derlich, weil solche begt'iffsmaBig (vg1. 
Grundzuge S. 64 Α. 1) ηιιι' einmal gegeben werden kδήnenj auch der gt'ie
chische Text (001. Π 6) sagt 'τα έκδόσιμαΌ Nebstbei ist noch hervorzuheben, 



νι Nachtrage und Berichtignngen. 

daB nach der Stelle was eigentlich bei del' mehr untergeordneten Stellung 
des Ναναίον auffall~ die Ertei1ung der εκδόσιμα .A.ufgabe dieses .A.mts Ζη 

, . 'δ \ β β sein scheint, nicht der als vorgesethtes .A.mt erSChelnenden Λ ριανη ι λιο-
{J- 'ήκη; diese gibt dazu nur den .A.uftrag. 

196 S. 216 Ζθί1θ 4 νοη unten: 1ies 307 n. C. statt 307 Υ. C. 
199a. Die fehlende Bezeichnung des Papyrus ist: ΟΧΥ· 1027 . .A.n Literatul' Ζυ 

demse1ben s. jetzt auch Wenger, Zeitschr. f~ Sozia1- und Wil·tschaftsgescb. 

1911, 195fg. . 
2όο. In dem Barte1scben .A.bdruck ist dieser Papyrus nicht vollstandig wlede~-

gegeben; daB ich das Feb1ende nachtl'agen kann, verdanke ich ~in~r mu' 
νοη Wesse1y vor J abren freundlichst mitgeteilten zweiten Transknptιon . 

236 S.260 Ζθί1θ 13 νοη unten: 1ies ΟΧΥ· 286 statt ΟΧΥ· 268. 
248 1. 54 'ties [συναινέ(?)]σεως statt [συναιρέ(?)]σεως. 
265. Ιη der ϋberschrift 1ies 289 n. C. statt 289 ν. C. 
277 Ein1eit. und .Α.ηω.17/18: 'δις δij{J-εν' ίη 1ίη. ~7' ist vie1mehr als Exp1ikativ-

partike1 Ζυ fassen, "3.1so ίω Sinn Υοη "nam1,ich". . 

KAPITEL 1. 

PROZESSRECHT DER PTOLEMAERZEIT. 

Ι GERICHTSVERFASSUNG. 

1. ORDENTLICHE GERICHTE. 

a) Die Laokriten. 
S. unten 1 und 8; Tor. 1 νπ 3-8 (31). 

b) Die Chrematisten. 
S. auP.et· , den nachstehenden Stίicken noch Ι4; 15; 24; 25; 29 fg. 

1. . flQόσταγμα νοη Euergetes ΙΙ, betre:lfend die Kompetenzabgrenzung 
zwischen Laokriten und Chrematisten. - 118 ν. C. (?)' - Tebtynis. 

Teb. 1,5 ΙΧ 207-220 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: Weng'er Arch. 2,489-494; BoucM-Leclercq hist. 4,203; Gradenwitz Arch. 

3,40 fg.; Was7.ynski Arch. 5, 19 fg. 

Das Datum dieses πρόσταγμα wird meist ωίΙ 118 v, C. angegeben; doch 
ist diese .A.nnahme n.icht absolut sicber. Unzweifelbaft ist nur, daB der Pa
PYTUS, auf dem es (nebst νίθΙθη andern konig1ichen Dekreten) ίη dem 
Bureau des κωμογραμματευς νοη Kerkeosiris abgescbrieben worden ist, nicht 
alter sein kann als Υοω J. 118 (arg. Ι 4, ΙΧ 204); und wabrscbeinlich ist 
es immerhin, daJ3 die daselbst iiberliefe.rten προστάγματα, Υοη denen einzelne 
sicher ίη dieses J ahr 118 fallen, alle gleicbaltrig sind; aber absolut zwingend 
ist diese .A.nnahme nicht. 

207 Προστετάχασι δε και περι των κρινομένων Λ[l]γυπτlων 208 πρug 'Έλ

lrJvag και περι των Έλλήνων των [π]ροg τοvr; 209 Λlγυπτίουg η ΑΙγυ

(πτίων) προg"Ελληναg γενων πάντων 210πλην των γεω(ργούντων) βα(σιΑικην) ΖΙΟ 
γην και των f1ποτελων και των 211 αλl.ων των επιπεπλεγμένων ταΤg προσ

Motg τοvg 212 μεν κα-&' Έλληνικα σύμβολα συνηΗαχ6τα!; 213'Έλλησιν ΛΙγυ

πτlους f1πέχειν και' λαμβάνειν 214 το δίκαιον επι των χρη,αατιστων. Όσοι δε 

'Έλλη·νε!; 215 σντε!; συνγραφ6μενοι κατ' ΑΙγύ(πτια) συναλλάγματα 216 f1πέχειν 215 

το δίκαιον επι των λαοκριτων κατα τοvg 217 τηg χώραg ν6μου!;. TιXg δε 

209 1. Αίγυπτίους statt 'Έλ}.,ηνας? 80 GH ad h. 1. 
MitteiB ,Wilcken, Chrestomathie. Π. 1 



2 Kap. 1. Prozel3l'echt del' PtoJemitel·zeit. [1-3 

τών Αιγυ(πτίων) προg τουg 218 αυτουg <Αί)γυ(πτίουg) κρίι5ειg μη έΠΙι5πα

ι5&αι τουg χρημα( ΤΙι5τάg), 219 ιΗλ' έαν [κριν] διεξάγει5&αι έπι τών λαοκριτών 

κατα τουg 220 τ-ης χώραι; νόμουg. 

219 Ζη del' KOlTeJrtul' bei [κριν] vg·l. einerseits GIadenwitz a. Ο. 40 Α.. 1; ander
seits WaSΖΥήsιrί 20, 1. 

2. Dedikationstafel fiir den . Konig, errichtet νοη einem Chreinatisten
kollegium. - 172 Υ. C. (V gJ. S. 4). 

Inschl'ift νοη Ghazi(n), aufgefunden von Brugsch j. J . 1892; ed. ΚI'ebs, Nachl·. 
(leI Gottingel' Ges. d. Wjss. 1892 1). 536 ΙΠ = DittenbeIgel', Inscl·. ΟΙ'. 1 n. 106. 

1 Βασιλεϊ: Πτολεμαίωι και βαι5ιλίσ.σηι 2 Κλεοπάτραι &εοig Φιλομήτορσι, 

5 τοίg 3 έγ βασιλέωg Πτολεμαίου και 4 βαι5ιλίι5σηg Κλεοπάτραg &εών 5Έπιφα

νώ~ και Ευχαρίστων 6 χρηματισται οί το η και & (ετοg) 7 κεχρηματικότει; 
10 έν τώι S ΏΡΟι5ωπίτηι και τοίg αλλοις 9 τοίς μεμερισμένοιg voIλ, oig 10'Ηρα_ 

κλέων Πυ&αγόρου 11 Νικόι5τρατοg Δημητρίθυ 12 "Αρειοg Διουυσ{ου ]8 και 

εlσαγωγευg 'Αμύνταg Άμύντου 14 και γρα,uματευg Δημήτριοg '.Απολλωνίοv 

15 15 και ύπηρέτηg Μεννέαg Διουυι5ίου. 

c) κοιυοόίκιου. 
S. nnten 9. 10. 

d) Zehnmanllel·gerichtshof. 

S. anBCl' den nachstehenclen Stίickell noch Petl·. 3. 21 (g) (21). 

3. Gerichtsverhandlungen vor dem Zehnmannergericht. - 226 oder 22δ 
Υ. C. - Kl'okodilopolis im Faijulll. 

Petl·. 3,21 (b und f) [ρ. 45] ed. Smyl)T; Nachtr. Ζn b Υοη Grenfell·Hullt Ζη Hib. 
30 Α.. 5. 

Lit.: Boucbe·Lec]eIcq 4, 238 fg.; Wilcken, Gott. G. Α.. 1895, 143 fg.; A.rch. 3, 514; 
Gl'enfell-Hunt ΖΙΙ Hib. 1 ρ. 167, 1342, 375-6. 

Diese Papyri enthalten Pl'Otokolle iiber Gel'ichtsverhandlungen ΥΟΙ' dem 
Zehnιnannergericht; Pal'allelstiicke dazn sind noch PetJ'. 3, 21 a. c-e 
(ίίbeι' [g] s. ιιnten S. 15fg.). Jedes diesθl' Protokolle ist zweimal u. Ζ. beide
mal auf demselben Blatt ausgefertigt vvorden; das erstelnal ίη fliichtiger, clas 
zweitemal ίη sOl'gfaltigel' Schrift. Ob die el'ste Ansfertignng das wahrend 
del' VerhandJnna entwOlofene Bl'onillon dal'stellt, die letztel'e die Reinschrjft 

δ 

(Smyly) oder είηε Anwendung des Pl'inzilJes der Do])pelU1'knnde (unten 
KalJ. ιπ) vorliegt (Wilcken), ist zweifelbaft. DaB ίη diesen Verhandlιιngen 
die Klagschrift nicht, wie in der kοntΓadjktΟΓjschen VeIhandlung Petr. 21 (g), 
veIlesen wίΓd, beΓuht daIanf, da.B Vel'sawnnis ιι. Ζ. anscbeinend beider ΤείΙθ 

(sonst wal'e wobl del' Erschienene genannt) vOl·liegt. 

(b) 
1 [Βαι5ιλεύου ]Tog Πτολ[ εμαίου και !Αρσινόηg &εών Άδελφών (ετουg) ΚCι:. 

έφ' ίερέωg Γαλέι5του τού Φιλιστίω Jvog Ά λεξάνδρου και &εών !Αδελφών κα/' 

, 
, 

{ 
( 

. \ 

J. Gerichtsvel·fassung. 1. Ol'dentliche Gel·ichte. 3 

&εών Ευεργετ[ ών 2 κα ]νηφόρου Άρι5ινόηg Φιλαδέλφου Βερενί[ κηg τηg Σω

σιπόλιοg μηνοg Περιτίου κ& έν Κροκοδίλων πόλει τού Άρι5ινοίτου] νομΟύ 
επι προέδρου Ίάι50νοg. Δικασται 3 [Διοκ ]λης Μενεκράηϊg Άπολλωνίου Διο-' 

υυσόδωρ[ og Πολυκλης; Διοτρέφηg Τάι5κοg Δωρόf);εος; Σωκράτηg Ζηνό&εμιg . 

Δίκη έ'ρη]μοg κατεδικάσ&η 7)ν έγράψατο Δημέαg [Διοδώρου φ] 4- [Λάμ

πων ]og Άλεξανδρευg [τ]ηg έπιγονηg τών oiίπ[ ω έπηγμένων είg δ-ημον Άσω
πιέα Διοδώρωι ]~oυ Ζωπυρίωνοg τού Μοσχίωνος; Μακεδόνοg 
5 [τηg έ]πι[γο ]vfjg κατ α ι5υγγραφη~ ομολογίαg [ ... : .] . .. [ .. ] .. 

6 [Βασιλεύ]οντος; Πτολεμαίου ΤΟ[ύ Π]τολφαίου και Άρι5ινόηg &εών Άδελ
φών (ετουg) κα ε[φ [ερ ]έωg Γαλέστου τού Φιλι[ στίωνοg 7Άλεξά]νδρου και &εών 
Άδελφών [και] &εών Ευεργετών κανηφόρου Άρσινόηg Φιλαδέλ[φου Β]ερε-

νίΚ1ϊς τηg Σωι5ιπόλ[ιος; μηνοg 8 Περι]τίου κ& έν Κροκοδίλων π[όλ]ει τού 

Άρσινοίτου νομού έπι προέδρου Ίάσον[ OgJ. Δ~και5ταιΔιoκλης; [Μενεκρά..'!..τ JIig 
Άπολλωνίου Διονυσόδωρος; flολυκ[λ-η]g Διοτρέφης; Τάι5κοg Δωρό&εος; Σώ-

ΖψJ[{ι-tμις] 

κράτηg. Δίκη ιερημοg κ]ατεδικάι5&η 7)ν έγρά[ ψατο 10 Δη]μέαg Λάμπωvοg 10 

Άλεξα[νδ]ρευg τηg έπιγονijg τών ουπω επηγμ[ έι/ων clg δ]ημον 'Αι5ωπιέα 
Διοδώρωι 11 [ •• ] •• τρ ... '4ιjωτίαg μετ[ι, κυρ]ίου Ζωπ[υ]ρίωνος; τού Μοσχί-
ωνοg Μακεδόν[οg τη·g . επι]γονηg κατα ι5υγγραφην 12 [δμολογίας .... . .. ]α-
[ . . ........ J ~ιj[ 

'4 Ζπ τώ·υ ουπω - Άσωπιέα vgl. Bd. 1 S. 16. 
5 Ζιι συγγραφην δμοϊ.ογίας (cf. Ι 11) G.-H. a. Ο. 
11 :Ασωτίας Nom. propr. G.-H. a. Ο . 

(f) . 
1 [Βαι5ιλεύοντοg Πτολεμαίου τού Πτολεμαίου] και 'Λρσιvuηg &εών 'Αδελ

φών (ετουg) κβ εφ' [ερέωg Άλεξικράτου τού Θεογένουg Άλεξάνδρου και &εών 
Άδελφου και &εών Ευεργετών καν[ ηφό]ρου 'Λρι5ινό-ηg Φιλαδέλ[φου Βερε-
2 νίκης; τηg -Καλλιάvακτοg μηνος; Λωίου κη έγ] Κροκοδίλων πόλει τού 
Άρσινοίτου νομΟύ έπι πρόεδρου Τάσκου. Δικασται Διοκληg ΆΡΙι5τόμαχοg 
Μαιάνδριος; Διομήδης Διον[ύ]σιοr:;Άντιγ[έv]ηg Δη[μήτριος 3[ca. 34 Buchst.] 
Δίκη ερημοg κατεδικάσ&η 7)ν έγράψατο' ΠΟλέμων Λόκροg τών Πυ&αγγέλου 
έπιλόχαγος; ...... αρ~ωι Πρωτίωνgς; Κ α[ρδι]ανώΙ τηg επιγονης κα[ τα συγ-
γραφην 4 ca. 34 Bnchst. ] . v . ον 

5 [ΒασιλεύΟllτος;] Ώτο},εμαίου τού Πτολεμαίου και 'Αρσινόηg &εών '4δελ
φώυ (ετους;) κβ εφ' [ίερ ]έως; '.Αλεξ [ι ]κράτ[ ου 6 τού Θεογένουg] 'Αλεξάνδρου 
και &εώυ 'Αδελφών και &εών Ευεργετών κα.νηφόρου [Ά]ρι5ίνοης; Φ[ιλ]αδέλ
φου 7 [Βερενίκηg Tfj]g .Καλλιάνακτοg μηνοg Λώιου κη έγ Κροκοδίλων πόλει 
τού ΆρσΙ1ι[οί]του νομού [έ]πι πρ[οέδρου 8 Τάι5κου. Δικασ]ται Διοκλής; 
ΆρΙι5τόμαχοg Μαιάνδριοg Δισμή[ δ]ης; Δ[ιον ]ύι5ιοg 4[ντι Jγένης [Δημήτριοr:; 
9 • ••.•••• Δίκη] ερημος; κατεδικάσ&η 7)ν εγράψατο Πολέμων [Λόκ ]ροlgJ 
τών [Πυ&αγγέλου έπιλόχαγοg 10 •••••• αρ~]ωι Πρωτί~ιJvοg KαρδΙΙΙ;~ώι Tng ι5 
έπιγΟllης; κατα [ι5υγγραφηll 

1 ,;, 



Kap. 1. Pl'ozeBrecht del' Pto1emaerzeit. [3-7 

e) Die a.Iexandl'inischen Gel'ichte. 
α) Das κριτήριον έν τ'iΊ αtιλfί: BGU 1098, 1127, 1146, 1156 (Zeit des 

Augustus). 
β) Das κριτήριον BGU 1054, 1059, 1099, 1106, 1117, 1120, 1126, 

1135, 1145, 1147 (Zeit des Augustus). 

f) Der Άρχιόικαστψ;. 
S. auBel" dem nachstelIenden Stiick noch (fiir die l'omische Zeit) 66/7. 

4:. Inschrift, betreffend den Άρχιόικαστής. - Zeit des Ptolemaus Ερί

phanes (204-181 v. Ο.) - Delos. (Vgl. S. 9.) 
InBchrift von De108 ed. Homolle, BulJ. de COl"r. he11. 2, 398 n. 4 = Dittenberger, 

Syll. Inscr. Or. 1 n. 136. 

1Ό δαμo~ δ Θηρα{ων 2 Διονύσιον Tψώνακτo~ Μυλασέα, των 3 βασι

λέω~ Πτολεμαίου καί βα(jιλtσ(jα~ Kλεoπάτρα~ 4, πράτων φίλων κα~ &ρχι

δ δικαστάν, &ρετα~ ενεκα 5 τα~ εE~ αiιτOν. Θεo;:~. 

2. SPEZIALGERICHTE. 
5. Beschwerde an den επιμελητής seitens eines . verhafteten Fiskal

schuldners mit Erwii.hnung des bei Beschwerden gegen Finanzbeamte 
bestehenden Privilegium fori. - 3. Jahl·h. Υ. C. - Alexandrien? 
(V gl. S. 11.) 

Petr. 3, 36 (a) νθΙ'ΒΟ ed. Smy1y. 
Lit.: BoucM-Lec1ercq 4, 237. Ρ. Meyer, ΚΒο 7, 289 Α. 2. 

Auf die Herkunft νοη Alexandrien deutet vielleicht Ι 12. - Der nicht 
genannte Petent ist, wie es scheint, auf GeheiB eines friiheren επιμελ1'jΤΨ;, 

namens Dionysodoros (Ι 21), zu einer Leistung an den Fiskus schuldig er
kannt und ίη dem (sehr unklaren) weiteren Verlauf ins Schuldgefangnis 
gesetzt worden. Genauel' g'esagt, scheint er sich zunachst zu jener Leistung 
urkundlich veψflίchtet ΖΙΙ haben; wenigstens scheint Ι 20 fg. so verstfιnden 
werden zu kOnnen. Nunmehr beschwel·t θΙ' sich beim Nachfolger des Diony
sodoros und bittet ihn, die Sache dem δΙΟΙΚ1'jτ-ής vorzulegen. Hierbei beruft 
θΙ sich auf θίη διάγραμι-ια (vielleicht die allgemeine Vel"Ol'dnung ίibel' das 
ΡrΟΖeΒΓecht, oben S. 1), wonach Be"schwerden widel' Verfίigungen der Finanz· 
behorden dem δΙΟΙΚψ7ίς vorzulegen sind; die SchluBworte diesel" VeΙ'ΟΓdηung 
'~ δεψ,ει - κρ{ι-ια(?)' wel'den νοη ihm nur de~ Vollstandigkeit halber an
gefiihl·t ul1d besagen: 'wenn man nicht an den Dioiketes appelliert, wiΓd 
die Verfίigung vollstl'eckt" m. a. W. bei andern BehOl'den gibt θΒ keine Αη
fechtnng derselben. 

1 Νικάνορι έπιμελητfιι. Πoλλάκ[ι~] 2 σοι γέγραφα, διότι καταδεδυ-

5 3 νιχστεύμαι tv Τfίι φυλ[ ιxJxfιι 4 λιμωι παραπoλλύμενo~, μΤΊνές 5 είσιν δέκα, 

2 fg. vet'binde γέγραφα mit &πηγμένον; διότι - δέκα ist ίη Pal'enthese zu denken. 

1. GerichtBverfaBsnng. 2. Spezialgerichte. 5 

παρ α,/? .• . •• IfE 6 Mtxmςo &πηγμένον, 015 €νε.!.κεν tπιμελητη~ Ώ~[' ...... ] ' 8 σπως 

ΙΧν το δtκαιον '!~ιJr [γένηJ~ται (δια σού) τoτ~ δν [ ....... '.J 10 διίΧ σού. ΙΟ 
'Τπάρχοντος "I~'? tv τ[ ω Jt 11 διαγράμματι, 'tιXv δέ τινες "FOi{gJ t'/? 12 [' Αλ Jt
ξανδρcίαι '-:'ρ: ~[ ... . ] qQ . [ ..... ] .13 ~ τοίς τούτων iιπηρέταις ~ [τ Joi";' qμοις 

τι 

14 τoΤ~ πραγματευομένοις [ .. .. . α] "F[ ων J 15 βασιλικων tνκαλέσωσιν, τ[οJ Μ- 15 

καιο[ν J 16 δώσουσιν κιχι λήμψονΤ~r έπυ] τών 17 &ποδεδειγμένων tπισκ6πων, 

[ου]ς α[ν J 18 δ διοικητης συντάσσηι, ~ ~fή6Η 19 συντελεισftαι τα κατα το 19 

κρtμα' (1. 20-27 sind del'zeit schwer veΓstiindΙίch). Άξι~ω σε δεόμενος μή 
με &πολέσηι 29 τωι λψωι iv τΤΊι φυλακfJι, 30 &λλα γράψαι τωι διοικη.Ε...τfjι 30 

περ~ τούτων ~ &πο[ σ J!,(μ[ Ην J 82 με tπ' αtιτoν ........ [ .... ] 33 ς ινα τΤΊς 

ιJφ"F?lρίας τύχω. 

6 fg. heiBt woh1 : dazu bist du ja Ερί- 17 [ου]ς Μ; [ώ]ς Ρ. Meyer, ΚΗο 7, 
me1etes, damit allen durch dich ihr Recht 289. 
ΖΙΙ tei1 wird. 

6. Eingabe an den Oikonomos des Arsinoitischen Bezirks, Herakleidischer 
Teil, um Rechtsschutz gegen Injurien θίηθΒ Mannes, der als υποτελής 
sich weigerte, vor den ordentlichen Gerichten zu erscheinen. - 246 
Υ. C. - ' Faijum. (Vgl. S. 11 Α.5.) 
Petl·. 2, 18 (1) [ρ. 58] ed. Mahaffy. Nachtl·. von Wilcken und Smy1y ίη Petl·. 3, 

32 (e) [ρ. 66]; Wilcken, Arch. 3, 516. . 
Lit. : Wilcken a. ο.; Taubenschlag, Arch. 4, 32; Bonche-Lec1ercq a. Ο. 4, 264 ; 

Ρ. Meyer, ΚΗο 6, 465. . 

1 Διονυ60δώρωι οίκονόμωι τTΊ~ 2 Ήρακλεtδου μερίδo~ παρα 3 ~πoλλω

vtov τού Θέωνος tx Πτo~λεμ[ α{δο jr;; τTΊ~ νέας. 'Αδικ[ o]ύ~μαι iι[ π Jo Κότυος 5 

, κώμης 
τού Etιήνo[ υ J 6 γναφέως τfjς πρoγεγριxμμένη~ 7 τού γαρ β (ετους) μηνος 

Μεσορη κα 8 [λο Jιδορίας μοι γενομένης προς 9 αtιτoν Kότυ~ πληγά~ μοι 
10 tνέβαλεν και' πλεtους εΙ:~ τε 11 το πρό~ωπoν και' εί~ το σωμά 12 μου δια 10 

το iι[ πε Jρισχύειν 13 αtιτόν με κα[ . ..... ] καταφρoνή~σα~ δια το ύ[ πο Jτελ[fj 
ε Jlvat 15 αtιτoν και μη δύνασftα[ί με 16 λJαβc[ίν πα JQ' αtιτoύ ~o δt[ κ Jιx[tov] 15 

17δια τού [διJκαστηρ{ου. Άξιω σε, 18i[ιXJv φα{νηται, &νακαλέσαμεν[ον 

Bier bricht der Pap. ab. 
8 ΖΙΙ λοιδορlας vg1. Petl·. 3, 21 g un

ten 21 Ι 18 und 20 
14 υ[πο]τελ[ή ε]Ιναι W . a. Ο. 

7. ΠρόσταΥμα νοη Kleopatra ΠΙ und Soter Π. iiber die privilegierte 
Kompetenz bei Klagen aus der Amtsfiihrung der Finanzbeamten. -
114 v. C. - Tebtynis. (Vg. S. 11.) 
Teb. 7 e(ld. Grenfell-Hnnt. 
Lit.: Boucha-Leclerc([ 3, 387 Α. 1. 395 Α. 4; 4, 263; Ρ. Meyer, Kli07, 289. 

1 Βασιλέων προσταξά;[ τ Jmv μηftέvα των έπl' των 2 κριτηρίων και' των 
ίΧλ[ λ]ων των προς χρείαις 8 δέχεσftαι έγκλήματα ~ατα των iιπoτεταγμένων 

2 οί προς χρείαις bedeutet die Beamten, Mitteis, Sav. Ζ. 22, 160; vgl. BGU 543,1.2; 
Teb. 5, 144. 162. 256 u. a. 
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5 4: τijι σιοικήσει μηδ' έπιΌπαν μηδ' &λλοις έπι~τρέπειν κατ' αύτους διεξ~ά
γειν, τα δε έπιδεδο~,uένα κατ' αiιτών έγκλήματα και τα έπ' αiιτών . 7 ένεστη
κότα άνα[ π ]έμπεΙ1Ι έπ' ΕΙρηναΤον τον 8 συγγενεϊ: και διοικ[ η]τήν. D ('Έτους) 
γ' Φαμενω4t κγ. 

!; Ι συΥΥεν1ί. 

Π. VERFAHREN ΙΝ ZIVILSACHEN. 

1. ΕΝΤΕΥΖΕΙΣ BEHUFS ΕΙΝ11πrUΝG DES VERFAHRENS 
UND ΥΠΟΜΝΉΜΑΤΑ. 

Α) ENTET~EIΣ UBERREICHT ΒΕΟΙ STRATEGEN ZUR EINLEITUNG 
DES VORVERFAHRENS. 

8. ''Εvτεvξιs. iiberreicht beim Strategen des Αrsίnοϊtes wegen Injurien; 
eventuelle Verweisung an die Laokriten. _. 221 v. C. - Faijum. 
(V gl. S. 14.) 

Ρ. Magd. edd. Jouguet-LefebVl"e, Melanges ΝίοοlΘ ρ. 281. 
Lit.: Wilclcen, Al·ch. 4, 176; WaszyfIski, Al·ch. 5 , 2. 14. 

Ιη der Adl"esse ist bei dieser und den iibrigen έvτεvξεις del' hinter χαlρειv 
stehende Name des Petenten mit χαlρειν Ζυ verbinden, nicht mit dem darauf
folgenden αδικoiίμ,αι; vgl. Wilcken, ΑΓcl1. 4, 50. Die Beschwerdefiihl'el"in ist 
ίη einem fl"emden DOl'f, eben weil sie eine F1"emde ist, ίιη Bad attakiel"t 
wOl"den, und auch del" ΚOlnaι-ch hat gegen sie Pal"t ei el"gTiffen. 

1 ΒασιλεΤ Πτολεμαίωι χαίρειν Θαμούvιr:; Ήρακλεοπολίι[ις. Άδικούμαι 
ύπο Θο ]4tορτιΧϊτος της κατοικούσηr:; έν Όξo~ρύγχoις τού Ά.ρσινοϊ·του νομού' 
τού γαρ α' ([rovr:;), Ά4tυρ, έπιξενω[4tείσ]?7? f(? Όξύρυγχα και πορευ4tε{
ση!; εΙ!; το βαλανείον, 3 ή έγκαλουμένη έπιπαραγενομένη και καταλαβούσά 

με λου[ ομέ]νην έν πυέλωι έν τώι γυναικείωι 4tόλωι έξέβαλλέν με έκ τη!; 
4 πυέλου' έμού δε oiικ έκχωρούσηr:;, καταγνούσά μου ΟΤΙ ξένη εί/;ιυ, πλ]η-

5 γά!; μοι ένέβαλεν και πλείονς εί!; Ο τύχοι μέρο!; τού σώματός 5 μου, τό 
τε περιτραχηλ{ριον έκ κα4tορμίων λι4t{υων &[φε]ίλετο' μετα δε ταύτα 

καταβοησάσηr:; μου Πετοσίρει τώι κω~μάρχηι, περι τούτων άΥ~κλη4tετσα ή 
Θο4tορτιΧϊr:; κα~ ΠΡΟ6φ[ ήσ ]ασα αiιτώι δπότ' ηβούλετο, συμποιήσα!; αiιτfjι δ 

, • Q. 7 ' ι " λ ' , , κωμαρχης τ ... . .. .. . . . υΟ προσαπωσατο με εις την φυ ακl]ν κι;ι:~ συνεσχεν 

έφ' ήμέqC!,!, . [ .. ] ~ [ ... ] τοψΟ έγδύσαί με Ο περιεβεβλήμην Ιμάτιον &ξιον (δραχ-
μών) κ', και 8 εχει ή έγκαλουμένη και ουτως διεί[4t]ην. Δέομαι ο-δν σου, 
βασιλέ[ύ, πι? ]οστάξαι Διοφάνει τωι στρατηγώ ι γράψαι Μοσχiωvι 9 τc(ιι 

1 Oxyrhyncha ist hier und ίη anderen cler bekannten Stadt, sondel'n ίΒΙ ein Dor'f 
Magdolapal)yr'i nicht ΖΙΙ verwechseln mit ίm sίidlichen Αrsίnοϊtes . 

7 Bedeutung Υοη ~ ίΒΙ unbekannt. 

Ι 

ir. Verfahren ίη Zivilsachen. 1. 'ΕvτεVξει. Ί.ιehufs EinleitLlLlg' c1es Vel·fahι-ens. 7 

έπιστάΤ1)Ι, άποστεϊ:λαι Θ< οτ)ορτάϊν έπ' αυτον και έαν ηι tC![ ύτα J άλη4tη, έπα
ναγκά6αι αύτ-ι]ν τό τε ίμάτιόν μοι άπo~δoύναι 1) την τιμ-ην τα!; κ' (δρα- 10 

Xfkrir:;) ' περι δε ιi)ν συντετέλεσται ει!; μ[ε, Δι]οφάνην διαγνώναι, 'ίνα διά σε, 

βασιλεύ, τύχω τού 11 δικαίου. Ευτύχει. 

12 (2te Η.): Μοσχ{[ω]ν[ι]' μά(λιστα) διάλυσον αυτούr:;' εΙ δε μη, &πό(στει

λον), σπω!; έπι τών λα(ο)(ριτών) δι(ακρι4tώσΙ1')' 13 ('Έτους) α' Γορπι[α{ου] κη' 

τυβι ιβ Ό 
Verso (3te Π): 1CΈτουr:;) α' Γ,ορπιαίου κη' ΤVβι ιβΌ 2 Θαμούνι!; πρ(οr:;) 

Θοτορτάϊν 3 περ~ ίματίου. 

10 mit περι δε ι1ίν σvvτcτέλεσται wil"d 
von dem Anspl'uch auf das ίμά.τιον del' 
BnJ3anspr'uch wegen der υμρις unterschie-

den. Ν ach der iJΠΟΥραφή des Strategen 
scheint auch clieser Υοη den Laokl'iten 
abgeur·teilt werc1en ΖΙΙ konnen. 

9. ''Evτεvsιs, iiberreicht beim Strategen des Arsinoites, betreffs Riick
zahlung eines Darlehns; eventuelle Verweisung an das κoινod'ίκιoν. 
221 ν. C. - Faijum. (V gl. S. 6 und 14 fg.) 
Ρ. Magd. 23 edd. Jouguet-Lefebvre. Nachtr. von Wilcken, Al·ch. 4, 53. 
Lit.:. Waszyiιski, Arch. 5, 2. 14. 

1 Βασιλεϊ: Πτολεμαίωι χαίρειν Διοσκουρίδη!; <και) [ΝΙl'ά]νωρ . Άδικού

(kE4ta ύπο Νεφορσούχου ' 2 δανεισα,uένη γαρ παρ' ήμ[ώ]υ του κς' Cirovr:;), 
παρc} lΔ ιοσ ]κουρ{δ ου μεν χαλκού (δ ραχ,uαr:;) ι', παρα Νικάνορο; [δε] 

3 χαλκοV (δραχμαr:;) ιδ', ίΜτ' είναι (δραχμαr:;) κδ', oiικ άπο[δί]δωσιν, παρ α 
το 'άπεληλυ4tέναι αiιτην εί!; Κ[ερκεσούχα] 4 τη!; 'Ηρακλείδου μερίδο;;, κατα
φρονουσα(ν) ή[μών' δε6]με4tα οδν σου,βασιλευ, ε ι σοι δοκεϊ:, 5 π(!οστάξαι 5 

Διοφάνει τώι στρατηγώΙ γρά[ ψαι Δει]ν{αι τώι έπιστάτηι Κερκεσούχων, 

6 άνακαλεσάμενον αυτήν, έαν μ'εν δμολο[γηι, πράJξαντα αυτήν &ποδουναι 
, "7 ~ , , λ ' , -λ ,," Δ [' ] , στ ημϊ:ν, εαν υε τι αντι εγηι, αποστει αι αυτηιι επι ιο φανην τ ον ρα-

τηγ6ν, σπως αν τύχωμεν 8 τη!; παρά σου φιλανi}ρωπίας. Eiιτύχει. 

9 (2te Η.) Δει[νίαι' μά(λιστα)] δι[ άλυσον ] αυτού;;' ει' δε μή, [άπ6(6τει

λον )], σπω!; έπι τού κοινοδι( κίου) δι( ακρι4tώσιν.) 10 ('Έτουr:;) α' Γορπια{ου 10 

κη' Τύβι ιβΌ 

Vel"So. 1 (Erovr:;) α' Γορπια{ου "κη' Τύβι ιβΌ 2 Διοσκουρ{δης, Νικάνωρ 

πρ(οr:;) 3 Νεφερσούχιν περι (δραχμών) [κ]δΌ 

1 Νεφορσοvχοv anomaler Gen. zu Νε- gen als Stl'e~tg'eno~sen, obwohl Βίθ nicht 
φερσουχις (V. Ι 3). - Die GHiubig'et" kla- KonealgHiubrger ΒΙΏΙ1. 

6 vgl. oben S. 16. 

10. Fragment einer bei dem Strategen des Arsinoites iiberreichten έ'ντευξι!; 
wegen Viehbeschi.ίdigung; eventuelle ϋberweίsung an das κοινοόίκιον. 
- 221 Υ. C. - Faijum. (Υ gl. S. 6 und 14 fg.) 
Ρ. Magd. 21. edd. Jouguet-Lefebvre. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 52. 
Lit.: WaszyiJski, Aι·ch . 5. 3. 14 fg. 

Reste νοη zwei Zeilen, ίη deren zweiter συνδιώξαιιτες Ζυ lesen ist. 
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1 [ ..... ... . .. ] ένεVQοκόπη6αν ταύτα . . . .. . ... . ... . v.f}o .......... . . .... . 

2 [] σ' l "01: '''δ Ψ . . . . μενοι!; τι ιν ε r; τα ",υρυγχα ε ωκαν ........ κο αι τη ..... .. . . 
3 " δ",J, δ' " " - [ '] - '[ .. .. . ωι' vOTEQoν ε αυτ,ιν ε EVQofLEν υπο των .. .. και τ ων κορακω ν 
...... ] 4 [ .. ΤΟ ]τ!; φυλακ{ται!; και ίΧλλοι!; πλέ06ιν έπεδείξα[μεν ' δc'ο,uα]ι 0-&11' 

δ σου, βασ[ιλεύ], 5 [ΠQοσ ]τάξαι Διοφάνει τωι 6τρατηγωι γQάψαι Μ[ 06χίωνι 

τωι Ε]ΠΙ6[ τάτηι έν ΌξVQύ]γχοιr; .. 6 [ • . • τ ]oυg έγκεκλημένου!; υπο μού ΠQοr; 

αυτόν, ινα έΠΙ6κέψηται πεQΙ το[ύ έα.ν ~ι] 7 [τα] δια Tng έvτεύξεωg ιΗη{1.η, 
πραχ.f}o.η[ν ]αι avToυg παραχρ.ημα και απ~δo[ύναι] 8 την προδεδηλωμένηv 
τιμήν' τούτου γα!;! γενομέ[νο ]v, βα6ιλεύ, έπί 6ε Π[Ρ06φυγων J 9 τον xoLνov 

εvεQγέτην και βοη{1όν, [τεύJξομαι Tng παQα 60ύ βοη.f}oείαr;. Ευτύχει. 

10 (2te Π) 10 Μ06χ{ωνι' [μά(λιστα) δι(άλυσον) αvτούg ' εΙ δs μη από(6Τει-

λον)] οπ(ωr;) επι τού κοινοδι(κίου) δι(ακρι{1ωσιν) . 

11 (Έτουg) α' Γορπια{ου κη' Τύβι ιβΌ 

2 Ζη Oxyrhyncha vgl. Α. 1 zu 8. 
7 Έαν ήι αλη.(tή bedeutet nicht, daB 

der έπιστάτη, urtei1t, sondern bezieht sich 

auf ein eventuelles Anel'kenntnis VOI' dem
se1ben durch den Be1angten, cf. Magd. 
23, 6 (9). 

11. ''ΕVτ'Εvξιs, iiberreicht beim Strategen des Arsinoites wegen eines Dar
lehns; eventuelle Verweisung an das κα{}fjκον d'ικαστήριοv. - 221 
Υ. C. - Faijum. (V gl. S. 14 fg.) 

Magd. 18. edd. Jouguet-Lefebvre, bu11. cle COfl'. he11. 26, 122. Nachtr. νοη 

Wilcken, Arch. 4, 62. 

ι . ....... . οV.f}oένα λόγον ποιεΤται αλλ' υπε[ρ] .. ι. ?Wνη6α . ο .. .. τα6αι 

γα!;! . .. 2 Δέομαι 01~ν σού, βαΌιλεύ, ε~ ΌΟΙ δο[ κ Jti ΠΡΟΌτά[ξJαι Διοφάνει 
τ[ ω]ι [ΌΤ JQιxt[ ηγ Jωι γρ[ άψαι J 5 ΜεvάνδQωι τωι εΠΙΌτάτηι αvακαλέΌαΌ.f}oαι 

Σιμίαν και κρουψ δι' ιbν ελαβεν Tdg (δραχμαg) [.] 4 και αΠΟΌταλ.ηναι τα 

δ απομαQτvρη{1έντα Διοφάνει και αύτον Διογένην ,uETd των 5 iνYQd[ πτ Jrov, 
ινα ΠQάξας Διοφάνηg αύτον, εαν ~ι ταύτα αλη{1fί, αποδωι μοι και εχω 
[tlg το] 6 [γ JnQιxr; τα α1lαγκαΤα, ινα ιb, βαΌιλεύ, διά Όου τού δικα{ου και 

ίλεού TETEvXdJg tlg τ[ο λοιJ2.πΟν τού β{[ο]υ. Ευτύχει. 

8(2te H.) Μενάνδρωι' μά(λΙΌτα) δι(άλυΌον) αvτούg' εΙ δε μη, από(στει
λον) Διογένην, απ(ωg) έπι τού κα{1ήκοντοg κριτηQ{ου διακρι{1.ηι. 

9 (Έτοvg) α ' Γορπια{ου λ' Τύβι ιγ Ό 

3. 4 wird die Vernehmung νοη Ιeugeή 
beantragt. . 

5 Ιη Ηχν Τι αλη.(tij· vg1. Anm. zu 10 

Ι 7. NUI' auf diesen Fall des Gestlind
ηίΒθθΒ ist das πράξα, ΖΠ beziehen. 

12. 'Υπόμνημα an den Strategen um Verhandlung iiber eine ihm iiber
reichte SVτ'ΕVξιS. - Circa 241 Υ. C. - Faijflm. (V gl. S. 14 fg.) 

Ρ. Petr. 2, 12 (3) (ρ. 31) ed. Mahaffy. Nachtr. νοη Smy1y bei Petr. 3 1). 62 . 

Die Eingabe berichtet, da.B der Strateg iiber die εντευξις schon eine 
Vorladung des Beklagten durch den επιστιtΤl}ς (τ?jς κώμl}ς) verfiigt habe und 

ΙΙ. Verfa.αren ίη livilsachen. 1. Έντεύξει> behufs Ein1eitung des Verfahrens. 9 

bittet um Eroffnung der Verhandlung. Da.B νοη είηθω διαλvειv durch den 
επιστιtΤl}ς nicht die Rede ist, kann darauf beruhen, da.B der Kliiger nicbt ίη 
demselben Dorf wobnte wie der Beklagte, daber vielleicht gleich der erste 
Termin νοτ dem Strategen stattfand. Auffa11end ist, da.B ηω diesen noch 
besondHs gebeten. wird. Parallelstiicke:· Petr. 2,12 (2); 3, 29 (e g h) 

1 'Αφ{10νήτωι 6τρατη~γωι παQα Φιλ{ππου 3 και Πτολεμαίου. ΕίΌε-

4 δώκαμέν Όοι εντευξιν 5 κατα ΠαυΌανίου πεQ~ 6 ιbν ένεκαλούμεν αύτωι' 5 

7 Όού δs γQάψαντοr; τωι 8 έΠΙΌτάτηι παραπέ!!..[μψαι αυτον] .. . . .. 10 0-&[11' ?] ιο 

Όε εΙΌκαλέΌαΌ{1αι 11 ήμάg και εΠΙΌκεψάΕ...μενοv, α δια Tnr; έντεύ 13 ξεω!; αυ

τωι εγκεκλή2:.καμεν, έπαναγκάΌαι 15 αιiιτoν, το δίκαιον 16 ήμίν υΠΟΌχεΤν. 1Ι> 
Toύ~τoυ γα!;! γενομένου 18 0v τον πλε{ω ΧQόνον 19 καταφ{1αρηΌόμε.f}oα, 

αλλα 20 δια Όε rnr; πάΌη!; φιλαν.!1...[{1Qωπίαr; τευξ6με{1α.] 22 [Ευτύχει.] 20 

8. 9 παραπι![μψαι αύτόν] Μ. Dahinter el'wartet man nach den Parallelen άξιοiιμεν; 
Mahaffy gibt . .. 'Vην . 

13. Ύπόμνημα an den strategen, mit der Bitte, wegen einer bereits friiher 
iiberreichten SVτ'ΕVξιS den Verhandlungstermin anzusetzen. - Circa 

241 v. C. - Faijum. (V gl. S. 14 fg.) 

Ρ. Petl·. 3, 29 (e) (ρ. 62). ed. Smy1y. 

Die Eingabe ist etwas kiirzer gefa.Bt als die vorhergehende; sie sagt 
nicht einmal, daB del" Stl'ateg unter Zuziebung des Beklagten verhandeln 
sol1, sondern einfach: &[ νακcι Jλέσασ{1α[t με J (die Erganzung sicbergestellt 
durch Fl·agm. (c»). Aber gemeint ist dasselbe wie in 12. 

1 'Αφ{10ν[ ήτωι J 2 ΌΤQατη[γωι παQα J 3 ΠάΌειι[ og τού] 4 Φχώιφιο[g βα( Όι

λικού)] 5 ytroQyo[ ύ . ΕlΌέJδω~κά Όοι εν[ τευξJιν 7 κατα n [ετεΌJού~χου πεQ[Ι !) 

τού εμού] 9 αμπελων[ or;. ΆξιJ~ω 0-&11' Όε &[νακα]~λέΌαΌ{1α[ί με, ινα] 12 τύχω 10 

Tn[r; παρ]α 13 Όού φιλαν[ .f}oQωπ{]αr;. 14 Ευτ[ ύχε Jt. 

Β) ENTET~EIΣ ϋΒΕRRΕICΗΤ ΒΕΙ DEN CHRE~IATISTEN. 

Η. ''EviEvgts an die Chrematisten. -- Circa 115 v. C. - Faijum. (V gl. 
S. 15.) 
Ρ. Fayftill towns 11 edd. Gl·enfell-Hunt. 
Lit.: Pappu1ias, ή .έιιπράγματο> άσφάλεια 1, 109 Α. 37. 

1 ΒαΌιλ{ΌΌη[ι . Κλεοπάτραι και βαΌιλεί Πτολεμαίωι {1toir;J 2 Φιλομή-

τορ[ Όι Σωτ.ηJρ9'[Ι χα{ρειν J 3 Δημήτρ[ιοg . . .. . . .... . . . . .. ] 4 κάτοικο!; [των 

πε]ζων των ';[ατο]ικούντων [έν ΕύJ2ημερίι;ι Tlnr; Θεμ{ΌJτου μερίδοr; . ['Εν] () 
τιρ Χοίαχ 6 μηνι τού 1;'[α (gTovr;)] εδάνειΌα [ΘεοτJ~ίμφ Φιλέου 7 ΠέρΌ'!1 τ.η!; 

έ[πιγο ]νnr; των κατοικούυτων έν 8 Θεαδελφεί[ι; T]fίr; ιxvtfίr; μεQίδοr; τού 

ΆρΌινο{του 9 πυρων ιXQ( τάβαr;) [ζ υίμΙΌυ)], και έν τωι Μεχειρ μηνι τού 

αύ~τoύ lTovr; lX [λJλαr; αQ(τάβαr;) με, [δJμο{ωr; δs και έν τιρ 11 Φαωφι [μηνι] ιο 

τού να ([Tovr; ) ίΧλλα!; αρ(τάβαr;) κε, τα!; δs 12 πάΌαr; (ΠVQων) [αQ(τάβαg)] οζ 
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(ημισυ), κατα 6υγγραφας τρτς, δια Ι3 μεν μιας ~ (ημισυ), δι' έτέρας με, δι' 
Ι5 ιhυ εδη~λώ.f1'ηι ίΧλ[λ]α τε και ποή6ασ.f1'αί μοι α-Οτον Ι5 την των προκειμένων 

&ρ(ταβων) o~ (ήμίσους) &πόδΌ6ιν εν τοίς δια των 16συμβολα{ω[ν] όρισ.f1'εί
σιν χρόνοις 1) εκτει6αί Ι7 μοι έκάοτ[ης] &ρ(τάβης) χα(λκού) (δραχμας) 'Γ. 
Τούτων δ' οντων 18 και των -rfjr; &ποδόσεως χρόνων διεληλυ~.f1'ότων και 
"λλ' , λ ' ·0" λ' λ' 'π ε'νο" 20 α .ων επιγεγονοτωυ π εονων • ο ενκα ουμενος π εονακις α rιτημ ~ 

21 [ο ]ύχ -δπομένει εκουοίως &ποδιδόναι, κατα 22 νωτι~όμενoς r[o] ~[αλ]ως 
εχον και τας συναλ.~λάξεις [ .. . .. ] . '!-' 4φ' '(ι[μα}; καταφυγην πεπο 24 ημέ

~5 ν[ ο]ς δ[ έ]ομαι &πο[ ο ]τεΤλα{ μου Τ')lν εντευ' ,5 ξιν επι τ[ ο ]υς επι των [τ ]όπων 
xρηματισ~τάς, ιhν [tloaJyroytvg Δω[ σ ](.f1'tog, σπως δια 27 λέξαντες α-οτην εΙς 
κατ[ ά]οταοιν και &να~καλεσάμενoι τον Θέφνα δια Δημη 29 τρίου λο[γ ]ευ-

30 τού κρίν[ ω ]οιν πραχ.f1'fjναί μοι 30 α-Οτον τ[ η]ν ώρισμέν[ η]ν τειμην Τ17ς 
31 &ρ( τάβης) νγ( )' Γ (δραχμάς), τα ουναγόμενα χαλ 32 κού (τάλαντα) λη 
(δραχμας) 'Δφ, &κολού.f1'ως ταίς 336υγγραφαΤς. Τούτων δε γενομένων 

35 3-1' εσομαι βεβοη.f1'ημέv[ ος]. 35 Ε-ΟτυχεΤτε. 

15 &π6δοσιν ίη der AU8gabe aU8ge
fallen, von GH nachgetragen. 

22 κα[1..]ως W ., Β. ΟΧΥ. 4 ρ . 263. 

27 Ζη δια1..έξαντες Koschaker bei 
Wilcken, Arch. 4, 373. Vg1. auch Τοι' . 3, 38 
(χρηματίσαντες εΙι;; κρίσιν), und 15, 28. 

15. 'Έvτι;vξ,ιs an die Chrematisten. - Circa 103 v, C. - Faijum. (V gl. 
S. 15,) 

Ρ. FaΥιίm towns ] 2, edd. Grenfell-Hunt. 

ι Βα.σιλ.ίΟ( 6)rιι Κλ.εοπάτριΥ. .f1'Ei'j Ε-Οεργέτιδι και βαοιλεΤ Πτολεμαίωι 
επικαλ(ουμένφ) 2Άλ.[ε]ξάνδρωι .f1'εωι Φιλομήτορι χα{ρειν 3 [Θ]εότιμος Φιλέου 
1\ιJυooς τfjς τετάρτης ίππαρχlας (έκατο'ντάρουρος) 4 των εκ Θεαδελφε{ας τfjς 

5 Θε[μCjοτου μερίδος τού 'Αροινοίτου, 5'Ev τωι Έπειφ μηνι τού ιγ το[ύ] 
και ι (ετους) Διοκλ.είους του Α'λεξάνδ[ρου] 6 Πέροου τfjς επιγονής των εκ 
της α-ΟΤής ού &πο του !;Jε~r[t]2-στου &ναοτρέφομένων &δικήματα εις μ[ ε] 

, "λλ 8 λ ' "δ """' \ f [] 9 τα' t> ει' συν α οις ουντε εοαμενου επε ωκα κατ αυτου περι τουrφ ν ~-

10 :a.~~μένα; 'προοαγγελίας, 01)Κ αίδεΟ.f1'εΙς δε το[ ύτο] 10 &λλ.α και Προολαβό
μενος ουνεργο[ν 1 ΆμμC1νιον Άμμ[ ων{ου] 11 Πέροην· τfjς επιγοvf]ς των εκ 
της α-Οτf]ς και τf]ι , . [τ]g1! Ι2 Μεχειρ τού ενεστωτος (έτομς) επελ.f1'όvτε[ς ε]πι 
την -δπ[ άρχου ]Ε..σάν μοι εν τf]ι κώμrιι oixlav και εκκαλ[ εο Jάμενο{ με [, ... ] 
14' , , r , ," - [ ' - ] Ι5 [' ] ο' Ι5 συν τουτοις και ετερους ουμπαροντας υπο Η των Cf υτων ο υ τυχ ν-

τως πλ.είστα κακολογη.f1'εΙς εκ κοινολ.ογ[ t]ιx[g] Ι6 τ[ f]]g συνοτα.f1'είοης προς 
, λ Ι7 'λ' , '" Α.' "β , πλ. γων α.υτους .. φοις xCf'!lV. Cf~ .. 'V α λα και ηγαγον μευ υ ρεως και ., '!Ι. 

και συνκλ.είq[ αν ]~τ[ ε']ς με εΙς την Άμεννέως τινος οίκίαν εξέδυσαν δ περ[ιε-] 
20 19 βεβλήμην {μάτιον και τούτο &πελλ.άγηοαν έχον:τ[ες ε] 20 ξέντες γυμνόν. 

El.f1" ουτφ? μΗ' ενδύματος u-0L περι 21 ~ωσ.f1'έντος -δπο των γνωρίμων οίίτως 

9 ωίΙ den εl.fJ'ισμέναι προσα?'Υε1..Ιαι sind 
wohl Anzeigen bei der ΡοlίΖεί (8. - Αη-
hang) gemeint. . 

14 fg. ist schlecht lωnstΙ'uίel't uncl nicht 
ganz verstandlich. 

20. 21 μοι περιζωσ.fJ'έντο r;; Wilamowitz. 

ΙΙ. Vel'fahren ίη Zivilsachen. Ί . Έντεύξει ι;; behufs EinJeitung des Ve1"fahl·ens. 11 

iξελ.f1'ων 22 και καταβαλ.ων διαΠτιολ.εμαlου τραπαι~ίτ[oυ] ΜέJ,ιτι 23 τfj~. κα

πηλίδι, ?ί το ίμάτιον έδεκώκησαν. ενέχυρον, 2<1 προς &οωτεlαν χα( λκού) δρα

χμάς) 'ΒΨ, εξεκομισάμην α[ -Οτ ]ό. Περι 25 των &δίκως εϊς με συ[ντετ ]ελ.ε6- 20 

ιι(έν)ων προ[n]ρημένος 26 επε;εΜtείν δέομαι άποστεΤλ.αί μου την εΎτευξιν 

27 επι τους 4ποτεταγμένους τf]ι κατoικίςc χρη,ιιατιστας 28 ιhν εΙοαγωγευς 

ΔΙ06κουρίδης, σπως χρηματίσαντες 29 α-οτην και προσκ'αλεσάμενοι τ6ν τε 
Διοκλf]v και Άμμώνι[ ο]ν 30 δια r[ .. . "., λ.ογ ]ευτού συνκρίνωοι πρα8"χf]- ~o 

vιxt μοι 31 έκCf . Γ, .]ρ[ . , , . . . σ]υνεχομέ1/0υς τf]ς άδίκου &yroyfjg 32 &ργυ(ρ{ου) 

(δραχμας) ρ και τ~ς υβρεως χα( λκου) vJt . και τας του χα( λ.κού) 'Βψ, 33 περι 
α-οτω[ν γ ]ε~oμε'νης [&]y4γ~ής άρ,ιιo~oύσης 34 δια δημοσίω1/. Τούτων δε γε-
1/0μέ1/ων έσο μαι &ντειλημ 35 μένος. 36 Ε-Οτυχείτε . 35 

23 J. ~δεδώκεσαν. 30 Ι πραχ.fJ'1"jναι. 

Ό) .ENT.ET~.EIΣ ΒΕΙ ΕΙΝΕΊ\'Ι PRIVILEGIARISCHEN GERICHTSSTAND. 

16. 'Έvτι;vξ,ιs auf NichtigerkHirung einer σVΥγQαψήj iiberreicht beim 
Επιστάτηs και ΎQαμματευs των κατοίκων !'ππέων. - 141 Υ. C. -
Akoris. (V gl. S. 12 Α, 1.) 

Rein. 7. ed, Th, Reinach. Nachtr. Υοη Vitelli, Atene e Roma 8 (1905), 219 fg.; 
Gl'adenwitz, Bel·J. Ph. WSChl'. 1906 ρ. 1350; WiJcken, Al·ch. 3., 523. 

Lit. : auBer clen obigen 1\IIitteis, 8av. Ζ. 26, 488; Taubenschlag, Arch. 4, 33; Le-
walcl 37: 41 Α. 3. -

ι ΒασιλεΊ: Πτολεμαlωι και βασιλ.ίοσηι Κλεοπάr[ρ]αι τf]ι Μελ.ψηι και 

βα6ιλί06η~ 2 Κλ.εοπάτραι τfjι γυναι~~ [.f1'Eoig] Ε-Οεργέταις [χαlρ ]ειν 3 Κέφα

λος Διονυσ{ου των εν τωι Έρμοπολίτηι μισ.f1'οφό[ρ ]ωυ καταγινομένων δ' 

εν τf]ι Άκώρεω[ς]. 4 Ka.f1" -δπερβολ.ην .ηδικημένο[ς] και κινδυνεύων &ντ' 

έλευ.f1'έρου δούλ.ο[ς] ytvio.f1'at [χ]άριν τω[ν] διαπε~πραγμέyων εις μ§ 1J'l!-0 
4vq~κρ4τgυ του Χαρίνον, ίππάρχου τού α-ο του ν[ ο ]μού κατgίκων 6 ίΠ'l!-έφv, 

.ηΥάγκασμαι r'))v εφ' 1Jμi!ς καταφνγην π[ οι NoaQ-!tιxt, ΙΥα τύχω βοη.f1'είαg, 

7TgfJ γCf-Ρ . Κ1ϊ (έτ~υς) ΨΥ'!Ισαμ4νου' μου παρ α του έγκ[ αλ.ο ]νμένου οϊΥου 
χό(ας)' [τ], r~g δ~ τού~rων 6υναγομένφν TI,ttf]r; χα(λκο,υ) (ταλ.άντων) κ~ 
προεμένου u-ov α-oτω~ χειρό[γρ ]αφον, δ διασαφ[ ε]Τ 9 τ11ν καταβολ.ην αύτωι 
π[ ο/ ]ήσασ8"αι επι την έπι' των τόπων Σωτ[ί]ωνος τράπεζαν 10 εν' τωι ση- 10 

μαν.f1'Ί!ντι χρόΥωι, διο και έν τωι fla[xJOJv μηνι τού α-οτου έτους διαγρά
ψαντόg 11 μο[ υ] ?'l!-~ r1]V προειρημέν,!lν του Σωτlωvος τράπεζαυ &πο του 

πρ[ ο]δ ιεοταμένου Ι2 [δι~φόρoυ χα( λκου)] (ταλ.άντων) ιγ &κολού.f1'ως και o(l)g 
6υνηλ.άκχειν, παρ' ο-δ και λαβόντος μου το τf]ς Ι3 [τριxπέ~ης σύ]u-βολ.οv, 

μετα δε ταυτίχ &ποδόντος μου τ(ωι Λ)υοικράτει τα λοιπα τf]ς τιμf]ς του 

Ι<1 [oΊVoυ χα(λκου) (τάλ.αντα) ια] και ΠΡ06εδρεύουτος τ* τού χειρογράφου 
ιΜτετήσει, -δποσχομένος (sic) τε 15 [α-οτου δια πάοη]? ήσυχίας εΙχον τωι μη- 15 

J 4 Ι ύποσχομΕνου 
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OcIktav εννοιαν [κ ]ακtας εχειν' XQ6vov δε δια~[λιπ6ντoς? και το]ύ έγκα

λου[με1νου έπιβολ,ην οχ6ντος εΙς το δ ιαοεΤοα{ με, έντυχ61/τος 17 [κατ' 

έμού ...... ] .. ωι 1'~ι έπι των τό[ π ]ων ΟΤQατηγωι, π[ ε ]Qιέοπα με έπ' αοό-
, , '18 [ , δ ' '] - , - 'δ ι έ λ ,ι , τον ως μη απο οντος εμο υ αυτου τα ιαφΟQ~, μπ . εκεις τε μοι ουκ' 

[&]πέοτηι, εί μη ηνάγκαοε 19?§'οημ[ειώο&αι υ]πεQ έμού σ[ υ ]γγQαφην αΙ-

20 γυπτ{αν τ6ν τε &δελφ6ν μου ΠετεαQΠΟΧQάτην 20 [κα] ι Το&6ην καί Πετε

νΟύφ[ιν] και την μητέQα μο[υ ΣJ§,'!'9βάοτιν χα(λΚΟύ) (ταλάντων) [ι], διαοτα
λέντος έν τωι 21 [ου]μβοΧαίωι την &πόδοοιν [αiJJτωι ποιήοαο&αι έν (ετε6Ι) 

γ &πο τού &κ (ετους), ος και παQαΧQημα 224μεοιδίωοεν !ο ΠQοειQημένον 
χεΙQ6γQαφον Πετεχωντι ηνι των έκ της ;ΑκώQεως, ~3 αιι και, ουυέτ[ αξ]εν' 
μη ΠQ[ οέ]ο&αι με αοότ6, έαν μη [ΠQό]τεQον κομίοαι α[ -ότο]ν τα ΠQοκείμενα;. 

χαλ(κού) (τάΧαντα) ι, 24υποΧαμβάνων τωι τοιούτω[ι] ΤQ6πωι δις ταύτα-

25 Π[Qά]ξειν με. Διο, μέ[γιο]τε βαοιλεύ καΕί βα]oί~λιooαι, ουνέβη ~~τωι 

εΙς εκαοτα βουΧ6μενος αiJτ[g l'!' δμόλ()γον κατα[ ο]τηοαι. Δέομαι ο-δν 26 υμων' 

των μεγίοτων &εων, μ1] {ιπεQιδ[ εί]ν lvcaQcv6IkCV[ ο]ν υπο &ν&Qώπου 27 [ &γ ]νώ
μονος, &ντ[ι μαβομένους δ' έαν φαίνεται, ΠQΟΟ[ τά]ξαι ΧQηματίο~~ μου την' 

εντευξιν 28 [κα ]τα 'Λπολλ6δωQον των ΠQώτων φίλων και έπι[ οΤ ]άτην και 

γQα/!-/!-ατέα των κατοίκων 29[ίπ]πέων, σπω [ς μ ]εταπεμψάμενος τον ΛυΟΙΚQ[άτ ]ηv 

30 διο ΉQαΟΤQάτου τού ΠQος ταΤς oυντά~ξεoιν της τε των ΠQαγμάτων &λε

&είας έξε[τα]ο&είοης, έαν (fι> ουα] ΠQοφέQομαι, ΚQtνrι 31 μηδεμίαν ειν[α]ι 
αοότωι παQ' έμού ΠQαξι[ν] κατα μη(δε)υα ΤQ6πον, ακυρον δε καΤα60τα&η

ναι 32 καί την οη,ιιαι[ νο ]μένην τών (ταΧάντωυ) ι OVyy[Q ]αφήν, δμοίως δε. 

καί το μεμεοιδιωμένον XcLQ6yQ( αφον), 32 μέΧQΙ δε τούτ[ ου] μη έξ11 αοότωι 

κoμιo~μένφ το [&]ντίγQα[φο]ν της έντεύξ[ε]ως ταύτης 34 [μη]δεμίαν οίκο

ν[ ο ]μίαν κατ' έμού ποιειο&αι μηδε πεQΙ[ ο ]παν με μηδε τους ΠQογεγQαμ-

35 μένους 35 S[yy ]ύους, διεγγ[ υάτ]ω δε τού . κα&ήκοντος ΠQοοτίμου [τ Jwt έπ/" 

των τόπων ξενικωι ΠQάΚΤΟQΙ. 36 [Τού]του δε γενομ[ένο]υ τεύξο,ιιαι ιΧ1ΙΤΙ

λήμψ[ ε ]ως . 37 Εοότυχείτε. 

16 iντvχόντο. - στρατηγώ: ίη dem e1' 
sich an den Strategen wendete. 

19 Kepha10s hat sich a1so hellenisiert, 
seine Familie ist bei der agyptischen Na
tionalitat geblieben. Einen Parallelfall 
bei Schubart, A1·ch. 5, 122 Text νοι Α. 1. 

20 διασταλ.έντο.: (la bestimmt war. 
22 ΙμεσιδΙωσεν: er gab ίη Verwahl'ung 
25 συνέ~η fg.: et· verabTedete sich mit 

Petechon, um ihn ίη allen Punkten mit 
sich iibel'einsti=en (d. h. zu einem ge
fiigigen Zeugen) zu machen. 

28 iibeT den hier genannten Komman
danten der tandwehr-Kavallerie vg1. Ρ. 
Μ. Meye]', Heerwesen der ptolemaer (1900} 
70fg. 

29 Ι δια. 
30 Ι άλ.η,(ΤεΙα •. 

D) ΤΠΟΜΝΗΜΑΤΑ l\lIT ΒΙΤΤΕ υΜ RECHTSSCHUTZ (ΑΝ ΒΕΑΊ\ΙΤΕ 
ADRESSIERT). 

17. Ύπόμυημα an den Ιππάρχηs έπ' άυόρωυ κατοίκωυ ΙππΕων. -

86 v, C. - Tebtynis. (Vgl. S. 9fg.) 
Teb. 54 edcl. G1·enfell-Hunt. 

Petent gehot·t zum Gefo1ge des [ππά~xης (1. 4. 5), wodurch woh1 dessen 
Ant'ufung beg-rundet ist. V g1. auch (16), ,νο jedoch ' del' FaJl insofern anders 

1 

, 

1Ι. Verfahren ίη ZiviIsachen. 1-. ΕvτεVξει. behufe Είη1. d. Verf. u. iιπoμνήματα. 13 

liegt, a1s dort auch der Beklagte Soldat ist. Darum kann dOl·t an eine 
Spezia1kompetenz gedacht werden und 1iegt eigent1iche Ά'ντευξις vor; unsere 
-υπόμνημα dagegen diirfte auf b10B administrative Intervention gehen . 

1 Qπλ[ . .... ] . των ΠQώτων 2 φίλων [καί] Ι.ππάρχηι έπ' tkv~aQWV κατ
.()ι:κων {ππέων 4 παQα Μέλανος των έκ της οης 5 οΙκία[ς.] Τ[ ο]ύ {ιπάQχον- !\ 

τ6ς μοι 6 κλήQου ιXQoV(QWV) ι πεQί Θεογονίδα 7 αιQίμου οπαQηναι, σ&εν τfJι 
$ νυκτί τηι φεQούοηι εΙς την 9 κε του Φαωφι τού λβ (ετους) 10 έπελ&[ 6ν]- 10 

τες Πετεοούχος 11 και 01. 1'[ ούτο]υ &δελφοι οί ΤQείς 12. [']1'[ ..... ]ν τού 'AQV
.ώτου 13 4[ π Jg [της KCQ ]κεοοίQΕως Η της Π[ ο]λ[ έμ ]ωνος IkCQioog 15 έπί τον 15 

δ[ ια ]οαφούμενόν μου 16 κληQον έγλέλυκαν τα έκ της 17 γης αοότων υδατα 

ίωοτε .. ] 18 ε [.] .[ ... ]1" ν 6υμβεβηκ6~τφν κατακλυσ4tηναι 20 κ[αί β]λάβος 20 
μοι γεγονέναι 21 §'[Ις (πυQΟύ) (&Qτάβας) .. ] Άξιω έαν φαίνη~τ[ αι ουντά} 
ξαι καταοτηοαι 23 α~[ τους έπι ο]ε και' έπαναγκά~oα[ι &ποδοϊίν ]~ί . μοι το 
βλάβος. 25 [Τούτου δε γ ]ενομένου εσo~[μαι τετευχ]ως των δικαίων. 25 

7 ο,(Τεν ist nach dem vOL'hergegan~enen 
Genet. absolutue iiberfliiseig und zeigt vul
garen Stil. 

18 ob [δJστε το] f[ιΙ'αφο. έκ] τών Cro
nert, Wo~hensch. f. klass. Phil. 1903, 460? 

18. Ύπόμν"1μα an den Επιστράτ"1'ΥΟS der Thebais um Riickverschaffung 
eines Grundstiicks. - ΙΙβ-Ι11 v. C. - PathYl·is. (V gl. S: 9 fg.) 

Ρ . Lond. 2, 401 (ρ. 13) ed. Kenyon. 

Ahn1iche Eingabe an den έπιστ~άτ'ηγoς: Tor. 1 Ι 16. - . ϋber die ίη 
diesem PapYl'us erwahnten historischen Ereignisse (1. 21: &μιξίας και~oί) 
vgl. Bd. Ι S. 22. 

1 Φομμούτι ουνγενεί καί έΠΙΟΤQατήιγωι και σΤQατηιγωι 2 της Θηβαt-
και 

δος 3 παQα 'Λπολλωνίας της Σενμού&εως καί 'ΛφQοδισtας 4 της και TaXQd-
τιος άμφοτέQων ΔQύτωνος 4tυγατέQων 5 κατ[ οι]κουοων iv Πα&ύQει. 'ΤπάQ- 5 

χοντος -ήμίν τε καί ταίς 6 έαυ1'ών ιΧδελφαΤς :ΑQιοτοi τηι και Σενμών&ει 

καί ΝικαQίωι 7 τηι [και] ΘεQμού&ει και '4πολλωνίαι νεωτέQαι τηι και 

Σενπελαίαι 8 μέQ[ους] -ήμίοους τών 'Jf~ΤQικωv έγγαίων σντων δ' εν 1'ε 
'FWL 9 ΠεQ[ι]&ήβας και Πα&υQίτηι, δμοίως δε και των οΙκετικων οω-

10 μάτΙ ων] έν ΌΓς και έπι τού Κ6χλακος της :ΑQαβίας τού δηλου..!:!:..μένο[ υ] 10 

Πα&υQίτου νομού μέQους (ήμίοους) ιΧπο έδάφους ά,uπελωνος 12 &QoVQWV 
β (ήμtοους) η σοον ι?''!' ~~ έπι το πλεΤον κιχι τού &πο ιΧπηλιώτου 13 αοότού 

παQαδε{σου καί φQεάτω~' καί έποικίων καί ~ην~νoς 14 καί γΎί[ς] χέροου 
και ΙΧλλης γης έκτός φολογιας και' των ουνΚV~Q6ντων πά1ιτων αιν 15 

,!εΚQάτηκεν g πατηQ ή,ιιων 16 έφ' σοον [π]εQΙηι XQ6vov, ήμων δε μετα 

την έκείνου 17 [τελευτην] των λοι[ πων .......... ] '4Q{οτω[ν Ά]1}η-
νοδότου 18 των 4Ι πο Δ]ιος πόλεως τ[ ης μεγ ]άλης βιαιότεQον 19 έμβατ[ εύ]-

6 ιJαυτών = Τιμών 
7 ΣενπελαΙαι W; Σενπελ.αΙιl'ι Ken. 

13 λ.ηνών ist die Kelte]'stube 
14 1. φο( ρο )λογΙα. Mahaffy ? 
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20 σ[α]ς εΙς το δη[λούμενο]ν iδq.φος τού &μΠcλ[ ώ]νος 20 και είς τα συν

κύροντα [τ]ούτωι εν τοΤς τής &μειξίας [κ ]αιροΤς 21 &ντιποιεΤται &δίκφς-

τού επιβάΗ01lτος 11μΤν μέρους (ήμίσους) 22 και μέρος τι καταπcφύτευκεν 

&μπέλωι, κατεγνωκως 23 τώι γυναΤκας ήμας είναι και ετέρωι τόπωι κα-

25 τοικούσας 21 μη ευχερώς δύνα6&αι έπιβq.λεΙ·ν επι την σημαινομέν?1 υ 25 xrfj
σιν. Διο καταπεφευγυΤαι έπί σε ιXξΙOύ~ιεl', εαν φαίνηται, μετα~πεμψάμε

νον avtQl' επισκέψασ&αι και' εα.ν ήι ίΧ γράφομεν έ~αναγ 27 κάσαι εκστήναι 

τού διασαφουμένου -YιIU~11 μέρους (ήμίσους) τού εδάφους τού &μπε~λώνoς 

και' τών ε'1 αυτώι πεφυτευιuεvωv και' τών προσκυρόντων τόπων 29 και' έκ-

30 τεΤ[ σ]αι ίΧ (;τενήνεκται έξ αυτών γενήματα, περι δε ~ς 30 πεπόη[ τα]ι βίας,. 

διαλα(3εεν μΙ60πονήρως, ϊ,/ dJμεν ιΧ1Iτειλημ(l'αι . 31 'Ευτύχει. 

19. Ύπόμνημα an den κωμΟΎραμματεύs. - 112 / 1 v. C. - Tebtynis; 
(Vgl. S. 13 Α. 4.) 

Teb. 49 edcl. Grenfell-Hunt. NachtL·. Υοη Cl·cinertWochsch. f. klass. Phil. 1903,459. 

Die Anrufullg des κωμογραμματεύς ist beding·t C1lll'ch die Eigenschaft des 
Gesucbstellel"s als (3ασιλικος γεωργός unc1 die Verletzung seines Pachtrechts. 
Pal'allelstiiclr Teb. 50, wabrend Tel). 44-48 ein anderes (unc1 mehl" straf
l'ecbtlicb gel'ichtetes) SchluBlJetit anf,·veisen. - DaB iibl'igens del" Κωμο
γραμματεύς nicbt selbst jndiziel'en darf, zeigt 1. 19: \vet' die hiet' genannten 
οlς κα&1ίκει sind, bleibt nng'ewiB; δ. d. Anill. 

1 Μ[εγ]χεΤ κωluογραμματεΤ Κcρκεοσίρεως 2 π[αρα] Άπολλοφάνους τού 

Δ ιονυ60δώρου 3 βα[ 6 ]ιλικού γεωργού τών έκ tfjςo αυτψ;. 4 ΤΨ κ τού 

5 Φαώφι τού ε (ετους) 5 Νίκωνος τού Άμεννέως τών 6 εκ τψ; avtfjr; κώιuης 
εγλύοντος 7 τ[α] εν τijι εαυτού γηι υδατα 8 κατακέκλυΚΗ/ απο τ·ης 9 υπαρ-

10 χούσης μοι βασιλικης 10 yfjq εΙς (άρούρας) βδ' ύπ' άροσμου 11 [ουσ]?1ς ω6τ' 

lXv εΙς τέλος άπο 12 σrρ[ .... . ]l'αι και [έπιγε Ίνέ~[ %αι 13 μοι β[λάβο]ς εΙς 

15 (πυρoiι) (&ρτάβας) κ. 'Διο ι.! έπιδίδωμί σοι οπως τού έγκαλoυ~μέν[o]υ 
προσκλη&έντος έπαναγ~κασ%fjι αποδούναί μοι το βλάβος, 17 εαν δ); απει

%ηι υποτάξαι 18 τού υπομνήματος ά1lτίγραφον 19 0fg κα%ήκει, ϊν' ύπάρχηι 
20 μοι εν χρημαΤΙ6μώι και μη%εν 20 τώι βασιλεΤ διαπέσηι . 21 [Ευτύχει.] 

12 άnοστρ[ακο·vσ4Ται] Cl'onel·t 
19 ob mit οΙ. κα4Τήκει gemeint ist, 

daB bei einem miBJungenen Vergleichs
ver8uch die Sache an einen Gel'ichtsbof 
verwieseu werden 8011 , laLlt sich uicht 
sicber sagen; es lage dann eine Pal'allele 
zum Verfahren der Magdolapapyri (S . 4) 
νοι" , doch kann auch ein hohet'er Ver-

\valtung!\beamter biet· kompetent ge,vesen 
sein. Uber diesen weitel'n Sinn Υοη οΙ. 
κα4Τήκει vgJ. S. 6 Α. 2. 

20 χρηματισμό. ist biet· clas Amtsal'cbi V; 
del' Petent will seine Bitte 'zu clen Akten 
genommen' 8ellen ; man vgl. die Gesuche 
υm Ansetzung aut' clen καταχωρισιιό. aus 
del' l'omischen Zeit (Kap. ΙΙ S. 33). 

V g1. anBel"dem BGU 1155 1.5 nnd 1105, el'ste1"e an den 'Λρχιδικαστ·ιίς, letztere 
an den Vorsteber eines 'κριnίριον' ίη Alexandι'ien gel'icbtet. Ζυ beiden Schnbart, 
Al'ch. 5, 63-5. Sie werden nicht bie1" alJgedruckt, weil sie bereits der Zeit des 
Angustus angehOI'en; allel"dings alJel' entspTecbeu sie ancb nicbt c1em l'omiscllen 

J 

ΙΙ. verfahl'en in Zivilsacb.en: 2. Ladung. 15 

Pl"OzeBl"ecbt, welcbes eine andeι-e Gel'ichtsvel'fassnng ιηίΙ sich bl·ingt. Sie sind 
dahel' als Auslaufel" des lJtolemaischen Vel'fahrens ΖΙΙ betrachten, die sich nnr ίη 
del" 1Jbe1'gangszeit finden. 

2. LADUNG. 
Λ) LADUNG DURCH ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ, 

20. Wahrscheinlich Fragment einer Rolle mit Verhandlungsprotokollen, 

welche die verlesenen προσκλήσειs ίη sich schlie.Ben. - Zwischen 

300-271 Υ. C. - Hibeh. (V gl. S. 16 Ζ. 3 a.) 

Hib. 30 (c1) edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: Mitteis, Sav. Ztsch. 29, 470; Fliniaux Νου\'. Rev. hist. 33, 535 fg. 

Ζα diesem Stiick gehol"en dl'ei Fl'agmente, νοη denen das el'ste, Hib. 30 a 
(zu erganzen: [τάδέ έ'γνωμεν περι Τ-ϊjς δtΚ'ης,ης έγράψατο δ δείνα] Mακ[εδιb]ν 
των 'Λλεξ[ ά1ιδρου ....... Ν]ικάνορι Μακ[ εδόνι των Άλε ]ξάνδρου χιλιάρχω[ι. 
Δηλω σοι σΗ οφεljλωv (δραχμας) τλ κα[τα συγγραφl1ν]) eine zweite Ladnngs
sclιrift ist, ,velche zu einel" Vel"handlnng ίη del' g'leichen Gerichtssession ge
fiibl·t hatte. Dal"auf dentet ι1ίε Vel"bi~c1ung heidel' anf einem Papynιs. 

Die einleitenden FOJ'meln cles Pl"Otokolls; clann: 

[Τάδε εγνωμεν περl' τ'ης δίκη;, ~ς εγράψατο δ δεΤνιχ 13 ...... Μακε-

δων τών ~λε ]ξάνδρο[ υ] ~§,;,q.~[νικΟς Πε ]ρδiκκαι Μακεδό[ν]ι ιών Αλ"ξάν
δρ[ο]υ . 15 [Δηλώ ooJt οτι οφείλων μοι ';ατα συνγραφην 16 [(δραχ!ιας) . . 1& 

ιfψl εγγυός έστιν Ά.ντίγονος Λιμναίου, 17 [ταύτας] άπαιτούμε1ιος ύπό μου 
πολλάκις, ουκ &~[ ποδ'ίδ]φις 015τε τώι πράκτορι ηβούλου έξoμo~[ λογή6 ]{'-
6%ΙΧΙ. Διο δικάζομαi 60Ι τού &ρχαίου 20 [και' τόκο]ν (δραχμών) '4ν. Τί- ~(), 
μημα τfjς δίκης (δραχμαι) 'Αν. 21 Κλήτορες .]καφυ6ιος Κώιος τών Αλεξά11-
δρου ίδ'ιώ~[της " ... ]λαος Μένωνος Θραιξ της επιγονής. [ ] 
23 ['Έτους .. έφ' [ε ]ρέως Φιλί6κου τού Σπουδαίου μηυος 24 [ •.•••• . ]ου ιδ. 

'.f] δίκη σοι &υαγραφήσετ[ ιxJt εν 25 [τώι έν Ήρ ]ακλέους πόλει δικαστηρίωι 2& 

[έ]νφπιον [. ....... ε],;,πλωι. (2t
• Hand) Δι' 'Επιμένους. 

18 nράκτορι: es mηΒ also dem Be
klagten schon einmal der nράκτωρ ίη das 
Hau8 geschickt worden sein; vielleicht 
behnfs Ladung Ζηm Vorvel"t'ahren (S . 17)? 

24 Ζιι άναγράφησεται (ίη 21 Ι 32 γρα· 
φήσεται) Mitteis a. Ο. 

25 fκnλωι (auch ίη Petl·. 3,21 [e] 5) ist 
unerklart. 

21. Fragment des Protokolls vor dem Zehnmannergericht; die πρόσκ):ησιs 
umschlie.Bend, - 226/5 Υ. C. - Krokodilopolίs (Al'sinoe). (Vgl. 
S. 16 Ζ. 3a.) 
Petr. 3,21 (g) [ρ. 47. fg·.] ed. Smyly. Nachtl·. Υοη Gl'enfell-Hunt in Ρ. Hib. 1 

1)· 165-167 und 376 (36). AnLlerdem ist eine Anzabl Υοη Nacbtl',ig'en Ζυι
Lesung aufgenommen, welche Smyly mir brieflich bekannt gab. 

Lit.: GH aa.Oo.; Wilcken, Al·ch. 3, 514; Bouche -Leclet'cq 4 240· SchubaTt 
Al·ch. 5, 68 Α. 2; ferner clie Ζυ 20 genannten. " , 

Ζιι dieset" Uι-kunde, del"en Text infolge del" vOl"handenen Liicken ηιι!" 
teilweise verstandlich ist, ist noch das Fι"agment einer zweiten Ausfel·tig·nng 
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vorhanden und ίη Petro 3 Ρο 49 mitgeteilt, das j edoch nur die Zeilenanfange 
enthalto In dem hier mitgeteilten Erstexemplar lassen sich fiinf ΤθίΙθ un
terscheiden: 1) l. 1-7 Datum und Verzeichnis der mitwirkenden Richter; 
2) 1. 7-8 vbo τόδε; hier wal' iiber die geschehene Eroffnung der Verhand
lung beήchtetο Βίθ erfolgte kraft eines πρόσταγμα des Strategiegehilfen Ari

stomachos, welches 3) νοη 1. 8 i. fo (I]~~ ο ο) - 1. 11 Vo t{J zitiert wirdo 
4) Darauf folgt l. 12-35 i. fo die Verlesung einer πρόσκλησις, sodann 5) 
l. 36 - Ende die Verhandlungo 

Besonders wichtig, aber schwierig, ist das richtige Vel'standnis Υοη ΤθίΙ 
3 und 40 Das πρόσταγμα des Strategiegehilfen erinnel't daran, daB auch 
bei den έντευξεις der MagdolapapYl'i (oben So 14) der ProzeB durch elne -όπο
γραφ~ des Strategen an die Geήchte verwiesen wirdo Es liegt die Ver
mutung nahe, die auch durch die Kiirze des πρόσταγμα gestiitzt wird, daB 
dasselbe nur θίηθ -όπογραφ1) auf θίηθ Parteieneingabe isto 

Ware das eine Eingabe des Klagers, so ware weiter Ζη schlieBen, daB 
das VerfalU:en hier ahnlich eingeleitet wurde, wie ίη den Magdolapapyri, 
do ho dutoch eine beim Strategen iiberreichte εντευξις an den Konigo Merk
wiirdigerweise war jedoch die durch das πρόσταγμα erledigte εντευξις Υοη 

der im Folgenden (1. 38 fgo) als Beklagte bezeichneten Herakleia ausge
gangen (1. 9)0 Anderseits wil'd gleich nach dem πρόσταγμα, Υοη 1. 12 ab 
die πρόσκλησις verlesen, welche θίη gewisser Dositheos der Herak1eia zu
gestellt hatte" so daB dieser als Klagel' erscheintj θίηθ Υοη ihm ausge
gangene ενrεvξις aber wird nicht zitiel'to 

Doch ist es moglich, daB auch er Uo zwo schon VOl' seiner πρόσκλ,l,/σις θίηθ 
εντευξις beim Strategen iiberreicht hatte und die πρόσκλ,l,/σις, durch welche 
er die Herakleia vor die Zehnmiinner ladet, erst dadurch notwendig ge- ο 

worden war, daB das Vergleichsverfabren vor dem Stloategen fruchtlos bliebo 
Unter diese1' Voraussetzung wiirde man annehmen konnen, daB auch deΙΌ 

ProzeB vor dem Ζehnmiinnergeήcht mit εντευξις und Vergleichsverfahren θίη
zuleiten war und die eigentliche πρόσκλ11σις erst dann stattfand, wenn die 
Uberleitung an das Gericht notwendig wurdeo Βθί diesel' Annahme wiirde ο 
man auch fiir das Zehnmiinnergericht dasselbe Vοrverfah1'eη statuieren, wi~ 
wiι- es in den Magdolapapyri fiir dat κοινοδlκιον und die Laokriten gefunden 
haben, 

Wie verhiilt sich aher dann Ζη del' (vοrausι;ξesetΖten) εντευξις und del' 
πρόσκλφις des Dositheos die εντευξις der Herakleia? 

Das πρόσταγμα des Αήstοmachοs ist spateren Datums (niimlich Υοω 
Monat Δvστρος), als del' Termin, auf welchen Dositheos die Herakleia ge
laden hatte (Monat Peritios desselben J ahres); Υοη θίηθΙ' stattgehabten Ver
handlung an letzterem Termin hδ1'en Wil' nichtso Vielleicht darf man an
nehmen, daB Dositheos Ζη demselben nicht erschienen wa1' und ηηη Hera
kleia selbst die Anberaumung eine1' weiteren Verhancllung beant1'agt hatte; 
um die Sache ΖΠl' Entscheidung Ζη bringen. 1h1'e εvτεvξις wiirde dann etwa 
die Ν atur einer negativen Feststellungsklage habeno Die zeitliche Folge 
wiire dann: 1) "Εντευξις des Dositheosj 2) πρόσκλ,l,/σις des Dositheosj 3) "Εν-

ΙΙ. Ve10fah1°en ίη Zivilsachen 2 L d 
' ' ο a ung

o 

~~υξις der Herakleiao 4) D a f 17 
Ubr' r a u ergehendes π ' 

1gens αιη.Β die Sache spiiter noch ο ο ροσταγμα des Aristomachos. 
denn die Verhandlung findet erst θίη lrgIelnd Je1ne Verzoge1'ung erlitten haben. 

Der Τ t d U k ΥΟ es ahr nach d' ' 
Pl'of θΧ el' r unde ist durch wiederholt θω προσταγμιχ statt. 

' Edi : Bαι~ly auf αιθίηε Bitte freundli~hst Vor e Nachvergleichungen, welche 
σθ Ιlo pr:ιηΌθp8 mehrfach geforderto DaB ich g;;ou:men hat, gegenίibe1' der 
? ηonιnι~η habe, ist bei θίηθnι 80 singular Sto~nJekturalerganzungen auf
:gend θlllθnι Verstandnis etwas nahe' θ~ ο ucke ηηι' geschehen, ηηί es 

l'auch wil'd man sich die l ' ο Ι zu r1n~enj bei o weiterenι Ge
gegenwartig halten miisseno

e1n 
hypothetlsche NatUl' derselben 

{ Βα6ιλεύον]το [Ώ λ ' 
ς το εμαιου τού n λJ ' 

, " , το εμαιου καΙ 'ΛΡ6ιν6ης .fJoCiiJv 'Λδ'ελ-
[εφ ιερεως Τ]Ού σντ[ος] έν'Λ[λεξανδ' εΙ] " Ο , φων (έ'τους) κβ 

Ρ αι Αλεξανδ'ρου και .fJoCiiJv 'Λδ' λ _ 
[Ε' ] ε φων 

υεργετ ων κανηφ6ρου ~[rι6ιν6 φ, xal, .fJoCiiJv 
[ ' Δ] ' - "ης ιλαδ']ελφου τη-ς" " 
μηνος ~Ρ'Fρου x.fJo έν Κ" δ"λ ου6ης εν Λλεξανδ'rιε(αι 

[ 'δ' . "οκο ι ων π6λε - , " 
ε ρου Ζ]ηVό.fJo4μΙδ'ος, δ'ικα6ται Δ ,ι Του ΑΡ6ινοίτου νομού. 'ΕπΙ π 0-

, - ιομηδ'ης Πολυκλης "Ανδ'ρων 'Λ6 [λ ] Ρ 
[πιαδ'ης] ~ ' δ' ~ η-αιαν ριος Σώνικο,. Δ , ο ο ο , ο Ο Ο , d,lμiας 
[- δ'ί ] . . " ιοτρεφης < ) .... .. 
της κη ς ου6ης κατα το π " 'Α ..... ο τος (. . . ) Παυ6(ου 

αρ ΡΙ6τομάχου τού Προς τ -' . . . , 

[ 
ηι 6τρατηγ(αι 

νομού τετ ]ιηιμ(ηψ γραφsv αυτωι τού 'ΑΡ6ινο(του 
πρ66ταγμα ofJ έ6τιν &ντίγραφον τ6δ'ε' 

[. ο • Kaf7Ct (?)] .ή$[tω ]Xfv τον βασιλέα ~ια IJ'J;, . ο ο 
'Fijf> έντεύξεαιι; r; 'Ηρακλε/α, 

[ναι (?) ομ6(?)]ρ~rτας πάντα" 
" δ'ικαστας πλη'!! ofJ 

καf7Ι6τ[ ά-] 

lXv έκάτεροι; αfJτωv έξ 
[6ηι κατα το) δ'ιάΥραuuα f''E ) να6[τή_] ~- 10 

" . \ τους κα ΔύlfΤ [] - -
ρ ο υ Ις Παύυι t.fJo τάδ'ε " 

[_' _ ' εγνωμεν 
της δ'ικη]ς ~ς έγράΨατο Δω6(.fJo[εος 'Νι] λ' ~[ερι] . 

Ρ ακ ειαι κα[τα το] " λ 
[ 

ενκ ηuα τ6δ:ε' .fJoEog ] , 
ο Ο • Ο ο ?ου 'Ι9'Ι!δαίος της έπ _, Δω[ σ(-] 

ιγονης Ηρακλεlαι Διοφάντου ' 
!9νδ'α(αι 

1 κρ neuerliche Lesung vo 8 
4 μηνΟ. Δ]ύστο b η ο 
7 - δ' ο ο ο' ου e enso 
8 τ~. _ ικkη]. 01!ση. ebens~ 

αυτωι ann da da ; 
an ?as Zehnman.ι'rer 00 htπροοσταγμα sich 
ι:natlsch wohl ηη geyc rιchtet, gram
desselben, den in

r Ι a~/5 ~η Vorsitzenden 
.]ρο. bezogen werd~ "enannten πράε-

9 Κα-&-α] Μ n
o 

09/10 καtTισΤ[άναι (8 h 
ratlvform 1iiBt sloch ο hCt Ubo) .. - θίηθ Impe-
nι Ε ο ΠIΌ el°O'a 

ο ο lmperati visch f: '" nzen - 11luB 
lasse zusamUJentrete~~, a~:r~~en: "Man 

Mitt" '" 1. 390 
818 - Wllcken, Chrestomathie π. 

κα.&[. ο] 
[Όμό]σαντα. Μ b ο ο 
eid denke der "0;:0 el l?h an den Richter_ 
ten l!.0, A'th J auch 1η αoΓΙVΎ< 'b t't ,ur ten Lip ο Δ J~\ e81'1-
j ede1° VerhandiunO' BIUS, tto Ro 8 Ι 50) bei 
mann Κ " erneuert wuod (ZOt 1 , omm 69) 'Εξ 1 e -lehneno ο ο - αναστήστι = ab-

ι Ο fg o V 0'1 di Ρ II 
3, 21 (28), 8 fgo e ara elstelle ίη Petl'. 

11 Die Jah10eszahl ο 
zweite Exemplar (8) gesl?hert dUloch das 
be~innt also erst εί~ J fle VelOhan~)ung 
Welsungo _ TάιJ g a r nach delo Uber
von 8mylyo ε γνωμεν neue Lesung 

2 

5 
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[ . . . . . . . ] .. [ . . . ]τους a--Dtof; κατηγορούντας και μετα τού οντος σοι-κυρlου οτ[ . . ] 
15 [.. (έτους) .. μ11νος] Περιτtου 'Jf-f! εσιόντος εμού τε και &λλων εν τιρ~ 

ρα:(tιο .[ . . ] 
[ ... . . .... . ]11ς τη[ς λ]§γ(ψένης !Jαqύτιος οίκίας η . εσ;Ι11 εγ Κροκοδlλω[ν] 
[πόλη . . ..... . . 1 . υ α:Πέναντι της λεγομέν11ς Πασύψ]gς οΙκίας τού μ,[ . . ] 
[ .. .. .. . ........ ] . ε .. ν11 εΙς τον τόπον τούτον μετα KαλλCπoυ του[ . . ] 
[ . ..... . ] . αφ[ . .... . ]9V ελοιδόΡ11σας φαμέν11 με 'ΠΡ11κέναι :(t[!;) ]ός τινας δι[ .. ] 

20 [ .. ....... . Ό] .. γυναΙκι;ι, εμ,ού δέ qt αντιλgιδορούντος OfJr[ ω]ς επτυσα[ς], 
[{άστε ... . .... .. κ ]αι λαβομέ[ν11 μ ]9V της avaf!O~Tίg rg'Q {μι;ιrίgυ ... [ .. ] 
[ .. ... ..... . . . . . ]ς μετα ι;ι[ 
[ .............. ] §ις 'Jf-6' α' . . απ' a--Dtof; μ,[ 
[ . . .. ... .. ... . ]ν των επιτίμων των σοι τε[ ταγμένων 

25 ] ... ..• ...• .•• [ 

[ ............. ] ?πέχαιρον αδικούντ[ες 
[ ... . .. . Διο] δικά6'ομα' οΟΙ κατ α [ 
[ .... . . ...... ] Τtμημα της δί'Jf-11? (δραχμαι) ... [ ...... . . . ]αι το α. [ 
[ . . . . . . . . .. κ ]ι;ιι δια τού ένκλή[ματος Δω ]ρο&έg[ υ .. .. . . ]τομαι . (Έτους) 

κα [εφ'] 

30 [ίερέως Γαλέσ]του τού Φιλιοτlωνος ΆΧεξάνδρου και [&]εω[ν Άδ'ελφων και 
[&εων] 

[Ε--Dεργετων καν ]11φόρου Άροινόης ΦιλαδέΧφου Βερενί[ κ ]11ς της Σωσιπόλ[ ιος] 
[μψος ....... Γ Ή δε δίΚ11 οΟΙ γραψήοεται εν τωι δι[ κ ]αΟΤ11ρίωι τωι οντι 
[εν Κροκοδίλων πόλ]§ι ο{ί είσαγωγευς ΠοΧυδεύΚ11ς (έτους) κα μ?Ίνος Πε-

ριτtου 

[ . . . ....... . ]μ,α εχ.] .... . . ] . . . ενώ πια . Ι[λήτορες .... . φι;ιν11ς 1Y~-

35 [ •...•.••••• ] • Πέροων, Ζώπυρος Συμμάχου Πέρσ11ς rTίg επιγgΥης 
ΔωσιiJ'έοv μεν . . . . . . ... ... .. • 

[Δωοι&έου μεν (?)] εγκλ11μι;ι[ τί]6'οντος και Ήρακλείας δε παρούοης 
[μετα κυρίου 'Αρ ]ιοτίδου τού Πρωτέου 'A&11vatov της επιγονης και 
[βουλομέν11ς] απολογεισ.{}αι την δίκην, αμα τε γραπτον λόγον 

βoυλoμένrις τε &7tολογείσiJ'αι τη1! δiκrι[ν] 
[και δικαιώ]ματα .{}ψένης, [Δωοι.{}έου δε επι . .. ] 

40 ηγρα ]πτον λqγgΥ ι;ι . ... .. ν, ψ?/τού τε ......... ] δικ. 

[ ] .. 9E~X.{}Eioa~ μαρτυρίαν . . . . τού είοαγωγέως] 
[ ] . ν {ψίν 'Jf-ι;ι~ των της Ήρακλείας δικαιωμάτων] 

θ και "αρέδοτο fv τοίς δικαι&ιμ[ ασι] 
[ . . . . , .. . Πτο]λεμαiον κ[ατα] το διάγραμμα [ .... . . . . ] . ... Ήρακλεία 

και 
[ .. ... . ..... ] . ι~ ... δι'Jf-[ αίως] σσα μεν qy εν τοίς βαοιλέως Πτολε-

28 VgΙΗib.30,20 ; Rec.J.G.1 ρ.164ι' 29. 
33 fv Κροκοδiλων ,,6λει Μ. ; of; εΙσα

Υωγεούς .[ΙολvδεVκrιςneue Lesung νοη Smyly. 
34 Uber πρ6σκλησις und κλήτορες Μ. 

Sch. Lips . 2 2, 769 fg. 

38 &πολογείσiJ'αι = defendel·e. 
39 zu δικαιώματα vgl. ΑηΙl1 . Ζα 31 

ΚοΙ ΠΙ 23 . . . 
40-42 neue Lesungen νοη Smyly. 
44 ΙΧν fehlt im Duplikat. 

ι 

J 

ΙΙ . Verfahl'en in Zivilsachen. 2. Ladung. 

[μαίου διαγρά]μμασιν είδΏ γεγραμμένα ~ εμφανί6'11Ι τις, ποι-
[είν κατα τα διαγρ ] ά~ιματα, οοα τε μή εοτιν εν τοΙς διαγράμμασιν, 

[αλλ' έν τοΙς πο ]λιτικοίς νόμοις, κατα τους 1/όμους, τα δ' &λλα 

[ .. . . . ..... . ] και . . ται . [ . ..... ] [4κολού.{}ω? . .... . .] 
] 

f "δ" , ουντασσηι εαν ε αμφοτερων 

(SpUl'en Υοη dl'ei weitel'en ΙθίΙθη.) 

19 

Β) LADUNG DURCH DEN ΒΕΜΙΤΕΝ nι (VERGLEICHS)VORVERFAHREN. 

22. Bericht des έπιστάΤ1jS Tfjs κώμ1jS an den Strategen iiber erfolgte 
Ladung zum Vergleichsverfahren :und Erfolglosigkeit desselben. -
221 v. C. - . Faijum. (Υ gΙ S. 17.) 
Petr. 2, 2 (2) ed. Mahatfy. 

1 Mooxlrov Διοφάνει χαlρειν. Έκόμισέν μοι Δωρίμαχος έντευξιν κεΧΡ11-
ματισμένη[ν] 2 κατα Διονυοlου, εν ~ι ύπεγέγραπτο φροντtοαι, σπως των 
δικαlων τύΧ11 ι . ανακαλε~σάμενoς Oi)1' τον Διονύοιον επανέγνων a--DtroL 
~" t \, 'λ ., δ'4 Δ f " Τ ./ν EvrEVsLV xα~ εκε ευον τα ι_καια τωι ωριμαχωι ποιηοαι' αντιλεγον-

τος δε τού Διονvσtου, μη.{}εν έχειν των 5 δια της εντεύξεως εγκεκλημένων, 

απέσταλκα αύτον προς σε τηι ς 6 τού Φαρμού.{}ι. 'Έρρωσο. (Έτους) κε 

Φαρμού.{}ι ε. 

M06xlrov. 
Vel'So (2 t6 Η. (?»). 1 Διοφάνει. (3t6 Η.) 2('Έτους) χε Άπελλαlου ϊ Φαρ

μού.{}ι ς 3 Mooxlrov περι Διονυοίου . .. ? 4 Δωρlμαχος. 

Verso 1. Dies ist die Adresse des Briefs. 2-4 ist ein Registl·aturvermerk. 

23. Gestellungsbiirgschaft fiir die Ladung zum Strategen (?). - 263/2 
Υ. C. - Hibeh. (V gl. S. 17.) 
Ρ. Hib. 92 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: Partsch, griech. Bi:irgsch.-R. 1, 160 Α. 3; 210 u. δ. 

Ob die Ladung zum Strategen el'folgt, ist a11el'dings wegen der Un
sicherheit der Lesung ίη 1. 13 nicht vollstandig sichel'. Wenn es der Fall 
ist, . so ist wohl an eine Ladung zum Vel'gleichsverfahl'en ΖΙΙ denken; da 
aber die Vel'but'gung εως γνώσεως el'folgt, umfaBt sie wohl aucb die Stel
lung zum weitel'en Verfahren VOl' dem Gel'ichtshof. Die Verpflichtung der 
Bίirgen scheint nach 1. 20 fg . eine exekutive nach MaBgabe des διιfγl!αμμα 

(S. 1) zu sein; sie sol1 durch die Beamten Vollstl'eckt wel'den und dem
gemaB ist wohl auch das Gestellungsversprechen an einen Ladungsbeamten 
abgegebt!n wOl·den. - Man beachte den Unterschied ίη der Stilisierung 
gegenuber Teb. 156, wo es sich a11em Anschein nach um Gestellungsbfu'g
bίίΙ'gschaft in einer Strafsache handelt, und Hibeh. 93 (dazu oben S. 21, 
Anm. 5). 

1 Βασιλεύοντος Πτολεμαlου τού Πτολε~μαtου και τού υίού Πτολε

μαίου έτους 3 δευτέρου και είΚ06τσύ εφ' ίερέως Πέλοπος τού 4Άλεξάνδρου 
2* 

45 
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5 Άλε[ξ]&νδρου και {}εων Άδελφων 5 καν[ η]φόρσυ Άρσινόης Φιλαδέ[λ]φου 

Μ[ν ]'1σι6τρ&~της τ'i'ίς Τεισάρχου μηνος :εανδικ[ ο ]υ, ΑΙγυπτ{.3...ων l!-?7[VO]~ 

1\f§χ[lρ], τεσσαρεσκαιδεκιΧτηι [Ι;Ι~] 8 εμ Μουχιναροω του Όξυρυγχ{του. "Εγ-

10 γυο'ι 9 Τιμοκλέους του ΣCμου Θραικος τ'i'ίς επιγονης 10 Μ1ι&σων ~{l!-[ ου ] 
Θραιξ τ'i'ίς έπιγoν'i'ίς Ήγέ~[μων . . ,]~l!-OV .{(ρ[ η]ς τ'i'ίς επιγονης εφ' αιι πα-

., ](1!!!1 [ίππου ) 

12 [ραδ]Φ9[ ονται aV]r(?'!) ~Ί-' [Ήρακ JλέOυς πόλει έπι 13 τςιν [σ ]r[ρ ]ι;ιr?7γ[ o]v 
εως γνώσεως περι τ'i'ίς 14 δ{κης ~ς {§γ} εΊ-'εγύησεν αVτΟV 'Λπoλλdινιoς 

15 15 ,:,ar~ 9,ψγρι;ιΓ φη]ν προς το &ρxατ~'ν δρα~xμας τριακοσίας και τόκον δρα
χμας 17 έκα~6ν. Έαν δε μη παραδωνται κατα 18 τα γεγραμμένα, &ποτεισά-

20 τωσαν τ&ς τε 19 τρι[α]κοσ[{]ας δραχμας και τα εΠΙ9§,:,ι;ιτα ,:,[α]~ 20 r[ιX] γι

νόμενα, και ή πραξις έ[ σ] rw [Άπο ]λ~φ,!,[{ωι] 211) &λλωι των [Κρ ]~σ{ππςι" 

[1) ΤO]iί πρ&κτo~[ρ]oς {ιπηρετων κατα το [δι&γΡαμ]μα . 
15 &ρχαίον = Kapita1. 

C) LADUNG DUR,CH DIE CHREl\IATISTEN. 

24:. Gesuch an die Chrematisten um Vertagung θίηθΒ Rechtsstreits mit 
Erwiί.hnung der Ladung. - Circa 110 Υ. C. - Tebtynis. (V gl. S. 17.) 
Ρ. Teb. 1, 2.9 edd. Gl·enfell-Hunt. Original νοη Wilcken re"idiert. 
Lit.: Wenger Arch. 2, 502; Engers a. Ο . 22 Α. 5; Rostowzew bei Pauly-Wissolva 

Β. v. frumentum ΠΙ 

Nach den Worten &ποδέδωκάν μοι παρ ' -όμ[ων &ντί]γραφον έντεύξεως 
scheint es, daB die Chrematisten den Termin auf das &ντΙγραφον gesetzt 
und die Zustellung dem Klager iiberlassen hatten. . Anders Fay. 11, 28/9 
(14:); vgl. 8 . 17. - AaBerdem deutet das 8tiick darauf, daB der κωμογραμ
μαι;εύς keinen privilegierten Gerichtsstand hat; vgl. Bouche-Lec1ercq 4, 206 
Ληω.1 . 

1 ΤοΤς χρη,ιιατισταις αιυ εισαγωγευς Δφ[ . . . . ] 2 παρα Πολέ,ιιων ος του 

και Πετεσού[χου] 3 κωμογραμματέως Κ ερκεσοεCρεω[ς τ'i'ίς Πο ]~λέμωνoς μερί-

5 δος. Άκουσίλαο[ς και Πτο ]~λε.ιιαΤoς οι δύο ΉρακλεCδου των ε[ κ της] 

6 κώμης &ποδέδωκιΧυ μοι παρ' {ιμ[ ωυ &υτιΊ2-γραφου ενι;εύξεω; προ φερόμεν< οι) 
{ι[φελέσ]~{}αι με αυτων γην, {ιπιψ ιbυ και τυγχ[ιΧνω &ΠO]~9§[δωκ]ως 

10 ήμΙ:υ χ[ρΊ'1ιι[ατ]ισ,ιιον πα[ . . .. .. ] ΙΟ Τ '1!-' τ'i'ί ; τούτωυ' 9· [ .. .. :Η'1ς · Kav-[c-
στη] ~κόι;[ ο]ς ο-δ v του δέοντος και[ Ρ ]ου της r[ρύ γης (?)] 12 φρο[ ν ]τCδος 

ίκανης φορολογίας περ~ [έμε] 13 ουσ[ η]; και διαγραφης μοι έ,μκειμένηι 

15 [τωυ {ι]~πo[κε]ι,ιιέυων r'i'ίιo χρή[ας] βασι~[ικων] 15 και πυρίνου μερισμού, 
&ξ~ω του και[ρού αυ]~τοtυJ προσδεομένου σv,!,τάξαι παρεπ~[ σχείν J 17 τα 
κα{}' ήμας μέχρι [το]-ρ &πο της προ[κειJ~μέvης &OXQ~[tJa[r; απολυ{}η]υιχι, 

ϊνα [μ'1δεν ~ιΓ9 έμπόδιον. 

9 Ι οόμίν . 
12 ΠΕρί [iILE] W . 
13 1. iΠΙΚΕιμέvης. 
14 1. τήι ΧΙΙΕίαι . Der Sinn der Stelle 

ίΒΙ : 'da ωίΓ die AusBchreibung (διαγραφή) 
des der Verwaltung des koniglichen zu
kom mend en und der Weizenabgabe ο bliegt' . 

-16 συν- W. 

, 

, ., 

Π. Verfahren ίη Zivilsachen. 2. Ladung. 21 

25. Ladung zu den Chrematisten durch deren εlσαγωγεύs. 2. Jahrh. 

Υ. C. - Thebais. (V gl. S. 17.) 

Ρ. Gl'enf. 1. 40 ed, Grenfel1. 
Ν achtr. νοη Gradenwitz, Al·ch. 3, 24. 

Es ist nicht unzweifelhaft, ob das 8tiick sich nicht auf είηεη Verwaltungs~ 

streit vor einer aus den Chl'ematisten und Beamten zusa=engesetzten 
Kommission (8. 5) bezieht, wofiir etwa angefiihrt wel'den kann, daB [ερείς 
iu Fl'age stehn. Auch ist unklar, ob die ΙΧλλοι [ερείς Gegner oder Streit
genossen des Adressaten sind, oder dieser ein Beamter ist, der die Ladung 
νθΙ'ωίΙΙε1η s011. Der Charakter des 8tiicks ist darnach unsicher. 

ΔCδυμοr; δ είσ&γων τοίς τ[ α βασιλικα και προσοδικα και ίδιωτικα κρίνουσι] 

χρηματισταΤς εν Πτολεμαι'[ δι Άντιπ&τρωι χα{ρειν ca. 21 Bnchst.] 

Νεχ{}μίνιος του Ζμ.ίνος κ[ ca. 40 Bnchst.] 

(Bl'Uch im Papyrus) 
λαις πα[ .. ]χ[ 50-60 Buchst. τών περι(?)] 

τον Νεχ{}μίνιν &πολελυμέυων έπι τους τόπουr; 

εχειν, έκρινον γρ&ψαι σοι σπως εlδωr; παραγγείλrις και τ[οΤς] 

&λλοις {ερεύσι έτοCμους ειναι fror; τού έπιβαλείν 

ήμας επ~ 'tovr; τόπους. 
Verso: Αντιπάτρωι. 

1 el'g. Gradenwitz. 
2 Άντιπάτροοι χαίΡΕιν W. - Ans dem 

Aufenthalt del' Chrematist·en ίη Ptolemais 
ίΒΙ nicht zu folgern, daB diese Stadt ίη 

der Zeit dieser InSChl'ift ihre autonome 
JUl'isdiction (S. 2 Α. 1) bel'eits eingebίiBt 
hatte. V g1. Plaumann Ptolemais 31 . 

D) LADUNGSPRIVILEGIEN. 

26. Είη {1ασιλικοs γfωργόs, dem θίηθ Schuldklage droht, bittet den 
Strategen um Anweisung an den επιστάτηs τηs κωμηs, daB er vor 
Beendigqng der Aussaat nicht geladen werde. - 108 Υ. c. ' - Tenis. 

(V gl. S. 11 Α. 5; S. 16 Α. 4; S. 20 Α. 3.) 
Rein. 18 ed. Th. Reinach. 
Lit.: Reinach a. Ο . ρ. 40 (dazu S. 20 Α. 3) ; Wilcken, Arch. 3, 525 und (zu Ι 10-

11) Mitteis, Sav. Ι. :!6, 489; R-abel, Sav. Ι. 28, 357; Pappulias, Τι lμπράγματος 
&σφάι..Εια 1,31 . 140 ; Manigk , 8a". Ι _ 30, 315 ; Lewald, Personalex. 53 Α. 3. 

Dieses und das damit zusammenhangende f01gende 8tiick sind unter del' 
V oraussetzung hier eingereiht, daB es sich um θίη Privi1eg cler Ladungs
freiheit wahrend der 8aatzeit hande1t. Nach Pappulias ρ . 140 und Manigk 
a. Ο. hande1t es sich fl'eilich um Vollstreckung ίη das bestellte pfand; sie 
nehmen woh1 eine Exekutivurkunde als vorhanden an. Aber dafiir, daB es 
sich b10B um die Ladung handelt, scheint Nr. 27 1. 18 zu sprechen: έ(χν δ 

έγκαλούμενος έπιχειρf/ κατεγγυαν με. Auch wil'd man Bedenken tragen, 
den V ollstreckungsbefehl bei Exekutivurkunden ίη der Hand der Beamten 
zu wissen, wie es hier der Fall sein miiBte ; el' gehorte den Gerichten. 
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1Άσκληπιά.δει συγγευεΣ και στρατηγωι 2 παρ α Διουυσ[ί]ου του ΚεφαλίΧ 
βασιλικου γεωργού 3 τωυ εκ κώμ[ η] ς Τήυεως της και 'Ακώρεως 4 τού Μω-

5 χΙτου. Δια τας έπι τού πράγματος {ιπo2δειx.ιtησoμέ[υ Jας αίτΙας γραΨαμέ
νου έμού τε 6 και τ,ης μη[τρ]ός μου Σευαβολλούτος Άδμή~τωι τωι και 
Xεσ.ιtώτηι τωυ εκ της αότης 8 κώμης συ[γγρ ]αψηυ δαυείου δια τού μυημο-

10 9 υείου πυρωυ (άρταβωυ) ρυ ευ τωι {t (ετει), οό μόυου 10 δ', άλλα και 
ε.ιtέμηυ αύτω~ έυ πίστει κα.ιt' 1nv 11 εχιη ψιλωυ τόL π JwV συγγραψηυ {ιπο-
.ιt ' 12" λ' 1 , ηκης, ο εγκα ουμενος CΓκρατη$ γευόμευος 13 τωυ συυαλλάξ[ε JwV oύ.ιtευ 

15 τ;';υ δι α""τα Q., 14 " [ ' Ι ,\ 'λ" - 5 
UI υ υευτωυ μοι προς αυτ ο v επι τε ος ηγαγευ, ώυ 1 χά.ριυ ούκ 

όλt[γαJ μοι βλάβη δι' αύτου παρη~κoλoύ.ιtησευ· [κ α/,] υύυ δ' έπ' άδίκου 
στάσεως 17 ίστάμενος, συυορωυ με περι τηυ κατα~~πoραυ ~ς γεω[ρ]γω 

20 γης κατασχολούμευου, 19 καταδρομας μ[ ο]υ ποιούμευος ούκ iift προς 20 τΎjι 
γεωργtif γIυεσ.ιtαι, παρα τα περι ήμωυ 21 τωυ γεωργωυ δ[ια] πλειόυωυ 
πρoστετα~γμέυα' 3.ιtευ τη[ς γ]ης εκφ[ vrtiJV κιυδυυευ~o[ ύJσης ηυάγκ[ α Jσ

»5 μαι, έπ[1.] τού παρόυτος 24 0ύ δυυάμευος προς αύτου περι των συυ~αλ" 
λαγμάτωυ δ[ιJαδικείV, τηυ έπΙ σε κατα~φυγηυ πoιήσασ.ιtαι. ',1ξιω, έαυ 
φαίνηται, 27 συυτάξαι προ [π ]άυτωυ μεν γράψαι τωι της 28 )fκώρεως έπι-

30 στ[ άτ]ει μη επιτρέπειυ τωι 29 εγκαλουμέυωι μήτε με μ[ ή]τε την 30 μητέρα 
μου π[α]ρευοχλείυ, δούυαι 31δ' εμοι τας πΙστ§ις δι' εγγράπτωυ, μέχρι τού 
32 άπο της κατασπορίΧς γευόμευόυ με 33 συστήσασ.ιtαι αΓ. ύ]τωι του περι έκά-

35 στωυ 34 λόγου. Τούτου δε γευομέυου o-o.ιtευ τωυ τωι 35 βασιλεΣ χρηστί[μ ]ωυ 
διαπεσεΣται, έγω τ' ε~σoμαι άυτειλ[ ημ ]μέυος. 3, Εύτύχει. 

(2 t
• Η.) 38 ΒΙαυτι' EJl έσ]r~ βασιλικος 39 γεωργός, [πρ Jοvοη.ιtηvαι ώς 

40 : άπερΙσπ[ αστο Jς ~αταστα.ιtήσεται 41 μέχρι [αυ άπα J τού σπόρου 42 γένηται. 
( Έτους)ι Θωυ.ιt κδ 

Vel'SO: 
ΔιουυσΙου . 

+ ΒΙαυτι . 

. 31 Ζυ den 1tίστcιι;; δι' ι1γγρά1tτων vgl. 
Wtlcken a, ο , ; Manigk a, 0.316; Lewalcl 
53 Α, 3, Es ist gemeint eine schriftliche 

Bestatigung des Strategen iiber die Sistie
rung. Das zeigt die Analo",ie del' bei 
Wilcken und Lewald zitiel·te; Urkunden. 

27. Der ίη 26 genannten {Jασιλικος Ύι:ωQΎός bittet ίη der gleichen Sache 
auch den {Jασιλικος ΎQαμματι:ύς, die ξι:νικων ΠQάΚΤΟQι:ς anzuweisen, 
daB dieselben ihn bis zur vollendeten Aussaat nicht laden sollen. _ 
108 v. C. - Tenis. (V gl. S. 11 Α. 5; S. 20 Α. 3.) 
Rein, 19 ed. Reinach. 
Lit, : Reinach S, 40 fg,; Wilcken, Arch. 3, 525, sowie die zu 26 zit, 

, DaB die Bauern sich auBer an den Strategen (26) noch an den βασιλι
κος γραμματεύς wenden, der mit Zivilrechtssachen nichts Ζυ tun hat beruht 
jedenfalls auf seinem Aufsichtsrecht iibel' die Domane, sie el'ho:ffen di~ Unter
stiitzung der Dοmaώalverwaιtung. Die πράκτορες ξενικω11 unterstehen diesel' 
nicht, konnen abel' im Requisitionswege an die Plivilegien der Bauern er-
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innert werden. - . Παραλαμβάνειν ίη Ι 18 bedeutet, wie das κατεγγυαν ' zeigt, 
nicht, daB der πράκτωρ jeden Ζυ Ladenden sofort verhaftet oder, daB gar 
Exekution vorliegt (s. Είη1. Ζυ 26). Haft gl'eift vielmehr nUl' Platz , wenn 
die Cautio iudicio sisti verw eigert ,vil·d. Da der Bauer dies aber gerade 
tun will, fiirchtet er die Duktion. 

ΙΌ'υυωφρι[ς και] ΙγΙβίχις Άγα.ιto[υίκωι και Έπιμάχωι] ' χαίρειυ. 

του π[αρα Διου]νσίου [τ]οv [ΚJεφαλίΧ, τωυ 2 εκ 'f~y,n$ ΤήυεΙως τού] Μω

[χίτου βασιλικωυ γεωργωυ,] {ιπομvήματοr; [ά]ντίγραφ[ο]υ {ιπόκειτ[α]ι' 3 επει 

oiιυ δ κράτιστ[ο]ς καιρος εν[έστη]κε[ . . . . ....... ] ου [ .. ] .. 4 αύτου 

&κoλoύ.ιtως τοΙς περ~ τούτωυ [ΠQοστεταγμέvοιr; μέχρι αυ άπο ~oυ σπ]όρ[ου] 
γέ[υη]ται. 5''ΕQρωσ.ιtε · (Έτους)ι ψ)ωυ-\t κε. 6 'Ql'l'~φρ§~ [και] JYIβίχει βασιλικοίς 5 
γραμ[μα( τευσι) π( αρα) Διουυσίου τού ΚεφαλίΧ ά~o Τή]υεως της κα~ 'Δκώ
ρεως τού ΜωχΙτου. 7 Δια τας έπι τού [π]ράγματοr; {ιπoδειx.ιt[ησoμέυας 

αίτΙας γραψαμΕνου έμού τε] και της μητρός μου Σεναβολλουτοι; 8 Άδμήτωι 

τωι και Xε6.ιtώτηι τωυ εκ τ[ης αύτ]ης κώμης [συ]νγραφ[ηυ] ρ'Ι,'1'§?9ν [δια 

τού] μυημουείου 9 πυρού (άQταβωv) QV εν τωι .ιt (ετει), ου μόυου δε, άλλα 

και έ.ιtέμηυ αύτωι · ευ πίστει κα.ιt' ιbυ εχ[ω] ψ~λωυ 10 τόπωυ συυγραφηυ 10 
{ιπο.ιtήκηr;, δ έυκαλούμευος ένκραιτης γενόμευος 'τωυ 6υυαλλάξεωυ 11 ού[%ευ 
τωυ διαστα.ιtέυ]τωυ μοι προς αυτου έπι τέλοr; ηγαγευ ' d:ιυ χάριυ ούκ όλίγα 
μοι βλάβ?Ί 12 δι' [αύ]του παρηκόλoυ.ιtησεν · καω υύυ δω έπ' ά[δΙκου] στά

όεως ίστά,uε[vο]ς, συυ[ορ]ων με περι τηυ 13 κατασΠΟQαν ~ς γεωργωι γης 
κατασχολούμευου, καταδρομά[r; μο]υ [πο]ιούμεvοr; ούκ έίj Υ,§ 14 προς τηι 

γεωργΙαι γίυεσ.ιtαι, παρ α τα περι ήμωυ τωυ ytWQYWv δια' πλειόυωυ προσ
τετα~γμέυα' [O.ιtευ 1 της [γης] έκφυγείν κιυδυυευούσης ηυάγκασμαι, έπι 15 

τού παρόντος ού δυυάμευος' 16 προς αυτου [π] ερι τωυ [σ]υυαμι;ιγΥ,ι#[ τωυ 
διαδικεΣυ, τη]υ έπΙ [σε κ] αταφυγην πoιήσεσ.ιtαι· άξιω, 17 έαυ φ[~]{υηται , 
όυυτάξαι γράψαι Άγα.ιtoυίκωι κ[αι] Έπιμάχ[ω]ι τοίς τ[ω]υ ξευ[ικωυ ΠQ]ά

κτορσι, εαυ 18δ εvκαλούμενοr; έπ[ι]χεΙΡΏ κατ§γγυαυ με αύΤΟίς, μη παραλαμ

βάνειυ με, μέχρι τού άπο της 19 κατασπορίΧς γευόμενόυ με συστήσασ.ιtαι 
πρ[ο] ς αυτου του περι άπάυτωυ λόγου' τούτου δε 20 [γε]νομ[έυου o]ύ.ιtευ 20 

[τωυ τωι βασιλJεΣ ΧΡ?Ί[σΙμωυ διαπεσεί]ται, έγώ τ' εσομαι άυτειλημμέυος , 

Verso. 
[Άγα ].ιtoυίκωι 

Έπιμά[χ]ω[ι] 

• • 21[ Εύτυχεητε . 

18 zu κατεγγυ&ν vgl. Partsch, Biirg- τορει;; fiir das EI'scheinen Kaution stellen 
schaftsl·. 1, 90 cf, 66 , Das beigesetzte α-!J τοίι;; lassen. 
bedeutet wol: den Belangten den 1tράκ-
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3. VERHΛNDLUNGSPROTOKOLLE UND URTEILE. 
V gl. auBer d en nachfolgenden Stίicken noch Petr. 3, 21 (g) (21), Amh. 30 

nnd die Brιιchstiicke von Verh.andlnngsprotokollen Petr. 2 n. 17 (1)-(4) (kοrή
giert 3 Ώ. 22; ErHiuterung 3 ρ . 51); Petr. 2, 18, (2a) (2b) (korrigiert 3 n. 23); 
3, 20; 21 (a-f); Tor. 9; Ljlle 28; Hib. 31. 

28. Fragment eines Urteils des Zehnmiίnnergerichts. - 3. Jahl·h. Υ. C. -
Krokodilopolis (Arsinoe)? (V gl. S. 7.) 

Petl'. 2, 21 (b) (c) (d) Co1. 1 ed. Maha:ffy. Nachtl·. Υοη Wilcken und Smyly ίη 
Petl'. Pap. ρ . Xill j XIV; ηθΏ hel'ausgegeben von *Wilcken, Arch. 3, 51/!. 

Ιη Ι 17-28 wil'd die Zeugenaussage eines συγγραφοψύλαξ angefiihrt.
Vol1standigeres Stiick dieses Typus Petr. 3, 21 (g) (21). 

· . . ]ι:ι . . [ ... 
· . . ] .... ~ντι,!ρ[ . . ] .. [ . .. 

Ζηνό ?}&εμις Πτoλ~μαϊo [ς] 'Ιατρ [ οκλ ]ε'ους 
.' .. ] . ... [.] . '4σκληπιόδωρος 
· .. ] . ... ~ . ιχκ . ος Σωτέλη~ Θεοφf~9V (?) 
· . . ]τ . [ . . . ]Υη ..... ε . ς Διονυσ{ο'!:!. 

· .... ]. ι[ . . ~λε]ξά[νδρo]υ vacat 

. .. ] έγνωμδν όμογνωμονούντες 
[περ~ 't7iςo δίκ ]ης .ης έγράψατο Σώταιρος Σώσωι 

10 [κατα το έγ ]κλημα τόδε ' Σώταιρος Φωκευς 

[ ...... . . ] Σώ6ωι Κωίω[ι] 't[7iςo] ε (π(παρχίας) (έκατοντιχρούρωι) κα-&cc 

[ ... .. .... . ]φ . [ .. ...... ] πιχρά μου πυ(ρού) &(ρταβ .. ) τ 
[ . .. . .. . .... ' .. . .. . ... . ... . ] . . . . συγγραψη 
[ .... ....... . . . ........ .. .... ] . . &(ρταβ . . )τν 

15 [........ . .... . .• . • . •.•.. . • . •. ] .• 

[ .. . . .. .. .... . ... .. . . . ] .. . ι .. 
[ .. ..... . ]ν Σωτ[ιχ]{ρ[ω]ι .. .. [ .. ]μιχρτυ[ρ . 
[ ..... μιχρ]τυρεϊ Σωτιχ{ρωι Διογένης $ένωνος 
[. . . . 't7iςo έ]πιγον7iς παρων έν Θεογον{δι τού 

20 [~ρσινoίτoυ νο]μού τού ιε (l-rOVςo) μηνος Λώιου 
[ .. ... . . . ]ν έπεγράφην μάρ-rυς έπι 6υγγραψη[νJ 
[ ... . .. . . ]ν κα{)' ην έδάνεισεν Σώταιρος Σώσωι 
[πυρού (&ρτάβας)] τ, 't7ir; δε συγγραφ7iς σφριχγι6{}ε{σ[ ης] 

[.vπό τε Σ]ωτιχ{ρου και Σώσου και έμού και τών συν-

25 [επιγρα]φέντων μοι μαρτύρων, lδωκεν έμ[o]~ 

[Σώταιρος] κα~ Σώσος την συγγριχψην κυρ{αν φυλάσσειν 

[και έπιφέρεΙ'υ?] έπι το δικαστήριον Σωτα{ρωι [δι] 

[ . .. ..... . ] . α Σώσου, κα{}' ο-δ μαρτυρώ 

8 fg. V gl. Petl·. 3, 21 (g) (21) 1. 11 fg. 
28 [και έπιφέρεωι] Μ.; [δ'ώσω of.ιν αυτην] Ρ . Μ. Meyel', ΚΙίο 6, 454. 
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[ . . . ..... . ] συγγραφ7iς &ν-r{γραφιχ τα .vπογεγ[ραμμένα] . . 
[ ..... , . . ] τόδε και Σώταιρος και &λλο μέρος έκ τών 
[-rov? διαγρ Jάμματος ο-δ έστιν μέρος -rόδε' 'Εάν τε[ . . 

29. Vollstreckbare Ausfertigung eines Kontumazialurteils der Chrematisten. 
- 147 Υ. C. - Memphis, (Vgl. S. 18fg.) : 
Ρ. Tor. 13 ed. PeYl·on. Nachtl·. von Revillout, Rev. Egypto1. 2, 124 (gι'oBtentei l s 

falsch). Der hier gegebene Text bel'uht auf einel' unvero:ffentlichten Tl'ans
skl'iption Υοη *Wilcken (vgl. auch dessen Mitteilungen ΖΙΙ Droysens hist. SCbl·. 
2, 436 und ίη den Anm. v()n Arch. 3, 29-33). 

Lit. : Revillont a. Ο. und Journal Asiatique 1906 ρ . 365/ 6; Mitteis, Reichsl'echt 
475 fg.; Gradenwitz, .Al·ch. 3, 29-33; Bouche-Leclercq 4, 243 fg. : Rabel, Sav. 
Ζ. 28, 327. 

ϋbeι' die eberecht1ichen Verhaltnisse, die der Vel'handlung zugrunde 
liegen s. Kap. VIΠ. - Prozessualisch liegt θίη Kontumazialurteil der Chre-

, matisten in Sacben Chonnphis gegen Psintaes vor: die Ladung wat· unter 
Kontumazialdrohung elfolgt (Ι. 20/1). Die V ollstl-eckungsklausel, gerichtet 
an den ξενικών πράκτωρ, stebt 1. 1/ 2, Ldet. εlσαγωγεvς bestatigt die Ver
kiindung(?) des Urteils ιιnd die Vollstreckbarkeit. 

ι Τώι έν Μέμφει ξενικών πράκτορι . T7iςo γεγενημένης .vπογQαφ7iς .vπό

κειται 2 το &ντίγραφον' 'Επι-rε[ λε ]σ.ιtήτωι ο1:ιν κα{}ως συνκέκρι-rαι. 3 ("Ετους) 

λδ Τύβι ιε. 

30 

4,'Έ-rους λδ' Τύβι ε έν Μέμφει τού Μεμφίτου, χρηματισται τών τας 

βα6ιλικας ~λέξανδρoς 5:4λεξάνδρου ΦιλομητόQειος, Ήρακλείδης Ήριχκλε{δου 5 

Θε6μοφόριος, Σωγένης Σωγένους 6 Κοινευς [0]1, τα βιχσιλικα κα~ προ60-

δικα και Ιδιωτικα ΚΡ{110ντες. 7 Κατα6τάντος Χονούφιος τού Πετήσιος, τού 

δε ΠQΟ6κεκλημένου ΨιντΙΧέους ο-όχ .vπιχκούσαντος, 8 δια . .. .. [ . .ης] δ Χο
νούφιος έδεδώκει έντεύξεως lorj,uιxvcv δεδανεικέναι τφ ε-ό{}υνo~μένωι [κατ] α 

συγγραφ~ν ΤQοφιτιν τ~ν &ναγραφείσαν δια τού γριχφίου &ργ( υρίου) (δριχ

χμας) φ έπι Τ'fι έξoνoμα~o~μένηι Θα[ υ Ντι t7iL και ~σκληπιάδι εΙς το 10 

χορηγεϊν ταύτηι κα{}' έτος ολυρών (&ρτάβας) ξ και &QY( υQίου) (δραχμας) οβ 
11 [συ ]νευδοκησάσης t7i~ τε τού Ψιν-rαι!ους γυναικος Θαυ7iτος και -roiJ &μ

φοτέρων υίού Ζμιχνρέους, 12 προσδια6ταλ[ε1ντος, τα -υπάρχοντα ιx-ότιΊ'Jν .vπο

κεισ{}ιχι προς το δ{κιχιον t7iςo 6υγγQιχφ7iς. Διά -rc τούτο και 13ηξιώκει έ[κ]-

4 των τα. βασιλικά. ist hiel' unver
standlich und vielleich fehlerhafte .Anti
zipation aus Ι 6. 

5/ 6 ΦιΑομτιτόρειο., Θεσμοφόριο., Κοι
νεύ. sind die Demotika der αιθί Chl'ema
tisten. V gJ. Kenyon, A.rch. 2, 70 fg. ; Schu
bart, .Aι·ch. 5, 82 f., 86 . 

8 Subjel<t zu έσήμανεν ist Chonuphis. 
- Ζιι der hiel' vorliegenden Bedeutung 
νοη δανείζειν s. Mitteis, ReichSl·. 473 fg. 
und Rabel a. Ο. 

10 Laut del' συγγραφη τροφίτι. hat Ch. 

seinel' Tochter Thaues als .Alimentations
kapital fίir den bezweckten αγραφο. γά
μο. 500 Si1berdrachmen mitgegeben, wo
fί:il' Psintaes del' Thaues eine jabrliche 
Rente νοη 60 .Aι·taben Spelt und 72 Silber
dl'acbmen ΖΙΙ zahlen hatte, was eine sehr 
hohe Vel'zinsung bedeutet. Er vel-Iangt 
ηηη das Kapital mit vierjabrigen l'iick
standigen Alimentationsl·aten. 

12 προσδ'ιαστΕλλειν: noch hierzu be
stimmen. 

13/ 14 Ιη del' Rechnung sind die 4χ72 
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τε;;6αι αiιτ[o]ν τας προκειμένας &ργ(υρίου) (δραχμας) φ και έτων δ τας 6υν
αγομένας όλ(υρων) (&ρτάβας) 6μ 14ιbς της (&f1τάβης) &ργυρίου (δραχμας) 
β, τας δε πά6ας &ρ(γυρίου) (δραχμας) ά6ξη, βλαβέων δε και δαπανημά-

15 των χα( λκου) (τάλαντα) ε και έαν 15 μη &παντή6rι έπι το κριτήριον, επι6τα
ληναι τωι των ξενικων πράκτορι 6υντελεϊν αiιτφ 16 τήν πραξ[ιν] των προκει
μένων κεφαλαίων. τα μεν t;ης ένκλή6εως εΙς έπίγνω6ιν ~κτo 17 τωι Ψινταεϊ 

, 't: ' ι δ \ - 18 ' , 
ενεκα του κεκομί6i7αι το &ντίγραφον της εντευsεως ενωπιωι ια του απο 

του Κ[ΡΙΤ]11ρίου ύπη[ρέ]του. Των δε κατ' αvτοvς προτεi7{ντων και ΙΧλλοτε 
, "δ' [ "] , '6 το " μεν και τfίι β 19 του προ[ κειμε ]νου μηνος και μη ου τως υπακου α1} ~ 

-, , λ 20' δ ' παρα-20 του Ψινταεους, ΠΡΟ6εκεκ ητο και ια ... . , .·· · ·· · · · ···· · ··· 
γίνε6i7αι αiιτoν έπl' το κριτήριον τηι 21 ενε6τώ6η[ι ~ 6]υνχωρηi7ή6εται 
τωι Χονούφει το &ξίωμα. Κατακολουi7ή6αντες τοϊς 22 προδιειλ[ ημμέν ]οις και 
κ[αλω]ς εχειν ή[γού]μενοι την άρμ6ζου6αν το;;ς ενε6τηκ66Ι έπακο~λοvi7[η-
6αι οικο ]νομίαν, 6υνεκρίναμεν επικεχωρη6i7αι τωι έντετευχ6τι το &ξίωμα 
και 24 γρ[ άψαι τωι 6η]μαινομέ[νωι] πράκτορι, 6υντελειν αvτωι την πραξιν 

25 των ...... μένων κεφαλαίων 25 [ ••.••• • ]qβαμει. 
26Ltρ[τε]μίδωρος' (2te Η.) Δι' εί6αγω(γέως) Ltρτεμιδώρου του . .. . . . 

27 &ν[ εΊγνω6ται 

Silberdl'achmen ίίbergangen, welche ίη 
den aeforderL~n Summen [500 Kapital + 
(60~2.><4) fiir den Spelt + (72.><4) = 1268] 
eingel'echnet 8ind. 

17 ΖΙΙ fνωπlφ vgΙ (20{ Ι 25, (21) 1. 34. 
20 τΥι fνεστ&ισrμ: 8C. 1)μ{ριχι . 
21 Ζιιι Kontumazdrohung vg1. (30) 

Ι 53/ 54. 
23 Ζιι συγκρΙνειν νρΙ S. 19. 
25 ρ~αμει [ob κιχι ων -όπερ~άμει: 'und 

was noch dazu kommt', (1. h. die ίη Ι 14 

genannten ~Λ.ά~1) Η. δαπανήμιχτιχ?) glaubte 
W. am Original ΖΙΙ sehen. Revtllout las 
βασιΛ.εί. 

27 &ν{γνωσται kann die ν er~ίindung 
des Urtei18 bedellten. 1Ienkbar lst anch, 
daB e8 die Richtiakeit der AU8fel·tigung 
aU8spl'echen 8011 (r~co~nitum factum)! vg1. 
das &ν{γνων im Schretben d.es Subatlanus 
Aquila bei Zucker, Ber1. Sltz.-Ber. 1910, 
713. 

30. Interlokut der Chrematisten. - 2. Jahl'h. Υ. C. - Faijtlm? (Vgl. S. 19.) 

Petr. 3, 25 edd. Mahaffy-Smyly. 
Lit.: Wilcken GGA. 1895, 159/60; Bouchθ-Leclercq 4,235 fg. 

"Das ν erstandnis dieses Textes kann, solange nicht είηθ weitgehende 
Fordel'ung der Lesung erfolgt, als ausgeschlossen gelten; sicher ist nur, daB 
wie ίη Tor. 13 die Ausfel'tigung eines Chrematistenspruchs vorliegt, her
gestellt vom εlυιχγωγεv(;; sie wu:d (1.1/4) νοη θίηθω Argaios θίηθΠΙ Aphthonetos 
zugeschickt. Der Tenor des Spruchs steht auf dem Verso, .~as R~cto enthalt 
den damit ίη einem Satzgefiige veι'bundenen Tatbestand. Uber dtesen haben 
die Herausgeber ρ. 55 Vermutungen aufgestellt. 'Vielleicht laBt sich durch 
einiae nahelieaende Textvorschlage noch weitel' kommen; nach dem νοη 

b b 

ωίι' versuchsweise hel'gestellten Text ίη Ι 24, 25 ware Aphthonetos als 
1nteressenvel·treter des (ansgebliebenen) Beklagten AmInonios anzusehen, del' 
dem Klaget' Apollonios Vorschlage fiir αίε 'Vertagung macht, wonach Am
monios neuerlich geladen und zur Vorlegnng eines fι'eilich ratselhaften 
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&πουφι,ιιΧγιυμα veranlaBt werden 8011. Darauf geht Apollonios mit gewissen 
Vorbehalten είη, und so wird schlieBlich el'kannt. 

Ζιι bemerken ist, daB der nachste Termin ίη Alexandl'ien stattfinden 
soll und die Ausbleibensfolgen fiir beide Teile geregelt wet·den. Schnbart 
(Arch 5,68 Α. 1) denkt hierbei an eine Verhandlung vor einem hoheren 
Gericht; doch bleibt auch dieser Punkt ganz dunkel. 

Nach dem Gesagten scheint es mir sehr zweifeJhaft, daB Aphthonetos 
mit dem ίη I'etl'. 3, 29 (dreize11n Jahl'e friiher) bezeugten Strategen identisch 
ist und jedenfa11s er8cheint er hier ganz ίη Ammonios' 1nteresse tatig. Bouche
Leclel"cq a. Ο. nimmt Identitat an, glaubt .wegen φυλ.ακ~ ίη Ι 15, daB das 
Ausbleiben des ΑωωοηίΟΒ durch είηθ ίη derselben Sache schon verhangte 
Schuldhaft begriindet war, und daB Aphth. als Amtspel'son den Amm. 
vor θίηεω durch die φυλ.ακ~ bedingten Kontumazurteil geschiitzt habe. 
Dabei betrachtet ει Ι 23fg. als Bericht iiber vel'gangene 'Vorgange, was 
OOr schon aU8 dem Ζη 1. 28/29 en:twickelten Gl'und unzulassig el·scheint. 

1m Text vermiBt man das έ'γνωμεν oder υυνεκι,ι[νιχμεν, welches deu Tenor 
des 1nterlokuts eingeleitet haben muB. Dasselbe ωιιΒ wohl am SchluB des 
Recto zwi8chen 1. 41-43 gesucht werden, obwohl dann Ι 46/7 Schwierig
keiten machen, da die Chrematisten sich nicht selbst οι . .. χι,ιημιχτιυτα[ 

nennen konnen. Doch ist es moglich, daB die ursprίingliche έ'ντευξις, deren 
Abschrift neuel'li.ch zngeste11t werden 8011,. an είη friiheres Chl'ematisten
ko11egium eingereicht worden wal', νοη dem das jetzige allerdmgs wie νοη 
einer dl'itten Person sprechen konnte. 

Βείω Abdruck des Textes sind emige Andel'ungen ίη αθΙ' Erganzung der 
Liicken νοη mir vo11zogen und ist anBel'dem manches νοω Text der Heraus
geber, das diese selbst als unsicher bezeichnen und ωίι' als ganz unwahr
scheinlich vOl'kam, weggelassen worden. 

(Recto.) 

1 LtργαΤος Ltφi70νή[τωι. της γε]γε':'νημένης ύπογραφης ύπο τω'!' 
τά προσπlπrΟJιtα 

:Ι κρινάντων χρημαΤΙ6των 4 ύποτεi7ε{καμέν 69Ι [το αντίγραφον.] 

5 (Έτους) Li7 'Τπερβερεταίου κε....... 6 δια Ζωίλου του ΉφαΙ6τί- 5 

ωνος. 7 Παρ' Ltλκιόήμου . . [ ... κα~ ...... και] 8'4.ρτεμιδώρου 'Fφ'!' [τα 

ΠΡΟ6]~(~'F9[ν~τα χρημαΤΙ6ά.υτων [των . . [ ... ] τον] 
10 Κατα6τάντος Ltπόλλωvίου του 11 Σωκλέους καλ .. [ 10 Buchst. ] 10 

12 γρα[.]αμε . . [ 14 Buchst.] 13 εν . 9κος [14 Buchst. ] 14 •• , ω . [17 Bnchst. ] 
15 Έ; φυλακηι . . YEvioi7aL, oVΔε " δύ~να[6]i7αι παραγε,!,'!Ιi7ε~ς εν ταις 17 κατα 15 

το διάγραμ,uα ήμέραις 18 &ποδουναι [το πα ]ρ~ Τ91! των 19 τ6πων πρά';''F9ρος 

[ ..... . ]ιια 20LtΡ[Ι6]τίππωι καΙ τοϊ:ς ~ρ~κτoρoι 21 : .[.] • τως δε δυνατον LtfL- 20 
μώνιον 22 π[ αρ ]αγεγενη6i7αι, &ξιουντ6ς τε 23 π[ αρ ]εϊ:ναι 'Αφi1'ονήτου οπως 

w.19 fίir [&ποσφράγισ]μιχ ΖΙΙ wenig Raum 

23 π[ ιχρ ]είνιχι faBt S. als 'adesse'; aber 
eine Bitte um AnwesenheitjeIllandes (denn 
θΒ kann nur Ammonios gemeint βθίη) , damit 

er zum Erscheinen gelaclen wet'de, klingt 
unwahrscheinlich. Andel'seit8 gibt θ8 auch 
kaum θίηε befriedigende Konstruktion, 
wenn man an den 1nf. Aor. νοη πιxρΙrιμι 
denkt. 1st die Lesung sicher? 
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25 24 π[ αι;> ]αγγείλy~ 'f4ι~ [Αμμ ]ωvCφι 25 [ παι;>α ]γενέ6%αι [και επεν ]εx%έν~[ τοςΤ 
α1'Jτωι του [&ΠΟ6φ ]ι;>α[γ ](6μα~[ τος] διεγγυ . . . . εν τουτον 28 [ .• • • ]%~ς [ . . 

30 και x]nι;>oγρα~φy" . v ορκου περ1. του παν'fοg 30 [ ..••• . ] έπι την δίκην 
πει;>ι~[. Ό]ι;ι:φηι, ';αι του 'Λπολλωνίου 6υν~xωρoυντoς, εαν παι;>αγενoμέ~νoυ' 

3" του ~μμμωνίoυ ΠΡΟ6δεχ%ήι 34 παι;>' αυ[ του το &ΠΟ6φι;> ]άγ~9μα 35 τής δ[ {]
κη[ς 15 Buchst.] 36 δCκηv ΤΙ 11 Buchst.] τω~, 37 και εαν μη παι;>αγενομένον' 

4n 38 ΠΙ;>Ο6δεχ&ήι παρ' αυτου το &Π9~σφράγΙ6μα ε . [ ..... . ]ωι r .. [.] 40 γι;>αψ[.] 
, Α <>" 'ξ 41 ~ , ,- [ ] 42Α', , L1.φvοvητωι 6υντα αι τοις παι;> αυτου . . ..... . . μμωνιον εν ... • 
.... . . 43[.]τ . . [ .. ]φ9~ 6υ'!'τα . ... Ι,ια . . [ .. ] 44 6τας παι;>' '1.πολλωvCου &ντί
γι;>αφ[ον] 

(Verso.) 
45 45 τής &πε6ταλμένης έντεύξε[ ως] 46 εΙς τ[ ο ]υς τα ΠΡΟ6π[ίπ ]τονΙ τα] 47 XQC

νοντας χρημαΤΙ6τ[ας] 48 δουναι αυτωι κ[αι] παι;>αιτεί[6%αι] 49 κιnι;ι:πλεΤν εΙς 

50 [' l.λε ]ξάνδρει[ αν] 50 έυ ταίς κατα το διάγι;>αμμα 51 ήμέραις Εχοντα και τα 

πι;>ο[ς] 52 την κατά6τα6ιν δικαιώματα 53 [και] έαν μ[ η π ]αραγ~ν[ η]ται, 54 δ[ 0]-

55 %ή6ετ[ α]ι τωι '1.π[ ο ]λλωvCωι 55 το &ξCωμα' εαν δε παραγενo~μένoυ αυτοv 

'1.πολλώυιος 57 [μ Ν λάβηι το &ξCωμα, [&]πo~[ τ ]ε{6ει αυτωι τα γενόμενα 
60 59 [εΙς το]ν κατάπλουν [&]νηλώ~[μα ]τα και πει;>ι 'fούτωv ϋν cxv 61 [τι;>6]πον. 

'rJnE/?(JOI."ra lo u "f -toD ΈΙ[φαι. 

οΖκονομη&[ήι] &ντιγι;>ά 62 [ψ ει] πι;>ος αυτΟν. (Έτους) ι% 63 δια Ζωίλου εΙσ[α]-
σ}τίω)./ο ς 

γ[ωγ]έως. 

24 [~μιι]ων{ωι Μ ; [~πoλλ]ωνίωι S. 
25 έπεν ]εχ.&έντο, Μ; προσδ]εχ&έντο, 

S.; θΙΒΙθΙ'θΒ geboten durch das na.chfol· 
gende αυτώι . Dieses beziehe ich auf 
ΑροlΙοηίΟΒ ; ich sehe keine alldere Mog-

· lichkeit. 
27 δΙΕγγύησε μεν (S.) lllld 
28 / 29 έχειρογράφησεν (S.) paBt Ilicht; 

die Konstruktion verlaDgt den KODjunktiv, 
regiert νοη Βπω,. Der Indikativ miiBte 
j a διηγγύησε ]auten; auBerdem scheint ωίι' 

jeder Indikativ hier unbefriedigend; denn 
die Stilisiel'uDg der Urteile pftegt di6 
Parteierklarungen im Genet. abso1. (hier ' 
καταστάυτο, - , &ξιουντο, -, συγχωρουν
το, -!) anzufiihren, und el'st das ΙΙγνωμε'll 
(ο. a) der Richter ίω Indikativ Ζυ bl·ingen. 

53/4 Zur Kontumazandrohung vg1. 29 
Ι 21 . . 

61 &ντιγράψει W. 
63 εΙσαγωγέω, W. 

31. Verhandlung vor dem έπι6τάΤ1jS des perithebanischen Bezirks (sogen •. 
HermiasprozeB). - 116 Υ. C. - Diospolis (Theben). (V gl. S. 10.) 
1'01'. 1 ed. Α. ΡθΥι·οη. . 
Lit. (nul' nmfassenclere Darstelltlngen sind angegeben) : Del' sehr eingehende nnd 

vielfach gruncllegende Kommentar des Hg.; Wolff, de causa Hel'miana pa· 
ρΥΙ'ίθ aegyptiacis tradita, Vratislav. 1874; Revillout, le proces d' Hermias d' 
apt'es les sources demotiques Ι. Π (Pal'is 1884. 1903); Bouche·Lec]ercq, hist. 
des Lagides 4, 218-234. Vieles Einzelne erH,i,utel·t Gel'hal'd, PhiJol. 63, bes. 
S. 545-55. Fl'anzosische Ubersetzung bei Dareste, Nouv. Rev. Hist. 7, ι 91-
203 = Νουν. Etudes d' hist. du dl'oit (1902) 21 4-229. 

Die seh1' vel'wickelte Pl'oze-Bgeschichte ist ίω wesentlichen folgende: 
Untel' del' Regierung des ptolemaus Epiphanes (205-180) waren durch 
Revolntionen ίη del' Τhι;baίs auch die dortigen Besitzvel'haltnisse ίη Un-

Π. Verfahren ίη Zivilsachen. 3, Verhandlungsprotokolle und Ul·teile. 29 

Qrdnung geraten. Klager ist Hel'mias; sein Vater, θίη koniglichel' Offizier 
namens Πτολ.εμαΙΌς, hatte in Theben, wie behauptet wil'd, θίη durch seine 
Frau in die Ehe gekommenes Haus 1) besessen, sich aber wahrend der WilTen 
llΠl dasselbe nicht gekίimmert; nach seinem Tod hatten sich die Verwandten 
desselben bemachtigt, und dasselbe war dann nach mehrfachen Teilungen 
und Verkaufen ίη den Besitz der Beklagten, einer Familie Υοη Choachyten 
.gelangt, die sich daselbst dauernd einrichteten. 2

) Erst jetzt, also nach 
vielen J ahren, erinnerte sich · des Ptolemaios Sohn Het'mias, der IζIagel", 

gleichfalls ein Offiziel", des eltel'lichen Besitzes und suchte seme Rechte 
wahrzunehmen. Zuerst hatte er a) die Choachyten Ζω,' giitlichen Hel'ausgabe 
1ιufgefΟ1'del't, abel' einen Proze-B gegen sie selbst nicht angestrengt 3); νίθΙ
mehr verklagte er b) vor den Chrematisten θίηθ gewisse Lobais, Υοη del' die 
Choachyten das Haus gekauft hatten, Diese submittierte ίη der Tat, was 
sie υω sO leichter konnte, als sie das Haus gar nicht mehl' besaB.4) Da aber 
die Choachyten begreiflicherweise bei dieser Sachlage das Haus nicht frei
gaben, wendet θΙ' sich wieder an die Behδrden . Zwar nicht mehr an die 
Chrematisten, - vel'mutlich ίη der Erkenntnis, daB seine Position bei ge
nauer Ρι'ίίfung doch ηυι' θίηε schwache wal' (Anm. 1) -, sondern ίω 
J.125(ι 5) an den Strategen Υοη Peritheben. Dieser hatte (oben S. 10) 
aber iiberhaupt nul' friedensrichterliche Macht, weshalb die offeubar gut 
beratenen Choachyten trotz Ladung es gar nicht notig fanden, sich ihm 
ΖΙΙ stellen. Endlich wendet er sich c) noch (ao 120) an den έπιστάτrις 
του νομού Herakleides 6); die Choachyten blieben wieder aus. Erst nach 
einer "veiteren Eingabe d) des Hermias an den Nachfolger des Hera· 
kleides, Πτολ.ψαίος, kam es vor diesem Ζυ einer zweiseitigen Verhandlung, 
deren Pι-otokoll Par. 15 enthalt; Hermias wurde mit seinen Ansprίichen 
abgeWiesen, was nach dem ίη Anm. 1 Bemerkten auch begl'eiflich ist. 
Nichtsdestoweniger geht er e) ίω J . 11 7 an den Epistrategen del' Thebais, 
Demetrios; die Choachyten blieben diesmal wiedel' aus.1) Ν ach melll'fachen 
wenig interessierenden Zwischenvorgangen suppliziert del' Klager schJieB· 
lich f) im J . 117 beim Stl'ategen des Perithebanischen νομός, gle.ichfalls 
Hermias genannt, ιιnd diese1' sendet die Sache h) an uen έπιστάτrις τού 
νομού, del' jetzt, nach dem Abgaiιg des Πτολ.ψαίος, wieder θίη Herakleides 

1) Das Eigentum wird also νοω miitterlichen UrgroBvater (namens Hel'mon) ab· 
g'eleitet, wohl ίω Wege der Sukzession nach der Mutter. DaB Hermon seinel'zeit 
wirklich Eigentiimer gewesen war, ist auch anznnehmen (Revillout a. Ο. Ι 7); aber 
die Vindikation war mittlel'weile verjahrt. AuBerdem brachte Hel'mias keine Erwerbs
dokιιmente bei (Par. 15, 34 fg.; Tor. 1, ΥΙΠ 8 / 9). Es ist c1aher vollkommen ίη der 
Ordnιιng, daB el' mit seinen Anspriichen stets abιsewiesen wurde. 

2) U. Ζ. hat eine altere Generation der Familie ρω partibus divisis gekauft, 80 

daB die jetzigen Beklagten, del'en Abkommlinge, pro pal·tibus divisis be]angt werden. 
V gl. unten ΖΙΙ V 3. 

3) ΙΙ 2-4. 
4) ΙΙ 4-10. 
5) und dann noch einmal ίω J . 122/ 1. S. Par. 15 Ι 19 fg., Tor. 2, 28 fg. 
6) Tor. 2 ; Pal'. 15 ΙΙ 27 fg. 
7) Tor. 1 Ι 16. 
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ist.
1
) ν or diesem findet ίω J. 116 nnsere Verhandlung statt, die wieder ωίΙ 

der Zuruckweisung der Anspruche des Hel'mias endet, 

Trotzdem unser Pl'Otokoll, ahnlich wie jenes uber die Verhandlung V01' 

Πτολεμ,αίος, die Formen eine1' gel'ichtlichen ν erhandlung tragt, darf lllan 
es doch schwerlich rul' eine solche halten, wie schon 8. 10 gesagt ist, ν 01' 

allem der Umstand, da1l dem Hermias, der j a bel'eits vom Vorganger des 
Herakleides zuruckgewiesen wOl'den ist, doch nicht die Exceptjo rei iudicatae 
entgegengesetzt wuι'de, SlJricht ίη diesem 8ίπη . - Da1l die Beamten iiber, 
haupt die querulanten Gesuche des Hermias mit so gl'01lel' Geduld behan
delten, la1lt sich wohl nul' aus seiner Eigenschaft als altel' Offizier el'klaren. 
Er stand zur Zeit dcι' Verhandlung schon ίω Gl'eisenaltel' l vgl. νπ 29). 

Ζη bemerken ist, daB auf einen Teil desselben Hauses auch θίη νeι-wandteι' 
des Het'mjas, namens Apollonios, Anspl'uch gemacht hatte, del' gleichfalls 
(8, 29 Α. 1) θίη Deszendent des Ηθι-ωοη, u. Ζ. νοη seinem erstgebornen 80hn 
war. νοη diesem ProzeB, wo ΑροlΙοηίΟΒ bald die Klage zUl'iΪcknahm, sind 
die Reste ίη Tor, 3 und 4 erhalten, Auch Leyd, F und Lond, 1, 15 (ρ. 53). 
hangen mit ihm zusammen, 

ν erschiedene dell10tische Kontl'akte, welche sich auf die Vorgeschichte
unseres Pl'ozesses beziehen, sind bei Revillout a, Ο, publiziert und besprochen. 

Col. 1. 

I'Έτους νδ '1.,f}VQ κβ έν Διοσπόλει τfjι μεγάλη ι, 2 'Εφ' 'Ηρακλείδου 
των άρχισωματοφυλάκων κα/' έπιστάτου 3 τού Περ ι,f}ήβαg κα~ έπ~ των προ
σόδων τού νομού, συμπαρόντων 4 Πολέμωνοg των άρχισωματοφυλάκων, 

5 Ήρακλείδου των 5aiJτWV κα~ γυμνασιάρχου, 'Λπωλλωνίου τού Λπολλωνίου, 
κα~ 6Έρμογένου<ς) των φίλων, Παγκράτου<g) των διαδόχων, Κομάνου 
7 των ήγεμόνων, Π ανίσκου τού 'Αμμωνίου των κατο ίκων, 8 κα~ αλλων 
πλειόνων, 

10 9 Καταστάυτος Έρμίου τού Πτολεμαίου των εκ τού 'Ομβίτου 10 προς 
τουg άπο τού τόπου χοαχύτuς Ώρον, κα~ Ψενχωνσιν, 11 κα/' Χονόπρην, 
κα~ τουg τούτων αδελφούg, ανεγνώσ,f}η το έπιδο,f}εν 12Έρμίαι τωι συγγε
νεϊ: κα/' στρατηγωι κα~ νομάρχη ι παρα τού 13Έρμίου ύπόμνημα αναπεμ
φΜν δε έφ' ήμ,αg, ο-δ εστιν αντΙ:γραφον' 

14 fE ι .... \ ...., Ι , r 
15 ρμιαι συγγενει και στρατηγωι και νομαρχηι παρ Ερμίου 15 τού 

Πτολεμαίου των περ~ αυλην διαδόχων κα/' ήγεμόνοg 16 επ' ανδρων. Τού 
νγ (ετουg) Μεχε/'ρ επιβαλόντος tig Διόσπολιν την 17 μεγάλην Δημητρίου 
τού ovrrtvoilg κα~ επιστρατήγου, επέδωκα 18 ύΠόμνημα κατα rnQOV τού 

Ι, 1 aO 54 Euel'getes ΙΙ. Hathyr 22 (= 
a. C. 116). Diospo1is magna = Theben, 

3-8 wil'd (las Konsilium des έπιστά
της aufgefίίhι,t, 

14-1II, 17 wil'd das S. 29 unter f) 
genannte -όπ6μνημα an den Strategen Her-

1) Tor. 1 Ι 11 fg. 

ωίΙΙΒ ver1esen. Ιη diesem ist νΟΗ Ι 21-
11 29 der Inha1t des -όπ6μνημα ιιη Deme
tl'ius (8. 29 e) eingefiochten. 

1σ zu ήγεμων έπ' &νδρων vg1. Bouche
Lec1el'cq 4, 47 Α. 3 und Zitt. 
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Άρσιήσιος, κα/' Ψενχώυσιος τού Τεεφ{βιοg, 19 Πανατοg τού Πεχύτιοg, Χονο

πρέους τού Άρσιήσιος, κα~ των 20 τούτων άδελφών των τας λειτουργίαg 20 
Εν ταϊ:ς νεκρίαιg παρεχο 21 μένων, καλουμένων δε χοαχυτων, δι' ο-δ προ

ηνεγκάμηυ, οτι ύπαρ 22 χόντων μοι έν τfίι Διοσπόλει προγονικωll κτήσεων, 

ιbν οί πρόγονοί μου 23 κεκυρίευκαν εφ' οσον περιησαν, οί ένκαλούμενοι 

την κατοικίαν 24 έχοντες εν τοίς Μεμνονείοιg, OV περισυνκεχωρήμενον 

αvτοίg έστ~ν 25 κιx~ τοίg προγό110ις αυτων οίκείν, έν δε τfίι των καιρων 2& 

περιστάσει 26 καταγνόντεg έπ/' τωι αλλου την κατοικίαν εχειν με, έπελ,f}όν

τεg επ~ 27 μίαν μου οΙκίαν, η εστιν εκ τού άπο νότου κα~ λιβος της Διοσ

πόλεωg, απο 28 βορρα τού δρόμου τού φέροντοg επ~ ποταμον της μεγ(στηg 

,f}tiXg rΉραg, απο νότου 29 τού φέροντος επ~ το Δημήτριον ης τοίχοι περι

ησαν, και τfίι περ~ έαυτουg βίαι 

Col. ΙΙ. 

1 χρησάμενοι, έΠΙΟΚbυάσαντες τα κα{)-ειρημένα μέρη, ένοικούσιν 2 αντιποιού

μενοι αδίκως. 'τπερ ιbν μεταλαβόντος μου παρεγενή,f}ην 3 tig την Διόσ
πολιν έν τωι με (έτει), κα/' tlg λόγουg αυτοϊ:g ελ,f}όντοg πρo~ηνέγκαντo παρα 
Λοβάιτος της 'Εριέωg εωνησ,f}αι· ο{)-εν έν τωι μυιώι 5 έτει τοΙς εν τfίι & 

Θηβαίδι χρηματισταίς ενέβαλον εντευξιν είι; το 6 προτε,f}εν ύπ' αυτων 

άγγείον έν τfίι Διοσπόλει, dιν ~ν tloarrortvg 7 Διονύσιοg, κατα τηg Λο

βάιτοg, προg το άπροφασίστουg αυτους κατα~στησαι. Kα~ γενομένης μοι 

καταστάσεωg προς αύτην εν τωι 9 Παχων μην/' τού προκειμένου με (ετουg), 

21 χοαχυτων. ΡθΥι'οη las χοι.χυτων, 
und hielt das fiir είη agyptisches Wort, 
Μιιη ist jetzt einig iiber die Inigkeit 
dieser Lesung und den griechischen Cha
rak:ter des Namens (νοη χέω, a]so 'die 
Giisse GieBenden'. V g1. Spiege1bel'g" de
mot. Ul·k. des Ber1. J\lIus. 8, 9 Α. 2, Gel'
hal'C1 a. Ο, 532 Α. 97 und Zitt.). Es 1st ein 
ίη der Fami1ie erb1iches, zum Totenkultus 
gehol'iges Amt, Wie Herodot 2, 86 und 
unSEJr Papyrus ΥΙΠ 14 fg, zeigt, unter
schied ωιιη hierbei die πα:ρασχΙσται, we1che 
die Leichen offnen, die ταριχευταΙ, we1che 
sie einbalsamieren und die χοαχύται, we1-
che bei gewissen Feier1ichkeiten Asche 
streuen, Erstere ωϋΒΒεη wegen ihrer ηη
mitte]bat'en Bescbaftigung mit den Leichen 
als ku1tuell unreine Kaste gegolten ha
ben; denn es ist ihnen der Aufentlla1t ίη 
The ben νθΙ boten und . ηυι' jener ίη der 
am Westufel' des Νί1 ge1egenen Ν ekro
pole, den Memnoneia (Gerhard 527 fg. ), 
gestattet. V οη den Choachyten gilt dies 
nicht, obwohl Hermias Ι 21 fg. es behauptet, 
υω nachweisen Ζυ konnen, (laB Βίθ wegen 
mangelnden Kommel'ziurns das streitige 
Haus gar nicht el'werben konnten; diese 
gefiissentlich verwirrende Angabe wil'd νοη 
dem Vertl'eter der Choachyten ίη ΥΙΠ 14fg. 

und durch seine eigenen Gesetzeszitate 
ίη ιν 29 widel·legt. 

24 1. περισυνκεχωρημένου (gen. abso1. ), 
ΙΙ 1 1. κα:τερρημένα (νοη ρέω) = co1-

1apsa? Peyron. 
2 μεταλαβ6ντος : nachdem rnir davon 

berichtet won1en war (Μετα:λαμβάνειν = 
Zustellllng empfangen, Lips. 32, 13; F10l'. 
56, 21), 

5 Bel'icht tlber (len' ProzeB gegen die 
Lobais (8 . 29 b), die Besitzvorgangerin der 
Belangten, Es 1iegt auf der Hand, daB 
diese da del' ProzeB erst nach (1el' Ver
auBe;ung an die Cbrematisten stattgehabt 
hatte, gar nicbt mehr P3:ssiv 1egitimiert 
war ηη(l das UI·tei1 gegen sle als nach der 
Rechtsnachfo1ge ergehend, nicht Rechts
kl'aft gegen die Choachyten erzeugen 
konnte. Der richtige Vorgang ware ge
wesen, diese Ζυ bek1agen und ihn en die 
Zuziehung ihrel' βεβαιώτρια: Ζυ iiber1assen, 

. wie θΒ Rermias se1bst ίn einem 'andern 
ProzeB iiber θίη anderes Objekt 'einmal 
aetan hatte (IV 4 fg .). Das heben die 
Choachyten ΥΙ 4 fg . richtig het'vor, un(l 
jedenfalls hat θΒ allch Hermias gewuBt; 
aber θΙ hotfte durch jenes 8cheinmanovel' 
sie einzuschiichtern. 

6 &γγείον: s. S, 16. 



32 Kap, r. ProzeBrecbt der Ptolemaerzeit, [31 

JO αΙ6{}ομένη ως Oiι{}Eν 10 εΤχεν βέβαιον, ενεκεν του και των γων μη μετεσχη

κέναι αiιτην, 11 μήτε των προγόνων αiιτTιr; μη{}ένα, συνεισέδωκέ μοι συν

χώρησιν, 12 κα{}' .ην έδηλουτο μήτε πρότερον μήτε νύν &ντιποιείσ{}αι της 

οικιας. 13 Τούτων ουτως εχόντων, οΙ ένκαλούμενοι &πο{}λιβέντες τωι 

15 14 μη{}ενος δικαίου &ντέχεσ{}αι, άνεχώρησαν είς τα Μεμνονεία' 15 έγω δε 

εφ' ίκανας ήμέρας καταφ{}αρεις ηναγκιfσ{}ην, των &ν{}ρώπων 16 μη έρχο

μένων εΙς τας χείρας, &ναλύ6αι εΙς το τεταγμένον. Και 17 μετα ταύτα 

πoλλιfκις επιβεβληκότος εΙς την Διόσπολιν, εκκλίνοντες 18 oiJ διαλείπου6ιν. 

Oiικ &ρκεσ{}έντες δε έπι τωι ενοικείν έν τηι 19 έμfjι οΙκίαι, άλλα και νε-

20 κρους &πηρεισμένοι τυγxιfνoυ6ιν ενταύ{}α, 20 0iι 6τoχα6ιfμενoι των εξακο

λου{}ούντων αiιτoίς επιτίμων' και 21 ταυ τα οϋσης έπι τού δρόμου της 'Ήρας 

και Δήμητρος των μεγίστων 22 {}εων, α[ς &{}έμιτιf εστιν νεκρα σώματα, και 
ο{ ταύτα {}εραπεύοντες' 23 καίπερ ΑΙνέου τού στρατηγήσαντος γριfψαντoς 

Πτολεμαίωι τωι 24 τότε επιστατούντι, το έ{}νος μεταγαγείν εΙς τα Μεμνο-

25 νεία, 25 κα{}ότι και πρότερον, εξ ιbν προσανήνεγκεν αiιτωι Τατας 2~ δ βασι

λικος Ιατρος προστεταχέναι τον βασιλέα, και περι του αiιτoύ 27 ε{}νους 

έτύγχανεν Διασ{}ένης δ στρατηγήσας γεγραφως μετα~γαγείν ιxiJrovg, ιbν 

και παρα{}ήσομαι άντίγραφα επι τής κατα6τιfσεως. 29 Και δια των παρα 

30 Δημητρίου παραγγελέντος αύΤΟίς έρχεσ{}αι 30 επι το κριτήριον μέχ!,Η τού 

τα κα{}' ήμας διεξαχ{}ήναι, ο{ δ' έκτοπίσαντες 31 0iJx άπήντησαν. Τού δε 

Δημητρίου χωριζομένου, ηξίωσα 'ίνα 32 χρηματισ{}fj σοι το -δπόμνημα όπερ 

των κατ' αiιτoυς, Ο και άποσταλεν 33 &πέδωκα έν Δατωνπόλει έν τωι Φα

μενω{} μηνί' και σού γριfψαντoς 3ί Πτολεμαίωι τωι το τ' έπιστατουντι 

85 έξαποστείλαι αiιτoύ;-, 3πως 35 διεξαχ{}ήι τα κα{}' ήμας, και μη έξαποστα

λέντων., έν δε τωι Παύνι 

Co1. ΠΙ 

1 τού αiιτoυ έτους επιβαλόντος ' σου εΙς την Διόσπολιν 2 (είς την Διόσπολιν) 

συν τωι Δημητρίωι προς την διιfβασιν 3 τού μεγίστου {}εου 'Δμμωνος, και 

έπιδόντος σοι το προκείμενου 4 -δπόμνημα κατα των σημαινομένωυ, και 

5 παραγγελέντος 5 αiιτoίς άπανταν επι το κριτήριον, φυγοδΙΚΟύντες oiικ 

&πήντησαν. 6 Κατα το άναγκαιον τον &νιfπλoυν επoιησιfμην ΕΧμα σοι 7 επι 

τους τόπους. Διο &ξιω έμβλέψαντα εΙς την γεγενημένην μοι 8 καταφ{}οραν 

11 συγχάιρησιν zeigt, daB die Kate
gorie der auBergerichtlichen σvγχάιρησιg
Urkunden aus ProzeBvergleichen hel'vor
gegangen iBt, (Kap. 3 ΙΙ 2 Β 2), wie hier 
einer vorliegt. ν gl. Schubart, Arcb. 5, 
49/50, 

16 6:ναλ.υσαι Elg το τεταγμένον, mich 
in meine Garnison Ζυ begeben. 

19 &πηρεισμένοι (θίηε getragene Last 
'abstίitzend') = deponi rend. 

20 'nicbt berίίckΒίcbtίgend die ihnen 
drohenden Strafen'. 

32 χρ. σοι το getL'enut W. - Ι:να χρη
ματισ.fTήσοιτο {,π6μνημα Peyron, det· dies 
aucb anerkallnteL'ma6en unricbtig ίiber
setzt mit 'ut Cbrematίst<ιrum iudicio ex
biberetur libel1us'. Αη die Chrem;Ltisten 
will Hermias keineswegs heran, weil Βθίηε 
Sache θίηε stl'enge Beurteilung nicht ver
tl'agtj er holft nur auf UnteL'stίitzung 
duι'ch etwaige ΚοαηίνθηΖ θίηθΒ Verwal
tungsbeamteiι. Χρηματίζειν heil3t bl06 
'el'ledigen' , wie oft. Vgl. Gel'bard 549 fg. 
Ηίθ! ΒΡθΖίθl1: 'ίiberweisen', 

Π. Vel'fabl'en ίη Zivilsacben, 3. Verbandlungsprotokol1e und Urteile. 33 

".ύπΟ άσεβων άν{}ρώπων, &λλ' εαν φαίνεται, 9 συντιfξαι γριfψαι Ήρακλείδ~ι 
τωι επι τού Περι{}ήβας, μετα~πεμΨιfμενoν τους εiι{}υνoμένOυς επισκέψα- 10 

.σ{}αι περι τούτων, 11 ιν', έαν παραδεικνύω ταυ{}' 01Jτως εχοντα, συναναγ-
, - 'ί ' , 'λ Q. , υ' f' ,κασ{}ωσιν 12 έκχωρείν εκ της οικ ας, και ομο ογοι κατασταυεντες νεκ,?Ο " 

13 άπηρεισμένοι έν ' τήι σημαινομένηι οίκίαι εξαποσταλωσι 14 πρός σε, οπως 
τύχω σι της άρμοζούσης επιπλήξεως. 15 Τούτου δε γενομένου, έσομαι τετευ- 15 

χως τού δικαίου. 
16 Eiιτύχει . 

17 Ήρακλε{δει. ('Έτους) 1Jδ Φαωφι κα 
, δ λ Q. , - , 19'-

18 Τούτου αντος, και ικαιο ογηυεντων των συνκατασταντων αυτοις, 

, "δ' - "20Ώ Δ' 'Περι μΕν τού Έρμίου Φιλοκλεους, υπερ ε των περι τον ρον εινωνος, 2.0 

παραναγινωσκομένων αiιτoίς έξ lάν παρέκειντο 21 δικαιω,αιfτων lάν έκιfτερoς 
iιρείτo, και του μεν Φιλοκλέους 22 παραπλήσια τοίς δια τού -δπομνήματος 

, 23 'δ' \'t' , δ ι , προενεγκαμενου, παραναγνουτος ε και ε", ων παρεκειτο ικαιωματων αν-

τtγραφον 24 έντεύξεως, κα{}' .ην έφη έμβιfλoντoς αiJτοv είς το προτε{}εv 
&γγειον 25 -δπο των έπιβαλόντων είς Διόσπολιν τ11ν μεγιfληυ χρ'η,αατιστων, 21> 

26 0 [ς εΙσήγεν ΔΙΟ1Jύσιος, κατα Λoβιfιτoς τής Έριέως μι;Χς άπο των 27 πεπρα
κότων τοίς περι τον Ώρον Τ11ν οίκίαν, 01Jτωg την Λοβάιν 28 συνανενηνο
χέναι αiιτωι σ1Jνχώρησιν, δι' ~ς έφη αiιτην προ 29 ενηνέχ{}αι, μήτε πρότερον 

μήτε νύν άντιποιείσ{}αι τής οlκίας, 30 προς το &προφασί6ΤΟ1lς κατ αστή σαι 30 

τους άντιδtκoυς μη{}ενος 31 δικα{ου &ντεχομένους' και κατα μεν τον τρό
πον τούτον 32 φήσας άπελαύνεσ{}αι αiιτoυς τής κρατήσεως της οίκίας. 

.33'Ομοίως δε κα~ αναφοραν τού βασιλικού γραμματέως, κα{}' .ην εφη 34 συν
ιJτα{}ε{σης α-ύτωι κρίσεως επ/' των χρηματιστων προς 

Col. IV. 
l'Aρμιfιν Νεχ{}μών{}ου των &~o Διοσπόλεως (ερέων τού 2Lt.μμωνος περι 
γής σιτοφόρου (άρουρων) κ, ιbν εδήλου oiισων αύτου 3 προγονικων 'Δπολ-

ΠΙ 12 όμόλ.ογοι καταστα.fTι!vτεg = ii~el'
fiibrt (bis zum Gestandnis). Βο auch JJ1ps. 
27, 28j BGU 372 ΙΙ 21. , 

18 Beg'inn des Refel'ats ίiber dle Be
weisaufnahme und Plaidoye1's, 

20 παράκειμαι bier und ίuι Folg'enden 
i=e1' aktivisch im Βίηη νοη παρατι.fTέ
ναι gebraucbt, 

21 d:ιν - Τιρείτο, was θίη jeder fίi1' ~ut 
fancl. [illlas, 

21 fg. Φιλ.οκλ.1'jg ist der Anwalt cles Her-
23 δικαίωμα, sonst der Rechtsansprn?b, 

bier = Dokumentj vgl. Petl', 21 g. 39 j L1lle 
29 Ι 25' BGU 1069 R 2. A.hnlicben Dop
ΡθΙΒίηη 'hat unser 'Recbtstitel ', 

33-IV 13 fίibrt del' Anwalt des Her
mias θίη natίirlich ganz unzulanglicbes 
PrajLldiz auf. Hermias hatte geg:en .θ~ηθη 
Hal'mais 20 Anll'en Ackerla.nd vlnd1zlert, 

Mitteis-Wilcken, Chrestomathie, Π. 

welcbe Βθίηθω mίitte1'licben Urgl'06vater 
gehol't batten (ahnlicb wie aucb das jetzt 
strittige HauB νοη diesem an seine Eltern 
gelangt Βθίn sol1). HarmaiB batte diese 
νοη Apol1on1os, dem Sohn des Damon, 
gekauft und zog im Pl'OzeB auf diesen 
Βθίηθη Gewabl'en, welcher clenselben ίibel'
nahm. De1' βασιλ.ικΟg γραμματεvg jedocb, 
νοη den Ohι'ematisten ίibe1' clen Inhalt 
des StenerregiBterB befragt, bat bei den 
τοπογραμματΕίg und κωμογραμματείg e1'
boben, daB ίη jenem ίη der T<1t die Fel
der auf den Ν amen des alten Hermon 
eingetragen waren, und dies Indiz Bchien 
dem Apol1onios Btark genug, θίηθ συΥΧάι: 
ρησιg (vgΙ 2, 11) auszustellen, worin θΙ' dem 
HerlLlias den Besitz ίίberΙίeΒ. DaB das 
aber fur die gegenwartige Frage nichts 
bewies, ist klar. 

3 



34 Kap, Ι. Pl'OzeBl'echt del' Ptolemaerzeit, '[31 

λώνισν Δά.μωνσς πεπρακέναι τωι 'Αρμά.ει 4 παρα το κα.ιTi'ίκσν' κα~ τσύ Απσλ-

5 λωνίσυ διαδεξαμένσυ ύπερ 5 τσύ 'ΑρμΔισς την κρtσιv, παρα δε τσύ βασι

λικσύ γραμματέως 6 γευσμένης της &ναφσρας επι τσυς χρηματιστας έκ των 

παρα 7 τσύ τσπσγραμματέως και κωμσγραμματέως &νενεχ-&έντων 8 περ~ τσv 

&ναγρά.φεσ-&αι την γην εΙς 'Έρμωνα Έρμίσυτον πά.ππσν 9 της Έρμtσυ 

]0 μητρός, και τον Απσλλώνιον συνανενηνσχέναι 10 αυτωι συνχώρησιν έξιστά.

μενσν της γi'ίς' ψήσας κατα 11 ταύτη ν την διά.κρισιν μέγα τι συμβά.λλεσ-&αι 

τεκμήρισν 12 προς την ενεστηκυtαν αύτωι προς τσυς περ~ τον Ώρσν 13 κρί

σιν περι της σlxtag. 'Ωσαύτως δε κα~ πρσστά.γματσς 14 &ντίγραφσν περι 

15 τσύ τα μη άναγεγραμμένα αΙγύπτια 15 συναλλά.γματα ακυρα είναι' και 

ελεγεν μη πρσσχρηστέσν 16 είναι ταϊ:ς έπιφερσμέναις iιπo των περι τον Ώρσν 
κατα της 17 σ lxtar; συγγραφαίς ' και εκ τσύ τi'ίς χώρας νόμσυ μέρη περι τσv 

18 εά.ν τις έπενέγκηι συγγραφην επι το δικαστήρισν μη έστυ~ριωμένην, μη 

20 πρσσχρησ-&αι' και εά.ν τις επευέγκηι 20 ψευδi'ί συγγραφην, διαιρείσ-&αι αυ

τήν' και μέρσς εγ νόμσυ 21 βεβαιώσεως, κα-&' δ έφη δείν τσυς &ντιδtκσυς 

συνtστασ-&αι 22 του λόγσν προς τσυς &πσδσμένσυς αυτσίς. Kα~ έτέρσ~ς δε 
23 χρηματισμσυς Έρμίσυ τσv συγγενσύς και στρατηγσύ και 24 νσμά.ρχσυ, ιbι 

25 ύπετέτακτσ και ή παρα Διασ-&ένσυ<ς) τσυ στρατηγσύ 25 γραφείσα αυτωι επι

στσλή, iιπστεταγμένων αυτfίι και τi'ίς 26 πεμφ.ιΤεtσης αυτώι iιπo τωυ ίερέων 

τσύ ?Αμμωνσς, καΙ &ναφσρας 27 Παμ,ών.ιΤσυ τσύ γενσμένσυ τσπσγραμματέως, 

καΙ Αίνέσυ 28 τσυ στρατηγσυ έπιστσλη περι τσύ τσυς άπο τi'ίς Δισσπόλεως 

3029 ταριχεύτας μετσικισ-&i'ίναι είς τα Μεμυσνεία' φήσας και 30 &πο τσύτων 

περιγίνεσ.ιΤαί τινα αυτωι κυριείαυ. Και πρσστά.γμα<τα) 31 περι πρσ-&ε

σμιων, σίς πρσσήδρευεν μη παρα τον πρσγεγσυότα 32 χρόνσν πσιησαμένσυς, 
και εξ' ιbν δε πρσενήνεκτσ και παρανέγνω 33 έπι της δικαιολσγtας ~ξίσυ τσυς 

135 &ντιδίκσυς έξσικισ-&-ηναι, 34 έαυτωι δε παραδσρηναι την σίκίαν, 35 Μεταλαβων 

τον λόγσυ δ τσις περι τον Ώρσν συνκαταστας 36 Δείνων, πρσηνέγκατσ τον 
ΈρμCαν κατα κενον περιεσπακέναι 

Col. V, 

1 τσυς περι τον ~Ωρσν επι τfίι πά.σηι συκσφαντίαι και διασεισμωι, 2 και εΙς συ 

τα τυχόντα βλά.βη περιστi'ίσαι, συ.ιΤενΟς ευλόγσυ &ντεχόμενσν' 3 φήσας είναι 

ιν 10 ι1ξισταμένου = ίίberΙassend . Oft 
auch ίω Sinn del' Eigentumsuberlassung 
BGU 859, 21; ΟΧΥ. 268, 11, 'Έκστασις ist 
die Cessio bonorum, CPR 20 Ι 6. 13; BGU 
473, 6 (erg,); Lips. Inv, Νι. 244 (unten 
Nr. 71). .. 

13-15 Uber dieses πρόσταγμα s. Kap. ΠΙ 
Einleitung Υ. 

17-19 Ubel' die στvρlωσις s. Kap, Vl 
Einleitung. 

20 Zur ZelTeiBung falscher Ul'kunden 
vgl. die amtliche Kassation eines vel'jahr
ten Schuldscheins ίη Flor. 61 ΙΙ 65. 

20-22 Der Gewahrenzug ist gesetz-

Ι ί c h geOl'dnet; wohl dUl'ch θίηθη ποJ.ιτι
κος νόμος . 

31-32 s. zu V1l22. - οίς προσήδρευεν: 
'auf welche er besonders einging (υω 
nachzuweisen, daB' usf.), - ποιησαμένους 
d. i. Hermias und seine Eltern. 

V 2 ofJ τα τυχόντα = nicht gewohn- . 
lich; vgl. Gen. 3, 22; Giss. 34, 11 u. ο. 

3 fg. Hier entfalten sich die vel'schie
denen Gruppen der Beklagten, del'en Vater 
Teephibis, Asos und Pechytes nach reellen 
Anteilen erworben hatten. V gl. WeiB, 
Arch. 4, 334, 

ΙΙ. Vel'fahren ίη Zivilsachen, 3, Verhandlungspro.tokolle und Urteile. 35 

αυτων την σlxtav και κα-&' a παρέκειτσ &ντίγραφα 4 ~υγγραφων αΙγυπτιών 
διηρμηνευμένων δ' έλληνιστt, ' μιας μεν 5γεγσνυίας τού κη (έτσυς) Παχων 5 

επι τσύ Φιλσμήτσρσς, κα-&' ην δ τσύ ένυς 6 τω.ν ενκαλσυμένων Ψενχώνσισς 
'v π' Π \ 'Τ' {β 7' , '" \ και .Λσνσ ρεσυς ατηρ .Lεεφ ις εωνητσ παρ α Εληκισς και Λσβά.ιτσς και 

'Τ''β' \ Σ - 8' 'Ε' , .L j αιαιτσς και ενεριευτσς και ριεως και Σενσσσρφίβιος κα~ Σισόιτσς 
- "Ε ε' .1/ (" Ι 9 ι Ι ~ , (' , 

τσυ και "ρι ως, οντων επτα, πηχεις σ κσπευικσυς επτα ημισυ εκ τσύ &πο 
, , - 10 ~ ό ' 

νστσυ μερσυς των υπαρχ ντων αυτσίς ψιλών τόπων πηχώυ δέκα' έτέρας 10 

~'11 -&'" δ - , λ ' Ν.' , , υε κα ην των ενκα συμενων εχσυτσυ και Δσωτσς κα~ αλλσυ 12 Νε-

χσύτσυ κα~ της τσύτων &όελφi'ίς Νεχσύ-&ισς πατ,ηρ ?Ασως 13 δμσίως έώνητσ 
παρα των αυτών πήχεις δύο. ημισυ έ11 τωι αυτωι 14 ετει και μη11ί' έτέρας 
δε γεγ01/υίας τσύ λε (έτσυς) Μεσσρη επι τσύ αυτσύ 15 βασιλέως, κα-&' ην αισαύ- 15 

τως εώνητσ δ τών αλλων Πανατσς κα~ 16 Πατσυτσς και Πασήμισς και 
'Αρπχήμιος και Σεναμσύνιος πατηρ 17 Πεχύτης παρ' ?AlLlLrovtσv και Ζβεν
δήτισς το έπι~ά.λλσν αυτσίς 18 τi'ίς αυτης σΙκίας μέρσς τέταρτσν, πήχεις 
τnεί" τ ι . r \ 19 "λ ι Q, " , ".. " ριτσν ων και τα τε 1] τεταχυαι εις την τσύ ενκυκλ{συ ωνήν και 

κεκυριευκέναι 20 αυτσυς μέχρι τσύ νύν &ναμφιλέκτως, συ-&ενος άΠλώ; έμ- 20 
π 21 σ ,,, , (' Ι , 

σιη_ αμενσυ ετη τριακσντα επτα, Παρε-&ετσ δε και μέρη έκ των 22 περι 

των φιλαν-&ρώπων πρσσταγμά.των περι τσύ τσυς κεκυ~ριευκότας τινων, 
καΙ μη δυναμένσυς :[tαρατt-&εσ-&αι τα κατ' αυτων 24 συμβόλαια, έαν κρα-

- Έ λ<>' \ .5" ", , -, ~ 25 
τειν. πε υων υε και επι τα τσυ aVtιutxσv δικαιώματα, και παρανα- 25 

γνωσ-&είσης τi'ίς πρσαναλελεγμένης 26 έντεύξεως, lλεγεν, τσυ άντιό{κσυ άνα-
πε ω ' δ ' ,- 27 - β λ - " φ νηκοτσς ι αυτ-ης τσις αιμ ευσι, τον εαυτσύ πατέρα μετηλ-&αι εκ 
τ - Δ σπόλ 28 -&' , , -, ης ισ εως με ετερωυ στρατιωτων εις τσυς ανω τόπσυς εν τfίι 
γενσ ε' 29 - l' - '- β , μ νηι ταραχηι liΠΙ τσυ πατρσς των ασιλεων -&εσύ Έπιφά.νσυς· και έφη 
30' λ ζ' - ό '" , ' ανα σγι σμενων των χρ νων, απ() μεν τσύ Έπιφά.νσυς ετων κδ, 31 Φιλσ- 30 

μήτσρσς έτων λε, -&εσύ δ' Ευεργέτσυ &πο τσύ κε (έτσυς) εως το νγ (ετσς) 
32 έτων κ.fJ' 6 ι " \, ('Ι r , υντρεχειν ετη πρσς τα πη, ωστε σμσλσγσυμένως 33 έαυτσυ 

καταμαρτυρσύντα συμφανες κα-&εστακέναι, μήτε τον έαυτσύ 34 πατέρα uητ' 
αυτσν κατωικηκέναι εν τi'ίι Δισσπόλει, μη δε κατα 35 λείπεσ-&αι αυτωι μ'ηδε- 35 

μtαν &ντίρρησιν κα-&όλσυ περι τi'ίς σtxtar; 36 δια τσσσύτων ετων έπερχσμέ
νωι, και μηδεμιας κρατήσεως 37 μηδε κυριείας τινος έγγαίσυ περιγινσμένης 
αυτωι, μηδε τωι 

CoJ. νι 
1 \, \ .., " 
πατρι απσ των εμπρσσ-&εν χρόνων μέχρι τσυ νύν, Πρσσαπε!.λσγίζετσ 

δέ, μήτε διαγραφην μη τ' αλλην κτi'ίσιν επιφέρσντσς, 3 αλλ' &ναπσδείκτσυ 

19 Ubel' das ΕΥκυκλιον s, Bd, Ι Kap, V 
und unten Kap. 3 V. 

19-21 Hier liegt das entscheidende 
Argument. Das Eigentum des Hermias 
war verjahr't; vgl. 30 fg. 

26 &να~εφωνηκότoς τοίς {3ασιJ.εVσι: die 
Ι!ντευξις wnd adressiert ιιη die Konige 
(S. 13). 

31 δ" W, 

, νι 2 διαγραφή ist · ίω ίίbeι·tι·agenen 
Slnn gebraucht fiir eine Kanfurkunde 
auf welcher die AnweisunO" (διαγραφή) 
del' koniglichen Bank zur "Zahlung der 
Kaufsteuel' steht. 

3* 



36' Kap, Ι. ProzeBIecht del' Ptolemaerzeit, [31 

χα&εστηκότος, κακοτρόπως και έπι ραιδιουργίαι 4 παρακείσ&αι αυτον την 

5 (; υνχώρησιν' και δντων των πεπρα~κότων έννέα, κ~ι τωυ περι τον ΏΡΟ1) 

ε υοικούντων και 6 κραΤΟ1Jντωv τ-ης οΙκίας, δέον είναι πρότερον κατα τού-
, 7" ξ δ'" r,' e ~, , των την εντευ ιν ουναι, ιν ουτοι ητοι προεπισκηψαμενοι τοίς πεπρα-

'6 8 ,... " " , , Ε t ' 'δ' 9 ' ΚΟ ιν αυτοις, αυι:οι και την προς τον ρμ αν κρισιν εγ ικησαντες εκ-

10 στήσωσιν αυτον τfjς προς αυτους αντιδικίας, η παραδόντες 10 τo~ς βεβαι

ωταίς τον περι τ-ης βεβαιώσεως λόγον συνστήσωνται, 11 φανερας τfji; κρC-
σεω σΑ. 'σ "σ "λ <>. ' 12" " , ~ γνωρι υει ης εκα τοις, και ε κυσυεντων απαντων εις το κριτηριον, 

εϊπερ γε δη ένόμιζεν, 13 έκ τfjς αλη&εCας κατα νόμους δδωι πορευόμενος τον 

έξ ευ&υδικίας λόγον συν~ίστασ&αι, και μη δια κεκρυμμένης σκευωρCας 

15 κακοικονομίαν 15 ένεργάζεσ&αι, αγνοούντων των αντιδ{κων, εϊ τινα σύν

παιγμον 16 ποιείται τψ Λοβάιτι μnνηι, ~ιπερ ουκέτ' ην έξουσία τfjς οικίας 
17 έμποιείσ&αι, πεπρακυία ι το έαυτ-ης μέρος εβδομον απο πηχων 18 έπτα 

Ύιμίσους, και ένος πήχεως έπιβάλλοντος αυτfjι κατα την 19 μίαν των παρ α-

20 κειμένων συγγραφήν' προσυποδεικνυς δε 20 προς το συνστ-ησαι ατι έσΤ(1) 

οΤα προενήνεκται, αναλαβων έξ ιbν 21 παρέκειτο δ Έρμίας περ ι ~ς εφη 
γεγονέναι αυτωι έτέρας διακρtσεως 22 προς Άρμάιν και Άπολλώνιον, εφη 

προενηνεγμένον αυτον περι τού 23 πεπρακέναι τον :1πολλώνιον τωι 'Αρμάει 

&φ' ~ς εφη είναι αυτού yfjr; 24 μέρος, την δ' ενκλησιν πεποιημένον ου 
τ ' -, δ' 25:1 λλ' \ δ' -, , , 25 κα α του απο ομενου πο , ωνιου, κατα ε του εωνημενου και κρα-

- 'Α' 26 'Τ' - δ' 'Α ' , ψ' -, δ' , τουντος ρμαιος. .LOV ε ρμαιος επισκη α,αενου τωι απΌ ομενωι 4.πολ-

λ ' 27 δ δ' \ , " " 'Ε ' 'δ δ ωνιωι παρα ε ωκεναι την κρισΙ1J, και τα προς τον ρμιαν εγ ε ικη-

ι 28" -, -Q., , C 'Α' , , κεναι απο της προτερον συνσταυεισης κρ σεως ρμαει τωι εωνημενωι 

30 29 και κρατούντι, ωστε μηδένα λόγον αυτωι καταλείπεσ&αι περι τfjς 30 προς 

την Λοβάιν συνχωρήσεως, μηδε τους περι τον Ώρον έκ&λί~βεσ&αι ταύτηι. 
Περι δε τού προστάγματος τού περι τfjς ανα 32 γραφ-ης, προεφέρετο μη&εν 

αυτωι συμβάλλεσ&αι, δμολογούντος 33 αυτού δια τfjς αυτfjς έντεύξεως, ατι 

Ύι Λοβάις σύν τοίς έαυτfjς 34 αδελφοίς &πέδοτο 'Ώιρωι και τοίς αδελφοίς 

115 την οίκίαν ιbν κιΛ μετα~λαβόντα την τfjς έντεύξεως έμβολην πεποιfjσ&αι 

κατ' αυτfjς, 

Όοl. νπ, 

1 την δ' αυτην απολογCαν εχειν και περι ιbυ παρέκειτο έκ των 2 τfjς χώρας 

νόμων περι τ-ης στυριώσεως των συγγραφωΥ' προσΞ.υποδεικνύς, ώς εί και 

5 f, wird der ProzeB des Hermias gegen 
die ]~obais richtig aIs Scheinmanover und 
jnristisch inkorrekt bezeichnet" ν g1. Anm, 
zu ΙΙ 5, 

7 Es ist 1ίτοι - 7) konstl'uiert. 
8 tκδικήσαντες W, 
12 fg, ίη Peyrons Ubersetzung lιnrich

tig konstruiert, indem el' συνίστασiJ'αι Υοη 
ιΞνόιιιζε abhangig macht, wahrend es 
jeclenfalls Pradikat zu και ΗκυσiJ'έντων 
sq , ist, Ναι' muB man dann ίη Ι 12 πο
ρευόιι ενον (statt -ο,) lesen, Del' Passus, 

l'egiel't Υοη δέον εΤναι (ι 6), heiBt: Und 
el' muBte, nachdem er sie alle νοι' Gericht 
geladen hatte - wenn er dies schon fϋI 
g:ut fand - ~abrheitsgemii.B, den g'esetz
l!Chen Weg elnhaltend, clen direkten Αn
spruch el'heben und nicht (usf,) , 

νπ 2 Hiel' wird der Angt'iff wegen 
mangelnder στυρίωσις del' choachytiscben 
Erwe:rbsdo~umente (IV 1,4 fg, ) abgetan 
ιιηιΙ ι~ w:eltel'en (3---: ι 3) hlnzugefίigt, daB 
Hel'illlas Ja noch selnerseits kein Recht 

Π, Vel'fabren ίη ZivilslIchen , 3, Verhandlungsprotokol1e und Urteile, 37 

έπι λαοκριτων διεκρtνθντο κα&' οϋς παρέκειτο 4, νόμους, πρότερον ' είναι 

έπιδεικνύειν αυτον, ως έστιν υίος τού τε 5 Πτολεμαίου και ~ς φησιν είναι 5 

μητρ6ς και ώς ο{ γονείς αυτού είσιν 6 ιbν προφέρονται συγγενων, πριν 1'7 
κα&όλου ιXxovuiTfjvaL αυτού λόγον 7 περί τινος πράγματος, και μετc'ι τας 

έπιδείξεις ταύτας αΙτεϊσ&αι 8 α1'Jτοv τας περι τ-ηfJ οίκίας αποδείξεις, Τον 

αυτον δε τρόπον 9 και κατα τους πολιτικους νόμους και τα ψηφίσματα 
(Χ" " , 10 δ {ξ f 'ξ f ,.j. ' Τ " αυτας επι_ ε εις ποιησαμενον, και τα α,αενον τ"ν απαΡΧ1)ν, κληρο- 10 

νομίαν 11 απογράψασ&αι, η αποτCνειν αυτον δραχμαr; μυρία;;, και ας αν 
πoιη'σ~lται 12 οι'" ' " ~ι " ," ~ " \ -κονομιας ακυρους ε ναι, και μη εζειναι επ! τα των τετε-

λ ' 13 ' '<>. 'Έ δ' ,- , β , , ευτηκοτων επιπορευεσυαι, τι ε και των μεγιστων ασιλεων απομλυ-

κότων 14 τους υπο την βασιλείαν πάντας αίτιων πασων των εως Θώυ& ι& 

15 τoiί νγ (ετους), και τας παρακεφένας υπ' αVτού συγγραφας ανεπιλήπτους 15 

16 !ιναι, και την κράτησιν και κυριείαν rfjr; οίκίας βεβαίαν τοΙς περι τον 

17Ώρον κα&ίστασ&αι, από τε τrον αυτων φιλαν&ρώπων, και ετι κατα τα 

18 προεκκείμενα αvτων τε και των προγόνων προστάγματα περι των 19 κε

κρατηκότων, εΙ xaC τις &είηι μηδ' έπιφέρειν αυτους συγγραφάς, 20 μηγού'l-' "ο 

και τας κτήσεις έπιφερόντων και &ντεχομένων της 21 απο των προσταγμά

των έξουσίας και φιλαν&ρωπCας' τον δε 22 &ντίδικον μηδεμtαv απόδειξιν 

παρακε~σ&αι. Περι δε των των 23 προ&εσμιων παρακεφένων προσταγμά

των ελεγεν, εΙ καί τις 24 έπιχωρήσαι τοίς επερχομένοις και επιχειρούσι 

των αλλοτρίων 25 έμποιείσ&αι, μη συνχωρητέον είναι πλείονα έυιαυ1ί.ού η 25 

και έτων 26 δύο η τριων τfjι προ&εσ,αίαι, και ταύτην μηδ' δλοσχερως πασιν, 
27 'λλ ' -,. C δΙ \", , α α τοις εχουσ ν τι bxaΙOY, και μη τυν παντα χρονον συνχωρείσ&αι, 

28 τού μεν πατρος τού Έρμίου μέχρι τελευτ-ηfJ βίου, και αυτού δε τού 

lιewiesen habe, (so daB es auf jenen Punkt 
noch gal' nicht ankam), 

3- 13 Hiel' wird nicht gesagt, daB je
nachclem der Pl'ozel3 νοι den Laokriten 
oder Ohrematisten gefiihl't wOl'den ware 
ιΙas matel'ielle Recht verschieden gewese~ 
ware, Beidemal oblag vielmehl' c1em Her
mias del' Beweis: a) des Rechts seines 
Vorfabl'en, b) der Sukzession ίη dieses, 
Ν ur hatten die Obrematisten nach den ΠΟJ,ι
τικοι νόμοι noch den Ν achweis der el'
fΌΙgten Steueranzeige νοη dem Erbfall 
(&πογραφή) und der Zahlnng der Erb
steuel' (cίπαρχή) verlangt, andernfalls dem 
HermiH s die Geltendmacbung seines Erb
l'ecbts vel'~eigert ,(vg!. clazu Kap, ΙΧ) 
Μ, a, νν , dte Laokrιten anerkennen jedes 
matel'iell vOl'bandene El'brecht, clas Staats
gesetz nur das versteuerte, Also: Ohne 
Steuel'zablung gibt θΒ nach den ΠΟJ,ιτι
κοι νόμοι keine έιιβάτευσις ίη die Erb
schaft. Vgl. Naber, AI'cb, 3, 7 fg, (fiil' das 
agyptiscbe Recht speziell vg1. noch Moret 
Ζ , f, agypt, Spracbe 39,11; Wiedemann' 
Orient. Lit,-Zeit, 9,557 fg, ). Meine fl'ίίbeι'~ 

Meinung, daB ίη clieser Stelle auch ein 
matel'iellel' Unterscbiecl zwiscben beiden 
Rechten hervol'tl'ete (Reichsl', ρ, 49 Α, . 1 ) , 
gebe ich anf; τας αυτας Επιδείξεις Ι 9/ 10 
laBt nul' die wortliche Auslegung ΖΙΙ, 

13 fg, Die hier genannten Indulgenz
dekrete sind nicht identisch mit dem in 
Teb, 5 Ι 1 fg, genannten, welches einen 
anclel'n Stichtag ~,at; 80 auch Gl'enfell
Hunt Teb, ρ, 18, Ubt'igens ist das Al'gu
ment schlecht; denn natίίrlίcb haben diese 
Dekrete nnl'echtmaBigen Besitz nicht be
kl'fιftigt. 

22 fg,: auf' 4, 31 bezίig'licb, Es wil'd 
gesagt, die Vindikation darf nic]1t nach 
mehr als einem odel' hochstens zwei oder 
dl'ei Jahl'e~ stattfinden, Die hier ange
setzten Fnsten fallen schon dUl'ch ibl'e 
Unbestimmtheit auf, auBel'Clem clurch ihre 
ΚίίrΖe, Anderseits sieht man nicbt θίη, 
warum der Redner die gesetzliche ν er
jahι'ungszeit vet'schwiegen oder entste11t 
haben sol1; denn da del' Besitz del' Obo
achyten schon seit 37 Jahren besteht (V 
20/21), hat el' ihr jedenfalls entspl'ochen, 



38 Kap. Ι ProzeBl'echt der Pto1emaerzeit. [31-32 

80 29 ΈΩαίο π β β' "δ ~" \ , , δ ,'" ~ ρο ε ηΚΟΤΟr; η η τοις ετεοιν και εοχατογηρωσοντος, 30 κα~ μη-
ενος αυτων ωlκηκότοr; εν τηι Διοοπόλει κα-&όλου, ωοτε 31 κα~ κυριείαν 

αυτοίς πε[ριγ ]ίνεσ{tιχί τινος ενγαίου δια tOOOVrrov ετων 32 επερχομένωι 
\ δ ' "δ ξ " ' και μη εμιαν απο ει ιν παρεσχη,αcνου κα-&ολου. 33 nαρέ-&ετο δε κα~ ύπογρα-

,φην προενεγκάμενος γεγονέναι τού να (έτους) Παύνι η, 34 κιχ-&' ~ν εφη τον 
35 Ερμίαν διακεκριμένον ιπ~ Πτολεμαίου τού προ τού προ ήμων 35 επιοτάτου 

προς ιxiJrOiJr; λελείφ-&αι τηι κρίοει, μη προοεκτέον αυτωι 

001. VIII. 
1 παρ' εκαοτα περιοπαν tOvr; περ~ τον Ώρον, εάν δ' αύτους κριχτεϊν. 2'Επελ-
-&ων δε κ ' ε ' " '[] "Ε ί '$," αι φ α παρε κε ιτο ο ρμ ιxr; περι .tr; εφη ουνσΤΨJασ{tαι αότον 
3 ΠΩόl' τ Ά' , 'Α λλ' ί ' -,,~ ε ρμαιν και ':1.πο ωνιον κρ σεως, προεφερετο &λλότριον εΙναι 

5 4 το πιχρεισαγό,αενον ύπ' αυτου, κα~ μη προοεκτέον αυτωι εφ' έτέραν 5 ftc
ωρίαν μεταφέροντι την γεγονυϊαν αυτωι προς &λλους περ~ ουδη[ π ]οτούν 
6ΠΩ ' 'foβ ι , Α. \, ι "αγματος αμφΙb ητησιν, ουυεν αυτωι κα-&ολου συμβαλλομένη[ν] 7 προς 

την ενεστηκυϊαν αυτωι προς τους περ~ τον Ώρον περ~ της 8 έαυτων οΙκίας 
κρίσιν. 'Ωοαvτως δε και περι ιbν παρέκειτο χρημα~ΤΙOμων περι τού τους 

10 &πο του τόπου tΙXQtXfVtιxg μετοικιο-&ηναι 10 εΙς τα Μεμνονεία, έλεγεν πολv 
τι κεχωρίο-&αι κα~ τους χρηματιομους 11 tOVtOvg, κα~ πολλωι μάλλον ευ

κατάγνωστον εΤναι έαυτωι ουνΕ.ιστορούντα μη-&εν έχοντι δtκιχιον, εμφα-
vto ' '13 'ξ " του και κατηΥορου τα ιν εχοντα παρακείο{tαι, ύπολαμβάνοντα ευχερως 

διαοείοειν 14 'tOvr; &ντιδίκους. τους γαρ περ~ τον Ώρον μη εΤναι ταριχεv-
5 τα!' 15 &λλα οα ' δ"'" t ' λ δ 1~, Χ χυτας, μη ε την αυτην εΡΥαο αν επιτε είν, ιαφέρειν δε 

16 την 'tOVrrov λειτουργίαν' ετι δε και εν ταίς γΙ1/0μένιχις δημοτελέσιν 17 εν
-&εομοίς και επωνύμαις ήμέριχις μεταφέροντας αύτους κονίαν 18 καταοτρων

~ύειν επ;, τού δρόμου τού Άμμωνος κιχι δια του Ιερού, κα~ 19 ειg το 
20 Ηραίον εΙοιόντιχς το ομοιον επιτελείν, κα~ εν ταίς κατ' ενιαυτον 20 γιν 0-

μέναις τού '4μμωνος διαβάοεοιν clr; τα Μεμνονεία 21 προάγοντας -rfjr; κω
μαοίας τας ΚΙΧ-&ηΚΟVσΙΧς ιχυτοίς λειτουργtας 22 επιτελείν κα~ χοαχυτουνταl' , ... ,~, 

και, είναι αυτων γέ[ρ ]ας. Άλλα και 23 τους ταριχεvτας έχειν πρόοταγμα 

κιχ-& ΙXVtOlJg &παρενοχλήτους 24 civat. Εί δε καί τις -&είηι το μη σν, μετοι-

25,κιο-&·ηναι τους tΙXQLXfVtιxg, 25 μηδεμίαν εχειν τινα εξουοίαν, μηδε τον 

Ερμίαν, εφάπτεσ-&αί 26τινος α6των ενγαίου, εκαοτον δ' αύτων δεσπόζοντα 

της Ιδίας 27 κτήοεως, ητοι &πσδό,αενον, 11 έτέροις παραχωρήοιχντα ιxvtOVg, 
28 κ" "λ β - , δ' 'Ε ' , αι την τιμην απο α ειν' τον ε ρμιαν παρεμπλεκοντα τα μη 29 δαμως 

30 &νήκοντα προς την ενεοτωοιχν κρίσιν, μηδε της αυτού 30 διαλ'ήψεως σντα, 

πολυπραγμόνως δε προοεπιοπώμενον την 31 τωι οτρατηΥωι κα-&'ήκουοαν 

33 fg. Gemeint ίΒΙ die Εntscheίduησ 
d?s P~olemaio~ in Pal·. 15 (oben S. 29 d), 
htel" υπ;ογριχφη genannt. Dieser Spl"ach
gebrauch isb bei den Pto1emaern Ι"θΟ'θ1-
maBig; 80 heiBen auch die Entscheidun~en 
ίη Τοι". 13 (Ι 1) und Petl·. 3, 25 (R. lin.'" 2). 

Offenbar ίΒΙ, da hier iiberall miindlich 
yer~.iindete Be8ch1~sse vOl'liegen, ύπογριχφή 
lm ubertragenen Βιηη gebl·aucht. Fίίι' die 
l'omisch~ Zeit ίΒΙ die.sel· Sprachgebt'auch 
m. W . nlcht nachzuwetsen. - Λει,είψΙτιχι τl1 
κ(>ίσει = im ΒΙΙ'θίΙ untel·legen. 

-

ΙΙ, Yerfahren ίη Zivilsachen. 3. Yerhand1ung8protokolle uncl Urteile. 39 

έξουοίαν, ωοτ' είίδηλον εΤνιχι μη{}εν 32 έχοντα τεκμήριον κα{}όλου προηχ-&αι 

-έμφανίοτου οχημα περι~-&έμενoν παρακείο{}αι τους περι των ταριχευΤών 

χρηματιομουr;, 34 έτι δε και τους προς Άρμάιν κα~ Άπολλώνιον κα~ τους 

ιiλλους 35 χρηματισμους ιbr; μέγα τι ουμβαλλομένους αυτωι' κα~ εϊπερ γε 35 

δη 36 ενόμιζεν εχειν τι δίκαιον, δι' ο-ό δvναται τον κριτην πείοαι, καΙ μη 

001. ΙΧ. 

11. τοίς προαναλελεγμένοις χρηματισμοίς ενοεμνvνεο-&ιχι,' 2 ουκ αν ποτε προ
αχ{}ηναι έτέρας οΙκονομίας παριχτί{}εο{}αι 3 0υ{}εν αυτωι συμβαλλομένας. 

-4 Τοιαvτην δε την δικαιολογίαν κα~ ετερα προενηνεγμένων, 5 κα~ του Έρ- r. 
μίου μηδεμtαν πρόκτηοιν μηδ' αλλον 6 χρηματιομόν, ιbς ειηι αυτού ,ητοι 

προγονική, 7 ή διαμφιζβητουμένη οικία, παρατι{}εμένου, 8 φάοεοι δε κα~ 

λόγωι προφερομένου εΤναι αύτού 9 την οΙκίαν, των δε περ~ τον Ώρον παρα-
10 τ Q.' , " ,-, , 11' 'Ελ' , Λ ευειμενων, ως οι προγονοι αυτων εωνηντο παρα ηκιος κιχι 0- 10 

βάιτος κιχ;' των αλλων των 120ημιχν{}έντων, σντων εννέα, την δηλουμένην 
13 l / 'ί 'e< ,.." Q. , 14 'λ ' Q. ο κ~αν κατ α γυπτιιχς υυγγραφας, ων και τα καυηκοντα τε η τεταχυαι 

clg την τού ενκυκλίου ώνήν, ' 15 και προουποδεδειχότων &πο των των ουΥ- 16 
γραφων 16 χρόνων κεκυριευκέναι τους γονείς αότων 17 εφ' οοον περιηοαν 

χρόνον, μετα δε την 'tOVrrov 18 τελευτην διακατέχειν κα~ α.f.ιτoυς μέχρι τού 

19 παρόντοr; &νιχμφιλέκτως, ού{}ένος &πλως 20 εμποιηοαμένου τα ΤΟοαυτα 20 

.έ'τη· παρα{}εμένων δε 21 κα~ προοτάγματοr; μέρος τού εκτε-&έντος εν τωι κς 

(έτει) 22 περ~ των φιλαν-&ρώπων περι των κεκρατηκότων' 23 και επ~ Πτολε

μαίου δε τού προ τού προ ήμων επιοτάτου 24 ύπογραφης &ντίγραφον της 

γεΥονυίας α.f.ιτοίr; καταστάοεως' 25 και μη-&εν παρατε{}ειμένου ουντετάχ-&αι 25 

μη &ντιποιείο{}αι 26 και α.f.ιτo;' κιχτακολου{}ήσαντες ταίς επενηνεγμέναις 27 ύπ' 

των αυτων ουγγραφΙΧίς, κα~ τοίς ύπο βαοιλέων 28 προοτεταγμένοις περι 

των κρατήοεων δια το 29 μη κατ α των ουγγραφων μη{}εν επενηνέχ-&αι . 

001. Χ. 

1 γράμμα ειπαμεν τώι μεν 2 Έρμίαι μη εΙοβιάζεο{}αι, 3 τοίς δε περι τον 

'Ωρον 4 κριχτειν κα-&ως και &πο 5 τ,ης &ρχης διακατείχον . 

32. Bericht iiber θίηθ Verhandlung, betr. Grenzstreit bei Domanialland. 
- 153 Υ. Ο. - Faijum. (V gΙ S. 12.) 

Ρ. Gl·enf. Ι 11 ed. Gl·enfe11. Nachtl·. von Wilamowitz, Nachr, der Gott. G. d. W. 
1896, Heft 3; Nabel', Arch. 2, 38-40; Wilcken nach dem Ol·iginal. 

Lit.: Wenger, Sav. Ζ. 23, 208 fg.; Mitteis ebendas. 274-300; Taubenschlag, Arch. 
4, 46; vgl. auch Chabl"Ull, Nouv. Rev. hist. 1908, 11; Engers a. Ο . 80 Α. 2, 

Ιη einem Stl'eit zwischen zwei koniglichen Bauern, Panas und ThotOl"- ' 
iaios, iibel" die Gl"enze ihl'er Pachtungen, hatte letzterer an θίηθη Beamt~n, 
namens Daimachos, θίη -δπόμνημα eingereicht (Π 6). Diesel" Beamte wat' 
-vel"mutlich θίη hOhel'el' Domanialbeamtel"j Prozesse iibel' die Domanialpach
inng haben sichel' stets bei der Intendanz ihl' Spezialforum gehabt (vgl. Π 24 

r. 
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έπΙ Διονυσίου του οΙκονΟ/Αιήσαντος), weshalb man aus dem Fehlen der ordent~ 
lichen Gerichte ίη unserem Papyrus keine Schliisse auf eine zu dieser Zeit 
eingetretene Reduktion ihrer allgemeinen Zustandig'keit ziehen darf (S. 5). 
Daimachos delegiel"te die Sache einem Untel'beamten, Pechytes, bei dem es· 
zu einer Verhandlung' kam, die durch vereinbal·ten Eid zugnnsten des Panas. 
entschieden wUl"de. Da abel" Thotortaios spater erneuten Streit anfing, sieht 
sich Panas Ζη einer weitel'en Eingabe um Aufrechthaltung del' Res iudicata 
gezwungen. Diese ist unser Stiick, worin 1-ΙΙ 5 diese letzte Eingabe re
prasentiert, der Rest den beigelegten Bericht iiber die friihere Entschei· 
dung, und zwar ΙΙ 6-22 die Relation des Pechytes iiber die durch Eid 
erledigte Vel'handlnng, 23-30 die darauf el"flossene SchluBentscheidung des. 
Daimachos. ϋber die Einzelheiten s. Mitteis Sav. Ζ. 23, 274 fg. 

Schon ehe Daimachos mit del" Sache befaBt wurde, Wal" iibrigens είη 

Διοvvσιος δ οΙκονΟ/Αιήσας , vielleicht ein Vorgang'er νοη ihm, angerufen 
worden uncl hatte gewisse Entscheidungen getl'offen (ΙΙ 24). 

Da13 es sich ιιω Domanialland handelt, ist nicht ausdrίίcklίch gesagt;. 
abel" die rhv17 εκ "oiJ βασιλικοiJ (ΙΙ 29) zeigt, da13 das Grnndstiick jedenfalls 
irgend eillJllal zur Domane gehol"t hatte. Nimmt man ηηη aber hinzu;. 
daB nachweislich del" οικονόμος (ll 24) ίη del' Sache ang'ernfen wOl·den war, 
so ergibt sich, da13 es auch del"Zeit noch del' IntenclantUl" nnterstand. Und 
clas dentet clarauf hin, untel" jener rhV1) nicht θίηθη Kanf ΖΙΙ freiem Είgentumγ 
sondet'n den ίη den PapYl'i δftel" vOl"kommenden Kauf Ζη El'bpaclΊt Ζη ver
stehn. Es wiirde sich also ηω Erbpachtungen auf del" Domane handeln. 

Das Wichtigste an dem Papyrus ist die hier stattfindende έξαγωγήι 

(= dβductίο quae moribus fit) ; dazu meine Αusfίίhιung'en a. Ο. 
DOl' Papyrus ist b]o13e Kopie. 

001. Ι. 

[ ............ . .... . . τ}ην γην, [το}υ δ ' ορκου γρα[φ]έντος 

[ .............. . . .. . . ]ν οντος ~~ και παρ α το[ύ] κωμο-
[γραμματέως, και ΠΡΟ6ταχ(?)]&έντος Έρ[μο ]κράτει τώι α[ρχ]ιφυλα

[κίτηι, τον ορκον επιτ ]ελε6{)-ηναι, τού δε χρόνου εν (bι 

5 [τον ορκον {δει επιτελεί6]&αι μήπΙ ω] ενε6τηκότος, 

[ .. . . . .... , αλλο ύπόμν ]ημα κατ εμού επιβαλόντι 

[ ] \ - ['] - '" Ι 6 . .... . ... .. ....... πε ρι των α υ των, ο εχρηματι ας , 

[τον επι6τατούντα τ]ώι Πα{)-υρ[ίτηι] διακού6αντα 

[αiJτώV πρ06ανενεγκεΤν] επι 6ε τ[ α 6υ ]γκεκριμένα 

10 [ •.•. τού δε Πεχύτου γρ ]άψαντός 60[Ι δια] -rης ύποκειμένηg

[εΠΙ6τολης .. κατα6]τάντας [εν Κ]ροκοδίλων [πόλ]ει 
[6υνπαρ6ντος Δημητρί]ου τού φρο[ υράρ ]χου, 'Α6κληπιάδου 

[ύπηρέτου και Πολιάν&]ου Ψεμμ[ίνιο]ς τού Πατούτος 

[και Έρμοκράτους τού αρχιφυλ]ακίτου π[ροβ]αλέ6{)-αι μοι τους περ ι:. 

Ι 3-4 Zeilenanfange el·g·. Μ. 10-11 erg. W. 

• 

ΙΙ. Vel'fahren ίη Zivilsachen. 3. Verhandlungsprotokolle nnd Urteile. 

[τον Θοτορτατον, κατ Ιαλαβ6ντα [γη]ν απο τών δρίω V 
[ . . . όμό6αι έπι τού Κρον ]είου, τα ορι[α ε ]ivat ταύτης της γης 
[έ'ως τού ις (έτους) επι τ]ού πατρό[ς] τού βα6ιλέω[ς, ό]μ6-
Ι 6αντος δέ μου . . . τον ορ ]κον, ορια εβ[ λ]ή&η εξ εiιδ[ οκού]ντων 
[6υμπαρόντων τών απ] ο τού τόπΕ ου] πρε6 βυτ έρ [ων] και 
[εγραΨάντο μοι απο6Τ ]α6ίου, μή[ τε] έαυτους επ[ ελε ]ύ6ε6&αι 
[μήτε αλλον μηδένα τών] παρ' αυτών' νυνι δε πυ[ν{)-]άνομαι 

[τ6ν τε Θοτορταϊ:ον και Τ]ακημιν την μητέρα [α ]υτού 
[. . . . . . . . . . . .. 6υμπαρα ]λαβομέν[ ο ]υς Φiβιν τον [πα ]ρα τού 
[κωμογραμματέως . .... . ]ειργά6&α[ι] τού γράΨα[ι Πα ]κοΤβιν 
[ . . . . . . . ... ..... ... . ] Σεσοώσ[ ι] τώι κωμ[ ογραμ ]ματεϊ: εμής 
[ ]εντος τΕ . ... ] 
[ μέχ]ρι τού ις ({τους) [ ] 
[ ]χρόνου τ~[ . . .. ... ·1η 
[ ]μοι παρεκ[ 

[ ]τής συν[ 

[ ]κότος και ε[ 

[ ] αξιώ σε γρ[ άψαντα 
[ ]πειν επι[ 

001. π. 

μηδε παραδεικνύειν απο τής εμης γης, [πε ]ρι του 6ε 
επιβαλ6ντα και έ'κα6τα ύπο την οψιν κατανομ[ί]σαντα 
διεξαγαγείν κατα τα πρότερον συγκεκριμένα. Τούτου δε 
γενομένου και απερίσπα6τος (Ον δυνήσομαι απροφα6ί6τως 

εΙς το βασιλικον τα εκφόρια απομετρf}6αι. 'Έρρω60. 
Πεχύτης Δαιμάχωι χαίρειν. Κομισάμενοι το επιδοftέν σοι 

ύπ6μνημα κατ α Πανα.τος περι yf}g 6ιτοφόρου, ύφ' Ο ύπεγεγράφεις, 

διακού6αι αυτών και προσανενεγκεϊ:ν τα 6υγκεκριμένα, 
τηι δε ις τού Έπειφ καταστάντων εγ Κροκοδίλω11 πόλει, 

6υνπαρ6ντος Δημητρίου τού φρουράρχου και 'Ασκληπιάδου 
ύπηρέτου και Πολιάν&ου και Ψεμμίνιος τού Πατούτος 

και Έρμοκράτους τού αρχιφυλακίτου και αλλων πλειόνων, 

προεβάλετο Θοτορταίος 'Δρπαή6ιος, δ εγκαλών τώι Πανα.ι περι τής 
yf}g, δραξάμενον τf}ς γης απο τών δρίων όμόσαι επι τού 
Κρονείου, τα ορια εΤναι ταυ τα τf}ς yf}g έ'ως τού ις ({τους) 

επι τού πατρος τού βασιλέως, κα/' 6υναπε6τείλαμευ αυτοίς 

δρκωμ6τη[ν] ΘΟΤ6ύτην Θοτορταίου, (bι και γράψαντες 
τον ορκον εδώκαμεν. Τού δε iIανα.τος όμόσαντος ορια έβαλον 

7 1) ύπεγΕΎράφεις W. 
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15 [κατ]αλαβόντα et·g. W. 
22-23 erg. Μ. 
25 Σεσοώσι W . 

14 δ'ραξάμενον Wilamowitz; Pappulias. 
17 Θοτσvτην W. 

ΙΙ 1 [πε]ρι του W . 18 Ifβαλoν W. 
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εξ εύδοκ[ ο ]ύντων, και άποστασ{ου έγράΨατο τωι Πανα.ϊ μη επελεύ-
20 OEof1at, μήf1' ί:ίλλον μηf1έvα των παρ' αυτού. ''[να ο-δν είδfι~ 

γεγράφα[με]ν σοΙ 

'Έρρωσο. Κδ (ετους;) Έπειφ κε. 

Kατανo[oύν]τε~ εκ των π[ρο]κειμένων γεγεν[η]μένην επι 

Διονυσ[ίου το]ύ olxovoIL'ljoav[ τo]~ την προσήκου[ σα]ν διεξαγωγην 
2 5 και τον [προβλ ]ηf1έντα τωι Π[ αν ]άί: εξ εύδοκούντων σρκον 

έπιτ[ ετελεσμ ]ένον υπ' αυ[ τού, σ ]υνπαρόντων [τ Ίων τε 
άπο τού [τόπο]υ πρεσβυτέρω[ν κ]αι Φίβιος; τού π[αρα το]ύ κωμογρ(αμ

ματέως;) 

και των [πε ]ρι τον Ώρον, εφα[ίνε ]το τον Πανα.[ν] κυρίως; εχει ν 
την γfίν, xaf1' ην εώνητο εκ τού βασιλικού [ ... . ... ] διαγραφ'ljV. 

23 κατανο[ ουν ]τες W. 
29 Gl'enfell bringt zweimal ευτύχει, 

.(las beidemal dUl'chstl'ichen ist und nicht 
zu delll Stiick gehort, obwohl ίω Ol'iginal 
(denn das vOl'lieg'ende Stiick ίβΙ Κορίθ) 
.einmal ευτύχει gestanden haben kann. 
- Der Βίηη νοη κα{Τ' ην Εώνητο sqq. ist: 

gemaJ3 der Urkunde, kl'aft deren θΓ geel'b
pachtet hatte, Διαγραφή ist ahnlich zu 
vel'stehn wie ίη 31 νι 2 (vgl. Erlaut, dazu) , 
nur daB' hier an den Staat keine Steuer 
sondern das El'bstandsgeld zu bezahlen 
war, ν gl. auch Wilcken, Aktenstiicke 
S.~O. . 

33. Eingabe an den Strategen mit Erwahnung θίηθΒ Erkenntnisses der 
Chrematisten. - 3, Jahl'h, v, C, - Faijum, (Vgl. S, 14.) 
Βαυ 1004 Co1. Ι ed. Schubal't. 

'Τπόμνημα an den Strategen 1), entweder ηω Wiedel'aufnahme eines bereits 
zu den Ohrematisten gediehenen, aber dOl-t wegen Ausbleibens des Beklagten 
nicht vel'handelten, sondel'n rnl' δ/κ?) lQ?)IlOf,; el'kJal'ten Prozesses; oder abel' 
um Vo11streckung eines Υοη den Ohrematisten gegen den Ausgebliebenen 
gefallten Vel'saumnisurteils. Gegen das letztel'e spricht jedoch, daB hier 
der έπιστάΤ1)ς (της κώμ?)ς) mit dem Weiteren beauftragt werden sol1, wahrend 
sonst die ν ol1streckung Sache del' ξενικων πράκτορες ist. U mgekehl't wird 
der Epistates auch sonst ωίΙ ProzeBvel'handlungen betraut (Β . 14). Die 
Anfangsworte versteht del' Hg, (nach mίindlicher MitteiJung) so: DaB aber 
Arbes nicht el'scJtien, (seine Sache selbst) verU1'teilend, zeigt das Urteil der 
Ohl'ematlsten. - 1ch nehme also ίm SchluBl'esultat an, daB wieder θίη 

Verfahl'en im Βίηη del' MagdolalJapYl'i (S, 14) angestrebt vvird; ob dies 
aber ίω Chrematistenverfahl'en ίiberhaupt und besonders ίη diesem Stadium 
del' Angelegenheit noch korrekt ist, laBt sich nicht beurteiJen . V gΙ auch 
S. 15 Α, 6. 

Das Vel'haltnis der fι'agmeήtίerten 001. ΙΙ kann ich nicht ermitteln. 

Spul'en Υοη 3 Zeilen, 4'Οτι δε . . . , . .. . . . ]σον δ '4.ρβή~ 0'13 συνήν-
"' τησεν, εαυτού 5 [ . . .. ' . καταγιγ ]νώσκων, Τι έπικεκριμένη υπο των περι 

6 [, • , . •• .. • χρη]ματιστων ερημος; δια[ σ]αφεί. Έπισκε.!...[ ψάμενος; ο-δν περι] 

1 DaB die Eingabe an den Strategen ging , darf wohl aus der Parallele del' 
Magdolapapyri gefolgert werden. 

Π. Verfahl'en ίη Zivilsachen. 4. Zwangsvollstreckung. 43 

των δια τή~ εντεύξεω~ δεδηλω~[μένων άξιω, εά]ν σοι φαίνηται ravf1' ov
τως; [χοντα, 9 [προστάξαι . .. :4ν ]τιφίλφ τωι επιστάτηι, τά τε κατα τα 
10 [, , • •••. • •• , .]ε . ξαι και τα συγκύροντα και α κέ,;,[ τη]~[ ται . .. και] 10 

Ιχφ' oiι χρόνου εΙσβεβίασται κατα την 12 [ • ••••• , . . • ,.] έπιστολην, ~ς; το 
Ιχντίγραφον παραf1ήσομαι, 13 [ .• . ••.....• • ] άποκαταστήσα{ μοι είσενεγ
κάντα 14 [ .•. • • ...• • •. &],;toδΟύναι δε και τας; κτήσεις; κ[ αι] 15[ •.•...•• 

•.. ] •. ας; είχεν εν παραf1ήκηι παρα τή~ μητρό~. 

7 Mit fντεvξις wil'd die erste Eingabe ίη der Sache gemeint Βθίη . 

4. ZW ANGSVOLLSTRECKUNG. 

34:. 'Έυτευξις; wegen stattgehabter Vereitlung einer Personalexekution. 
243/ 2 v. C. - Hibeh. (V gl. S. 19 Ζ. 6.) 

Ρ. Hib. 1, 34 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : Bouche-Leclel'cq 4,163; BOl'tolucci, bull. del' ist. 19, 297; Engel's, de Aegypt. 

κωμών administratione (1909) 75; Lewald, Personalexek. 32 fg. 

V gΙ den damit zusammenhangenden Brief Hib, 73. Beide Stiicke sind 
bloBe Broui11ons. - DaB hiel' Pel'sonalexekution stattfindet wegen ~ eines an
scheinend dinglichen Anspruchs (arg. 1. 3 &πoδoiίναι τφ κυρ/φ), ist viel
leicht nur Schein und ίη Wahl'heit wohJ θίη personlichel' Anspl'uch (aus 
Leihe, Miete ο . a.) gegeben. Dazu, daB del' Exekution del' Spruch eines 
Beamten zugrunde liegt, nicht der eines Gerichts (1. 2), vgl. oben S. 16 Α. Ι. 

Der Papyrus ist aus fiinf Fragmenten zusammengesetzt. 

Fl'agm (a) + (b), 

1 [Βασιλεϊ: Πτολε ]μα{ωι χα{ρειν :4ντ{γoνo~. '4.δικούμαι υπο Πάτρωνo~ τού 

[φυλα ]κιτε[ ύ]oντo~ t'ιιν κάτω τοπαρχίαν. 'Εμού γαρ &παγα-
~[O]i! 9 (Ι!τους) μηνος 

2 [γόντος; Καλλίδρο Ίμον Kαλλικράτoυ~ Κυρηναίον τfί~ έπιγoνfί~ ?[E~ το] εν 
Μεχιρ κε 
Σινά[ρ]υ δεσμωτψμον κατα πρόσταγμα Δωρίωνo~ τού έπισ-

<! [τάτου . . , ... . . ] ~ν ιhι εγέγραπτο επαναγκάσαι τογ Καλλίδρομον η το 
υ[ π ]οζύγι[ ο]ν &ποδούναι τωι κυρίωι η τιμην τού ονου (δραxμα~) ~ 

] δΕ 
4 [. •• •. • . Πάτρων] oίIf1{va λ6γον ποιησάμενος; r[ 6]ν τε Καλλ[ι']δρομον 

ί- . . [.] ... ] . 
ξ[ξ'ljγαγεν εκ τού ε]"" Σινάρ[ υ] δεσμωτ[ η]ρ{ου Ε§Ι/τε . . ~[ . . ] .. 

άΗα l#9Ι'/:f! 1Ι β?~; '?Ό .. . ... ... ... · 11 · 1FΡΨ, .. . 11 ... [ . . .. . ] .... _. 
;; [ ..... . . . .. . '. Καλ]λ[ι]δρ6μψ!! .[ ... . ]ρ\, . ~§[.] . ,r .. [ . . ] . [ 2Ο Buchst.] 

6 

.. έοιαναγκάσαι το {,οιοζύγιον . . .. .. . . . ι 

. νιp~ ,,!πεν~ιoν t9"!r . . r . , r . '!l[ . . . . . 

]1JOV και r9 δ~αl/·· · ·· ·· \' . [ .J~o09 .. .. [. ']71 ~ρol/ ·,··· ·· 
[.]9'!l[ .]§1/~['] . . [.] . [ .] . [άξιω 
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Ύ 

7 [ΠQοστάξαι YQ ]άψαι ~εVΟΚQάτηι ~ωι ΠQάΚΤΟQΙ τωυ ίδιωτικων, επειδη Πά-
\ \ δ '[ rQmV n aQIX τα ttxYQIX μματα συντελεσ-

8 [iξήγαγε το]ν IXv{tQmnoV εκ τού δεσμωτηQίου, ϊνα μη ή ΠQαξι~ [γεvη{tηι 
,f}fΊt 

9 

10 

11 

12 

εκ του σωματo~~, ΠQαξαι ι;ι[ ύτον 
J '!'υν &ποδουναι ί'να μη 

] . . [ . .. . ... ] τούτο το ιΧQγύQΙΟV τ[ρ ]ι[ π ]λούν κατα τ.ο 
ατ 

διάγραμμ~ ' [αλλα δια . . [ 

]§ {ξω [ανευ] lΧυευ ήμων τ.Ον Πάτρωvrx 
εξαγηγοχότα τον [lΧv{tρωποv 

τό ιXQ ]γύριον κατα το διάγραμμα, ϊυα [δι", 
σε βασιλευ] δια σε βασιλεύ τού δ[ικαίου τύχω. 

J γράψαντo~ ΙΧλλην iπιστοληv τού δ 
(ετoυ~) Φαρμού{tι ιβ ε~[ 

SΡιη'en νοη 1 Zeile 

Ft·agm. (c) Ft·agm. (d) 
14 ] • αι iπαvαγκασ[ 

]τον και τ[ 

] . μη κομιg'Ι;Ι[ 

17 ]ι;ιι αυ[ 

]α ραφάνια εαν. [ 

] ΤQόποv ήδυυάμΏΥ τα του[ 

Ft'agm. (e) 

20 ] • γ[ 

δε ]σμ~[ τηρι 

35. GesteΙΙungsbϋrgschaft betreffs zeitweiser Entlassung aus der Voll
streckungshaft. - 133 Υ. C. - Hel'kunft unbekannt. (Vgl. S. 19 Ζ, 6.) 

Ρ. Lond. 2 Nl·. 220 Col. Π (ρ. 6) ecl. Kenyon. 
Lit. : Wilcken, Al·ch. 1, 135 ; Wengel-' Rhist. Pap. St. 59 fg.; Mitteis Sav. Ζ. 29 .. 

501; Partsch, griech. Bi:il·gsch.-R.. 211 Α. 4. 

Das Biirgschaftsversprechen ist insofern anomal, als der hellenistische 
Biirge gewohnlich die Leistung des Hauptschuldnel's selbst auf sich nimmt, 
hier dagegen nur, fiir den Fall del' Nichtgestellung, die Zahlung eines επίτιμον. 
Dessenungeachtet mochte ich die Urkunde nicht mit Partsch a. Ο. fiir θίη 
bloBes ν ersprechen kiinftiger Biirgschaftsiibernahme ansehen. Ebenso ist 
die Annahme einel' bloBen -δπογραψή unter eine vollstandige Biirgschafts
urknnde durch 1. 1 (χαίρειν) ausgeschlossen. - Del' Text bedarf Jloch del' 
Revi;ion. - Parallelstiick ΟΧΥ. 785 desc. 

1 .. • •• . .•.. χ]αίρειν. Όμ[ ολογω 2 [ •••.•• ] •. κα'Fεξέλ{t'!1 οτια 3 [. .• 

5 • , .] •• οικων εκ φυλακfί~ 4 παραg'rήg'εσ{tαι αύτο[ν' έν }- ή]~μέραι~ iYQIX-

2 ob δ Τι . [ (Name des Exekuten)] ? 
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. φομε(?)[ . .. ] 6 iφ' oiί ~~ν αΙΡΎιται Θ[ εοξεΊ-2_να ιΧρχε{ου περι το[ . . .. ] 8 εν . [.Jv 

.καΙ οσων i~[v . . . ] 9Έν 'F[ .. ] ' , . . ειτι [ ... ] 10 [ . ... . ,]σωυη~ . . . [ . ... ] 10 

11 κο[ . . ]τος μ,ςιυ κα{tα τε[ . .... ] 12 κα'F . , . . ουμικων χρ[ . . . . . ] 13 ΨΙ;Ι~ ή Θεο-

ξ , [ ] 14 ' , δ' \ 'σ 15 ,\, ... . εΥα γι;ιρ ..... ,. _ κται' εαν ε μη παραστη φ_μαι αυτον εν ται~ 15 

'τρισ1ν [ή]~μέραι~, ιΧποτείσώ ΘεοξέΥ'!1 17 επιτ τιμ ]ον χαλκού τάλαν[ τα] 18 δέκα 
.και εE~ το βασΙ4ικον 19 ιΧργυρ{ου δραxμα~ έκατον 20 και το βλάβo~ και' 20 

είναι τα χειΕ..ρόγραφα κύρια και εΤυαι χψρ ]~αyώγιμoν. 'Η δε χειρ fίδε 
'23 κυρία εστω παyτα~oύ oiί 24 έαΥ επιφέ[ρ ]ψ[ αι ..... . 

7 &ρχείον - &ρχή, BehOrde. 
7/ 8 Kenyon schreibt hier περι το[ ύτων] έν[Ιων], was kaum richtig Βθίη Wil·d. 
21 ΖΙΙ χειραΎαιΎψον s. Kap. ΙΙ S, 46. 

.36. προσt:άγματα Υοη Euergetes ΙΙ., betreffend Exemtionen Υοη der Per
sonal- und Vermogensexekution und Verbot miBbrauchlicher Exe
kution. - Spatestens 118 v, C. - Tebtynis. (V g1. S. 20,) 
Teb. 5, 221-247 und 255-264 edd. Gl·enfell-Hunt. 
Lit.: a) zu Ι 221-247; Reinach, Ρ. Rein. ρ . 40 (dazu oben S. 20 Α. 3); Pappulias, 

Τι έιιπράΎιιατο, &σφάλεια 23 Α. 25. b) zu Ι 255-264; Wenger, Al·ch. 2,495 fg.; 
Bouche-Leclercq 4,165; Meyel-' ΚΙίο 7, 290 Α. :3; Lewald, Personalex. 37 Α. 3. 

Das πρόσταγμα unter Β) darf nicht als unmittelbal' auf θίηθ private Per
sonalhaft beziiglich betrachtet werden. Es wendet sicb vielmehr dagegen, 
daB Beamte unter MiBbrauch ihrel' Amtsgewalt ihre Pl'ivatschuldner ein
sperren. Dieses gesc]1ah vermutlich nach Analog'ie der Geltendmachung 
offentlicher Fordel'ungen. Da abel' die Personalexekution dul'ch Verhaftung 
auch bei Pl-ivatforderungen nicht an sich unzulassig ist, kann die UngehδrJg

keit nnr ίη den Modalitaten des Vorgebens gefunden wel'den; walli'schein
lich war bei del' Staatsfordel'ung sofortige Verhaftung im Verwaltungswege 
und ohne gel'ichtliches Erkenntnis zulassJg, wahl-end bei Privatforderungen 
der ν ollzug durch den πράκτωρ im Auftrag des Gerichts stattfindet. Die 
Urkunde gibt uns mithin einen Einblick ίη das Wesen der oftel' genannten 
πραξις dJςo προς βασιλικά. (8. 20 Α. 1,) 

Λ (Ι 221-247) 

221 Προστετάχασι δε και' τους των ξενικων 222 πράκτορας μη παραλαμ

(3άνειν τoυ~ βα( σιλικους) γεω(ργoυ~) 223 μηδε τους ύπoτελεΤ~ μηδε τoυ~ 

ifλλους 224 τoυ<~> κωλυομέυους δια των προεκκειμένων 225 προσταγμάτων 225 

εί~ προβοληιν τέσ{tαι 226 [μη] παρευρέσει μηδεμιξi[ν], τα~ δε 227 πράξει~ 

222 παραλαμβάνειν kann an sich, wie 
ίη del' ΕίηΙ zu (27) gezeigt ist , auch die 
Verhaftung behufs V orfi:ihrung' zu einem 
Pl'OzeB, also θίηθΏ Ladungsakt bedeuten 
und scheint ίη diesem Fall bei vel'wei
gerter Cautio iudicio sisti eingetl'eten zu 
Βθίη . ΗίθΤ aber fordert del' Gegensatz ΖΙΙ 
Ι 227 die Beziehung auf Verhaftung .zum 
V ollstreckungszweck. . 

225 Der Sinn νοη εΙ, προβολην τέσ,f}αι 
ist unbekannt ; τέσ,f}αι kann fίir {Τι!σ,f}αι 
vel'schrieben sein, doch kann wie die Hgg. 
bemerken auch &γεσ{Ται gelesen werden. 
Sonst ist προβολή die Anklage (Lipsius, 
Att. Rechtsvel·f. 1, 215, Wilhelm, J ahres
hefte des Ost. Arch. Inst. 12,129.) 
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τωυ έυ αiιτoίς γευέ6&αι 228 έκ τωυ ίΧλλωυ υπαρχόυτωυ τωυ μη 229 άυειρ-

230 γο {υ} μέυωυ δι<α) τού προστάγματος 230 τούτου . 

231 προστετάχασι δε και τωυ βα( σιλικωυ) γεω(ργωυ) μη πωλείυ 232 εως 

οlκlας μιας έυ ~ τηυ γεωρ-[γικα]~γικηυ κατασκευηυ ~περιδε1!qαι [τα] 
235 234 μηδε τα κτ'ljvηι μηδε τα ίΧλλα τα προς τηυ 235 YErofJytιxv σκεύηι μ-ήτε 

προσ[ άγειυ] 236 προς (ερευτικηυ μηδε προς ~μη,!, 237 παρευρέσει μηδεμιi'fr 

του αiιτoυ δε 238 τρόπου μ"1δε λιυυφαυτεία μη~ε τωυ 239 λιυ1/φωυ και βυσ-

210 σουργωυ και έριουφαυτ[ ωυ] 240 μηδε τωυ ίΧλλωυ τωυ παραπληισ[ίω]ν 

241 παρευρέσει μηδεμιi'f μηδ' ίΧλλους 242 κτασ&αι μηδε χρησ&αι τοίς τε λιυυ-

243 φαυτικοίς και βυσσουργικοίς έργαλεlοις 244 πληυ αiιτωυ τωυ υποτελων 

2!5 κ[ αι] τωυ 245 βυσσουργων , τούτους δ'ε χρησ&αι έυ αiιτoίς 246 τοίς ίεροίς 

προς τηυ συυτέλειαυ τωυ βα(σιλέωυ) 247και του στολισ,uοv τωυ ίΧλλωυ &εωυ. 

Β (l. 255-264) 
Sιδ5 255 Μηδε τους στρα(τηγονς) μηδε τους ίΧλλο\υ)ς τους 256 προς χρείαις πάυ

τας τωυ τε βασιλικωυ 257 και πολιτικωυ και ίερευτικωυ άπαγόμευου 258 μη

.ftέvα προς ϊδιου οφείλημα η άδlκημα 259 μηδε lδlας εκ&ρας ευεκευ μηδ' 

260 έυ τα[ϊ:ς] 260 0 ίκίαις η έυ ίΧλλοις τόποις συυέχειυ έυ ε~[ρκτηι] i61πιχρευρέσει 

μηδεμιi'f, έαν δ' εν τισειν 262 ένκαλωσιυ, άυάγειν έπι τα άποδεδειγμέ[να 

263 έυ έκάστοις άρχεία και λαμβάυειν και υπέχειυ το δίκαιον 264 κατα τα 

προστάγματα και τα διαγράμματα. 

233 Ι &περίδεσ.ffαι CI'onert, W ochsch1·. 
f. klass. Phi1. 1903, 455 (wobei e1' an 
&περείδεσ.ffαι denkt). 

256 zu τοvς προς χρεΙαις vg1. Anm. zu 
7 Ι 2. 

259 fκ.ffρας = fχ.ffρας. 

37. Pfiίndungsprotokoll. - 246 (245) V. Chl". - Hibeh. (V gl. S. 20.) 

Ρ. Hib. 32 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : Pappulias, ή lμπριΧγματος &σφιΧλ.εια, 1, 100. Lewald, Personalex. 42 Α. 2. 

L. 20 ist wohl Ζυ erganzen: φάμενος α1'ιτ [ OV είναι ο . a. Ζυ del' hierbei 
stattfindenden Έξωμοσlα verweist Lewald auf Hitzig, Sav. Ζ. 26, 439. 483. 

1 ('Έτους) β Δίου κε, δια Τηλε.!μάχου. Ήράκλειτος Ήρ[ακλεt].!Ι..τοv 

5 Καστόρειος τωυ ουπω 4 [έ]πηγμένωυ παρεδ[ εξάμην ] 5 ~πάρxoυτα Νεοπτο

λέμου 61Vlακεδόυος !~~[ώ]τoυ τ[ωυ] 7Άυτιόχου προς καταδ{~κην ερημον 

10 υβρεως 9 προς (δραχμας) σ και τού έπιδε~κάτoυ (δραχμας) κ πρόβατα λη, 

11 l ερσ[ εν Jες η, ίΧρνες ιγ, 12 υΠοδ{φ&ερα ήμlκουρ[ α ι~], 13 dιν λευκόφαιον 

15 ψιλου εν, 14 [Αί]γύπτια ήμtκουρα γ, 15 ψιλα νό&α ι, ήμlκουροv 16 εν, ΑΙ

γύπτια ψιλα f! / [λη.] 17Άπελλαίου' β, έξωμό[σα]~τo Μένιππος Μενεμάχου 
20 19 Μυσος τfjς έπιγονης [ ... ] 20 φάμευος α{ιτ[ οϋ είναι] . [ 

Verso: 21 'EVEXVfJΙXOlιx. 

3/4 zu τών οi!πω lπrιγμένων vg1. Bd. Ι 
S. 16. 

11 Ι= Φν. 
16 / = γίνεται. 

Π. Verfahren ίη Zivilsachen. 4. Zwangsvollstreckung. 47 

38. Verzeichnis iiber Ζη vollziehende Pfiίndungen. - Cil'ca 250 v. C. -
Hibeh. (V gl. S. 20.) 

10 

15 

20 

25 

Ρ. Hib. 111 edd. Grenfell-Hunt. 
Takona, Tholthis und Sephtha sind D01-fer ίω Oxyrhynchites. 

Col. Ι 

'Εν Τακόυαι' 

τα προς Μελάν&ιον 

πε~ι της βίας έπι 
Δημητρίαν ~ (δυόβολοι) (ήμι ω-

βέλιον), 
και $ενο( κράτηι) ις, 
Άυδρομά(χωι) &. 
$ευοκράτηι τα προς 

IJ'Fl}λεμαίον έπι ... 

[ .. . .. .. . . . . . ]ικ .. [ .. . 
κl}v οΙ[ κουο(μ ),] πραξα[ ι . 

Πoλιάν&ηv τα προς IJ.ό-

λωυα [δραχμαι) β, πραξαι. 

Πάτρωυι προς τους 

λοιπους μεταγράψαι 

'lifJog Πολύαρχου και 
Σωσιφάν,!lυ έκ 'FI}V άρι&μού. 

Άπολλωνlωι προς Άπ[ ο ]λ

λώυιου (δραχμαι) κ, πραξαι. 

Κουυάρου (δραχμαι) β, πραξαι. 

τα προς Νικόλαον και 

Άμφίλοχον οίκονο(μ ). 
Σεφ&ας' 

τα προς Τιμαίου (δραχμαλ) κ. 

'Απει εΙς π[ ό]λιν και 

περι Θεοφίλου και' Μέ-

Col. II 

Θωλ&ις' 

τα προς Ζηνόδοτον και 

30 Καρυεάδην . 

Ά"ρίστφvl}ς μουης Καλλι
δΡ9/f1}1!' [Θη]ραμένου δ. 

Δημ-ήτριου (δρ~xμαη ν και' τα 
γιυόμευα λ (όβολο ς) (ήμιωβέ

λιον). 

35 Δόκιμος προς . Μυqτούv 

. β~ωρξ . . ου . [ 

Δημήτριον π[ ερι .. ... ] 
ουου (δραχμαι) ς. 

Λεουτα περι τον [Νεχ&ε-] 

40 νίβιος προβάτου (δραχμη) α [ 

Vel"SO 
] . ~rpfJl}1! Ονου. 

- - λαν.f}ίoυ Φίλωυος γ (τριώβολον?) (τέταρτου ?). 
[Θωλ[&]ις] 

5-7 Der Dativ (ausgeschl'ieben in Ι 7) (Gemeindeforde1'ung, geltend gemacht 
bedeutet wohl die Person, ίη de1'en Ιη- durch den stadtischen Vertl·etel· ?). 
teresse Ζυ vollstrecken ist; 80 auch ίω 31 μ,ονή (vollstandig μ,ονη και έμ,φανεία) 
Folgenden Ι 13, 17, 24, ebenso (1el' Ge- ist das Verbleiben (υηα Sichgestellen) an 
netiv ίη Ι 19 und Π 31, 39. θίηθω bestimmten Ort und zu bestimmtem 

11 Der Akkusativ bedeutet wohl den Zweck; haufig genannt ίη Gestellungs-
Exequendus; 80 auch ΙΙ 33 u. 37. biirgs<:haften (Hib. 93, 2; BGU 581,9. 

13-16 De1' Sinn un8icb,er. Gl·enf. 2, 62, 10 u. a.). Aus einel" solchen. 
24 Fίίι' ΑρίΒ ίω Interesse der Stadt stammt hier die Forderung. 

33 τα γινόμενα = Nebengebiihl·en. 
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ANHANG (STRAFSACHEN). 

39. ''ΕVTl:vξιg iiberreicht beim strategen wegen MiBhandlung;- 221 Υ. C. 
Faijum. (V gl. S. 21 .) 

Ρ. Magd. 33 edd. Jouguet-Lefebvre bull. (le corr. hell. 27, 195 fg. Nachtr. νοη 
. Wilcken, A.rchiv 4, S. 54. 
Lit.: Lewald, Pel·sonalexek. im R . der Papyri 42. 

Die Erledigung diffel"iert νοη der in den Magdolapapyri bei Zivil
klagen iiblichen; es wil'd kein Vergleichsversuch angeordnet, sondern die 
sofortige Vorfiihrung u. Ζ. vor den Strategen (nicht έπιστάτης της κώμης) 
verfiigt. 

1 Β[ ασι ]λεΤ Πτολεμαίωι χαίρειν Φιλίστα Λυσίου τ[ ω Jv κατοικου6ων 

[εν] Τρικωμίαι. 'Αδικούμαι υπο Πε~τεχωντοg' λουομένηg γαρ μού εν τωι 

βαλανείωι τωι εν τ-ηι προειρ[ημ]ένηι κώμηι (ltovg) α' Τυβι 6', πα~ρα

χέωυ εν τώι [γ ]υναικε[ίωι .&ό]λωι εγβεβηκυίαg μου [ω Jott 6μήσασitαι 

[εl]σενέγκαg itερμού tιXg &QvtIXt~vιxg κα(σ)τεσκέδασέν μ[ου] και κατέκαυσεν 

5 τήν τε κοιλίαν και τον [α]ριστερον μηρον εωg τού γόνατοg, 5 ωστε και 

κινδυν?~?n' Ift. T~ύτα ευρούσα πα[ρ ]έδωκα Νεχitοσίρι τωι αρ[χι ]φυλακίτηι 
τ-ηg κώμηg παρόν~τοg Σίμωνοg τού επ:ιστάτ[ ο]υ' δέομαι o-bv σού, βασιλεύ, 
εΙ: σοι δοκει, ίκέτ[ι]g επι σε καταπεφευγυία μη περι~ϊδειν με ο{;τωg .ηνο

μημένην χειρό{3ιον o-boιxv, αλλα προστάξαι Διοφ[ ά]νει τωι στρατηγώ ι γρά

ψαι Σίμ~νι 8 τωι έπιστάτηι και NExitOO{QL τωι φυλακίτηι, [α]ναγαγείν 
εφ' αύτον τον Πετ[ εχω ]ντ[ α, 3]πωg Δ ιοφάνηg επισκέψηται περι 9 τούτων, 

Ζν' επι σε καταφυγούσα, {3ασιλευ , τον πάντων κοινον ευ[ ερ ]γέτην, τού 

1.0 δικαίου τύχω. 10 Ευτύχει. 

11 (2te Η.) Σίμωνι' απόστειλον τον ενκαλούμενον. ('Έτουg) α' Γ[ ορ

πια ]ίου κη' Τύβι ιβ Ό 

12 Verso. ('Έτουg) α' Γορπιαίου κη Τυβι ιβΌ 13 Φιλίστα πρ(οg) Πετε

·Ι5 χων 14 παραχύτην περι [ΤΟύ κατα] 15 [κ ]ExιxiJoitΙXL . . . 

1. 5 Ζυ παρέδ'ωκα ist wohl mit Lewald a. Ο . αvτόν hinzuzudenken, nicht etwa : 
προσαγγελlαν. 

40. Strafanzeige an den κωμΟΥραμματεύg betr. Raub. - 113 Υ. C. -
Tebtynis. (Vgl. S. 11 Α. 1.) 

Ρ. Teb. 1, 45 edd. Grenfell-Hunt. 

Das Stίick wird trotz '{ιπογραψην πoι~σηι - οίς κα-l7~κει' (ι 28 fg.) Ζη 
den Strafsachen gestellt; denn Ι 34 'τύχωσι έπιπλ~ξεως' ist deutlicher Straf
antrag; vgl. dazu noch Teb. 44, 23-28 mit dem ebenso deutlichen Petit: 
μη ιX-l7ιpo f; διαφύγrι. Mit οίς καitήκει muB nicht ein Kollegialgericht, sondern 
kann aucb del' Stratege gemeint sein. V g1. Anm. zu 19, 19. Allel'dings aber 
mag die zivilrechtliche Seite del' Angelegenbeit nach Erledigung cler πίαιί-

Anhang (Strafsachen). 49 

11 
. m Gericht iiberwiesen worden sein. Aus Teb. 46 (41),47, 126/ 7 

ηθ en elne Β dit d D f Κ ke 
erhellt iibrigens, daB die beiden ίη 45 genannten an en as or er -

osiris systematisch pliinderten. 

1 Μ εϊ: κωμογ[ραμματεί] 2 Κερκε06ίρεωg 3 παρα Δηματοg τού Σεύ.&ο[ υ] 
εγχ , 6 Ν , Ν 'Ν ΤΝ η 5 

4, βασιλικού γεωργου κα~ 5 ύπηρετου γεωργων των εκ tfJg ιxvtfJg· 'I)L 

1 Ν 1\". '" 'τού δ (ltovg) ovtog 8 μου συν torg ιXllotg γεωργοίg 9 προg 
του ~f.lEuOQfJ 12 Ν , Ν 
Ν [{αι] 10 των ενοφειλομένω[ν] 11 προg την μίσitωσιν του αυτου 10 

τηι πρακτ ορε , Ν [ ( 

( " . ) αγενό~μενoι εί" τη 'ν κώμην 14 Πύρριχοg Διονυ6ιου τω ν κα τ-
ετoυ~ , παρ" , Ν 'Ν , " 

, ) '-(πέων)] 15 και 'Ηοάκλειος ποσει[ δ{ππου ] 16 των εκ tfJg ιxvtfJg συν 1. 
οικων ι,., 19" , 
17 ίΧλλοι" πλείστοις έν μαχα{ραιg 18 κα/' ελ-3'όντεg έπ~ την υπαρχουσαν μοι 

" 22' όδ.& ' όίκίαν 20 0υδεν/' κόσμωι xρησά~μενoι συντρ{ψαντεg την παρ ιον υραν 20 

, ' '-3'" λ- • 23 γενόμενοι ενδον απη~νέγκαντo τα ύπoγε~γραμμενα, ου Evog αΠ ως _. 
rr 28 ,r 'σ 'πο 

260ντοg μοι προς αυτούg. 27 Διο έπιδ{δωμί σοι οπωg περι εκα των υ -

Υραφη'ν 29 ποιήσηι προσυποτάξαντα 30 κα~ τού ύπομνή(ματοg) αντίγραφον 30 
, '33' \, ί 

31 0 lg κα-3'η'κει "ίνα των εγκαλου 32 μενων xιxtIXotιxittvtrov εγω μεν κομ -
, 3"' fo' 'λ 'ξ 6ωμαι τα 34 εμαυτού, αυτο/' δε τύχωσι τ-ης ο αρμo~oυσης ε,!~Π η εωg. 35 

36 Ευτύχει. 
37 Θύρας μυρικίν( α~) β, 38 {ιποπόδιον, 39 σκαφείον, 40 χαλκού (δριxxμα~) 40 

ψ, 41 σκοεκιον χαλΚΟύν. 

Vet·so. Κω(μογραμματεί). 

29 Ι Προσυποτάξας. . 
41 Ζυ σκοΖκιορ vg1. Cronert, Wochenschr. f. klas3. Ph11. 1903, 459. 

41. Strafanzeige an den κωμΟΥραμματε'l5g betr. Raub. - 113 Υ. C. -
Tebtynis. (V gl. S. 11 Α. 1.) 

Ρ. Teb. 1, 46 edd. Grenfell-Hunt. 

Vom se1ben Tag wie die v01'ige Nummer, mit de~se1ben ~eschu1digt~n, 
aber anderem Tatbestand. Die groBenteils wortliche Ubereinst1mmung zelgt 
die Abfassung beidel' duι-ch einen γραμματεύς. 1αι iibrigen vgl. Είη1. Ζη 4:0. 

2 Κ ' 3 ' Ά ' σιο" τού 4 Σαρα 1 ΜεγχεΤ κωμογραμματεί . ερκεοσιρεωg παρα ρμιυ " ~ 

πίωνοg βασιλικού 5 γεωργού των εκ τ-ηg 6 αυτ-ηg. Tfίι η τού 7 Μεσορη του 5 

δ (ftOvg) επελ~.&όντεg επι την υπάρ~xoυoάυ μοι οΙκ{αν 10 Πύρριχος Διο- 10 
νυσίου ΙΙ των κα(το{κων) {π(πέων) κα~ 'HQdxlELog 12 Ποσειδ{ππου των 

ι 15 ' , "dβ α 
13 εκ τ-ης α[ υ]τ-ηg κώμηg 14 συν ΊXllotg πλει6τοις εν μαχαιραιg και ειυ ι - 1. 

6ά~μενoι ένδον εκκρού~σαντε[gl το χελώνιον 18 τού οΙ:κου τ-ης μητρός 
20' ' 21' Q, , 'πλ Ν οντο" 22 /1. 0Ι 20 

19 μου απηνέγκαντο τα υπογεγραμ,μενα, oVvEvog α ως "ι-' 
rι , 24 Ι" , ~ .J.,v 

προg αυτούg. Διο 23 επιδ{δωμί σοι οπωg περι εκα6των υπογραφ'/Ν 

25 ποιήσηι πρoσυπo~τάξαντα και τού ύπομνή(ματοg) 27 αντίγρ( αφον) oig 25 

25 1. προσυποτάξας. 

::u ί t t e ί s -W il c k e n, Chrestomathie. ΙΙ . 
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-:10 κα{fήκει, 28 ί'ν' έγω μεν κομίσωμαι 29 τα έμαυτού, αύτοι δε 30 τύχώσι τής 
ιk(Jμοζού6ης 31 έπ~πλήξεως. 32 Εύτύχει. 

33'Ιμάτιον γυ(ναικεϊ:ον) αξι(ον) (ταλάντου) α 'Δ, 34 χιτώνα γυ(ναικεϊ:ον) 
Β5 χει(J,ιδω(τον~ 'Δ, 35 στάμνον έν ιbι χα(λΚΟύ) ~x. 

4:2. Bericht des κωμΟΎραμμαΤΕύs an θίηθη Vorgesetzten ϋber erfolgte· 
" Ladung d,es Beschuldigten und Sequestration des VermOgens. - ' 

114 Υ. C. - Tebtynis. (V g1. Si 21.) 
Teb. 1, 14 edd. Gl·enfell-Hunt. ·, 
Lit.: Wenger, .Δrch. 2,498fg . 

. Del· · wegen :Mordes Beschuldigte bleibt (unter gleichzeitiger Vet'mogens
. beschlagna~~e) auf freiem FuB.·.\ Auf welche Weise iibl'igens die Beschlag- . 

nahme , vol1zogeiι worden ist, wird nicht gesagt. - Zur Auskunft iiber den 
Ill1inob;iliarbesitz ist der κωμ.ογραμ.μ.ατεύς als VerwaJter des Grundstenel'

':' ]ca~asters a~ besten in der Lage (vg1. Tor.1 ιν 7). 

1 Μεγχής , ~ωμογ(Jαμματευς Κε(Jκεοσί(Jεως 2 .τής Πο(λέμωνος) με((Jίδος} 
"Ω(Jωι χαί(Jειν. ' " Έγ(Jαψας -ημίν 3 'H(JίXv Πετάλου τών έκ τής κώμης 4 εύ.fJυ-

5 νο(ιένωι δε φ6Υωι και αλλαις αίτCα<ι)ς 5 πα(Jαγγείλαι απανταν έν -ημέ(Jαι(ς) 

Τ(Jι6ιν 6 προς την πε(JΙ τούτων έ60μένην διε~~αγωγήν, μέΧ(JΙ δε τού το 

Π(Jοκείμεvον 8 έπι τέλος αχ.fJήναι αvαγ(JαΨάμε1'l!? 9 αύτού τα ύπά(JΧΟVΤoc. 

10 συντάξαι .fJείναι 10 έν πίσΤΗ, πα(Jα.fJεΙς τά τε μ[ έτ ](J[a-j και γει~τνίας και. 

αξίας ανενεγκεϊ:ν εύσήμ.ως. 12 Τώι oi'ιν σημαινομένωι Ή(Jα7!Ι 13 ΠΙΧ(Jηγγ~λ-

15 κ6τες ένώπι[ον] τi1[ιJ ιδ 14 του ύποκειμένου μηνος iV Πτoλεμα(2~[δι] 

Εύε(Jγέτιδι απανταν έπι την [τ]ών 16 [Π](Jοκειμέvωι διεξαγωγήν, 17 ύπά(J

χειν δε τούτωι ς' μέ(ρος) του οντος 18έν τfjι κώμηι ΔιοσΚ[Ο](J<εί)οv 

20 19 [I!]iί γείτ( ονες) ν6( του) και λι(βος) πε(Jίστασις κώμης βΟΡ(JιΧ και 20 [α]πη-
(λιώτου) διώ(Jυ(ξ) , αξίας έπι το αύτο χα(λκου) (ταλάντου) α. 21'Έ(J(Jωσο. 

('Έτους) δ Φαώφι ιδ. 

3 1. Ήρ&τι. 161. [π]ροκειμι!νων . 

4:3. Amtsbericht θίηθΒ κωμΟΎραμμαΤΕύs an θίηθη Vorgesetzten ίη einer 
Strafsache. - 114 Υ. C. - Tebtynis. (V g1. S. 21.) 
Ρ, Teb. 1, 15. Ι 1. 1-18 edd. Grenfell-Hunt. 

Der Adressat Horos ist wohl eher der βασιλικος γραμ.μ.ατεύς νοη Teb.' 
27, 27 als der κωμάρχης gleichen Namens νοη Teb. 13, 4; 48,3. Denn 
diesem den Stl'affall anzuzeigen, bestand wenig AnlaB, wahrend der βασιλι
ΚΟ'ς γραμμ.ατεύς sei es als Gehilfe des zur Untersuchung kompetenten Stra
tegen (S. 21) sei es als V orgesetzter des κωμ.ογραμ.ματεύς in Betracht kam. 
- Co1. rr enthalt ein Ν achtragsschreiben in derselben Sache, ebenso wie 
Teb. 16 (4:4:). Die Strat'e des :Μaι-οn (Ι 13) kann nicht stl'eng ausgefallen 
sein, obwohl θΙ' sich an θίηθΙ- Amtsperson vergangen hatte; denn schon im 
selben :Monat macllte er den Ort wieder unsicher, s. d. folg. Nnmmer. 
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Co1. Ι. 

1'Ώ.ρωι χα{ρειν. TΎjι α του ύπο~κειμέvου μηνος αισει πε(JΙ f1J(Jav 
~ ια [κραυγής] .fJΟ(Jύβου γενομένου 4 έν τfjι κώ(μηι) και -ημών συνεκ2πη- 5 

δησάντων κατέλαβον(ον) 6ί5χλον τών lκ τfjς κώ(μης) έπιβε2βοη.fJηκότωv 

Πολέμωνι τώι 8 διεξά(γοντι) τα κα<τα) την IΠΙ6(τατείαν) τf]ς κώ(μης). 

Πυv~.fJανομέv(ομεv)a:iv δ' -ημών, 10 εφησαν ~πολλόδω(Jον καΙ τον τoύ~τoυ 10 
υιον MΊX(Jrova έπιτε.fJετσ.fJαι τώι 12 Πολέμωνι, τον μεν ~πολλόδω(Jον 13 έξηγ

μένον, του δε MΊX(Jrovor; iV έQκτετ 14 γεγονότων, και τούτον κα.fJεσ~τά6.fJαι 15 

έπι Πτο(λεμαίον) τον σv(y)r<vfj) καΙ στρα(τηγον) 16 tfjι α. Καλώς εχειν 

ύπελά~βoμεν διασαφfj6αι ι[ν' εΕ]δ'!1ς. 18'ΈΡ(Jω( σο). ('Έτους) γ Μεσορη β. 

13 1. είρκτijι . 14 1. τον Μάρωνα Υηονότα. 

44:. Nachtragsbericht zum vorigen. 114 ν. C. - Tebtynis. 
Teb. 1, 16 edd. Grenfell-Hunt. 

Ιη Ι 23 fallt auf daB die Bebδrde, an welche nach Ansicht der Hgg 
Horos hiermit die Sacbe zur Untersucbung νeι-weist, gal" nicht ausdriicklich 
genannt ist. Doch spt'icht fiil" ihre Auffassung, daB zwischen Ι 22 und 23 
im Papyrus θίη Τι-ennιιngsstrich steht; auch pflegen die Bel'ichte an hohel"e 
Bealnte mit 'ιν' εΙδfίς (Ι 22) zu schlieBen; vgl. (4:3) ι 17. Andernfalls laBt 
sich auch lesen 22: 'ιν' [&ποστεLλ'!1ς], ΟΙς κα,ιτ?jκει, π~ο(νο?jσοvσιν) κτλ. Damit 
entfίele aucll die Schwierigkeit, daB nur e ί n e Handschrift vorliegt, wclche 
jetzt die Hgg. 7.wingt, das ganze fίίr eine Kopie Ζυ halten. 

1 Mtrxfjr; κω(μο )yQ( αμματευς) Κε(JκεοσC(ρεως )'Ώ.(Jωι 2 χαCρειν. ( Τυγχαι

(Jειv) Τυγχάνωι 3προσανενηνοχώ<ς) σοι δι' έτέ(Jας 4έπισ(τολής) τfjι γ 
τού ύποκειμένου μην[ος] 5 πε(JΙ τών κατα Πολέμωνα 7!9[ν] 6 διεξά(γοντα) 5 

τα κατα την έπιστατείαν 7 αυ( τf]g), αις :ην ύβ(Jισμένος ού μεΤ[Qίως] 8 ύπο 

~πoλλoδώρoυ και <του) τούτου v[Cov.] 9 Οι σημαιν<όμεν)οι ov λήγοvτεg 
τή~ [εΙς] 10 αύτους αV.fJαδίο/- Χ(Jώμένοι τήι [ .. ] l1(αυ)του αύτου μηνος 10 

Μεσορη έ[ πι] 12 την nετ[ ε ]σούχου υίου [τ ]I!'V 13 Πολέμωνος τού Επιστά[ του 

οΙκίαν] 14 έν μαχαί(Jηι και [ 12 Buchst. ] 15 μετα σκυλμο v κ[ 12 Buchst. ] 15 

16 ιαέσην την π. [ 12 Buchst. ] 17 αυτ[ ο]υ ποιησα[ 12 Buchst. ] 18 ου προ

[.] . 'F'!Ioat ε~[ 12 Bnchst . .J. 19 αύτου ιX(JYV((JCOV) (δ(Jαχμας) η, [πε(JΙ ιbν Επ{
δωκεν J 20 δ ΠετεσΟύχος τη[ν ύποκειμένην] 21 ΠQοσαγγελC( αν). Καλώς ε[χειν 20 

ύπελάβομεν] 22 Π(Jοσαvενέγκαι ι1" [εlδfjιg.] 

23 οΤς κα( .fJήκει) . Π(Jο(vοήσατε) tbg {"υτοι κατα6[τα.fJε'vτεg τύχω σι ] 24 τής 

ιkρμoζoύσης έπιπ[ λήξεως]. 

4:5. Register νοη Strafsachen. - 3. Jahrh. v. C. (?). - Gurob. (V gl. S. 21.) 
Ρ. Petr. 3, 28 (e) Verso ed. Smyly. 

Es werden die Namen der Beschuldigten und die Straftat registriert; 
del" Zusatz λαβων (δραχμας) χ &φ7jκεν hat Ζυω Subjekt den Biittel (ofter ιιcιxαι-

4* 
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ροφόρος genannt), der, glaube ich, gegen Empfang einer Kaution die Leute 
auf fl'eiem FuB liίBt. In θίηθω Fall jedoch (Ι 4/5) scheint nachtraglich 
θίηθ Verhaftung erfolgt zu Βθίη. 

Σεμφ{}ευς Πεrμγέvοvς 

στι δ'ιώQvξεv οΙκίαυ r 

και τηυ λείαυ tiΊQEv ευ τοις χ .. αβιυ9~ς . 
λαβωυ (δ'Qαχμας) Σ &φήκευ, ~αQεδ'ό{}η 

5 δ'ε Παωτι δ'ευμοφύλακι. 
Στι 

['Ω]Qος 'AQOVTίτLOg εδ'Qαγματοκλέπτει 
ΤQίτ~ς cnV' λαβωυ παQ' αfJτού (δ'Qαχμας) Q &φήκευ. 
Πεμυας; δ ευ τοις ΉQακλείδ'οv κα~[ ... l 
ι;t:!9υ 9lκοvόl!οv στι ... ,;,ετο επ[ ... .. ] 

10 ••• VΙΤQιας . αι '!Ι ....••••..• 
λαβωυ Χ (δ'Qαχμας;) &φήκευ. 

[ . . ]ις; γ[ ε ]roQYOf; ΤQίτος; cnv δ'ια[ ... ] 

α ... εν ~γc{ιγια τ ηκουυ[ .. .. .. ] 

δ''!Ις και β~(υιλικ .. ) γQ(αμματ .. ) παQα τού κω[μάQΧΟV]' 
15 λαβων παQ' αfJτού (δ'Qαχμας) τ &φή[ κευ]. 

.;qQπκωβι[ς] και λογαφουα (?) υ{οι 

.]λαβωυ παQ' ι;t:~τOρ 

[ (δ'Qαχμας). &φήκ ]ε, ΠQουαπώλευεν (?) 
] ... [ 

Ι 7 u. 12 τρίτος IJ,v = mit zwei Gehilfen. 

4:6. (Disziplinarische) Selbstanzeige eines Beamten. - 118 Υ. C. - Teb
tynis. (V gl. S. 2 Λ. 4.) 

Ρ. Teb. 1, 43 edd. Grenfell-Hunt. 

001. 1. 

1 [Βαυιλει Πτολεμ ]αίωι και βαυιλίυυηι ΚλεοπάΤQαι τήι &δ'ελφ* και 
βαυ[ιλ]ίυυηι 2 [ΚλεοπάΤQαι] τή[ι γυ]ναικι {}εοΤς ΕfJεQγέτιχις lΙXtQEιV 3 [Μεγ
χής] κωμο[γ ]Qιχμμιχτευς ΚεQκεουίρεως; τής Πολέμωνος μεQίδ'ος; τού 4.;qQ_ 

[υ]Η.ι[ ο ]f[ του] κιχι δ τούτου &δ'ελφος Πο(λέ)μωυ. Τήι ιζ τού Ά{}[ υι? το]ύ 
5 ευευτωτος 5 νγ (ετους) ΠQΟ9':(tf[ υό]υτος; ~μΤν, .;qυκληπιάδ'ηv τιυα τωυ ΠΙΧQ' 
.;qμιv[tοv 1 6 τού επιυτάτου των φυλιχκιτων τού αfJτού νομού ΠΙΧQιχγείνευ{}ιχι 
7 είς την κώμ[ ην κ JΙXΙ κατα το ... [ . . ]ον ΠΙΧQεγενή{}ημεν είς &πάντ'ηυιν 
8 υυν τωι Τ'iίς κώμης κωμάρχωι [καί] τινων των ΠQευβvτέQωυ των 9 [γ ]tWQ-

10 γων κιχι ΔημηΤQίωι τωι δ'ιεξάγοντι τα κατα τη1! επιυτατείιχν 10 και &QXt -

φυλιχκιτείιχν τ'iίς ΙΧfJτ,ης κιχι αλλοις, ΟfJδ'εμίΙΧV εχουτες 11 [.]ι;t:I!HΙΨΙΙ! .. φν 
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εξεδ'εξιαυάμε{}ιχ αfJτόυ, και επίλημψιν ~μων 12 εποιήυατο, δμ[οίως] δ'ε και 

'τού ΔημηΤQίοv κιχι ένος των ytWQYWV 13 MιxQQ'iίv ΠετόJ!oς, ΠQοφεQόμεvος, 

έπιδ'εδ'όυ{}αι κιχτα ~μων 14 και MdQwvog τ[ ού] Διοδ'ώQΟV κιχι Πετευούχ[ ο]υ 
[τού . .... ο]υ και 15 Σίμωυος τού [ ... ο JV τωυ lκ τή[ς] αfJτής κιχι .;qQτε- 15 

[μιδ'ώ ]Q[ ου κω ]Ι![ ο~γQιχμμιχτέως [Ίβιωνο]ς (εικουιπενταQούQων) ΠQουαγ
γελίιχν υπο ΆQvώτοv τού 17'ΑQυιγήυιος τ[ων] 4[πο ΚQοκο]gίλωv πόλεως 

[ . .... ος], ως [ ...... υλη] 18 υυυδ'εδ'ειπνη[ κό]των ΙΧfJτων εν τινι κιχπηλήωι 

εν τήι κώμηι 19 κιχι επιχνε{Qητιχι ΙΧfJτον φΙΧQμάκωι, υφ' [o]iΊ και &νιχχ{}:έυτες 

επι τον 20Άμινίιχν τfj ι{} τού ΙΧfJτού μηυος εξ επιυκέψεως παQόντος και '20 

21'Αμεννέως τού βΙΧ( υιλικού) γQ(ιχμμιχτέως) παραΧQήμα &πελύ{}ήμεν δ'ια το 
&υτίους 22 [&]φιχνήυαι, σ{}εν :(tQ90Qώμενοι μή ποτε πεQΙ των αfJτων 

23 [ 22 Buchst. ]!OV &ναυΤQtφομ{νφ[ν π ]fXQE 24 [υοχλ'η{}ωμευ μηδ'ε.] ..... 
[ . . ]τιl!φ~ των ΠQουαγγελ(λ)έν[τω]ν 

001. ΙΙ. 

25 {ιφ ~μων ευ τιυιυ rιγνOηκότων εν τοις υμιν 26 &νήκουυι υυκοφαν- 25 

τη{}ωμεν δ'ιαυε(υε)ιυμένφν, 27 ΠQοήγμε{}ιχ την εφ' {ιμας κατιχφ . νγην ποι
ήσαυ{}αι, 28 δ'εόμε{}ιχ, {}εοι μέγιυτοι νικηφόQΟΙ, μεQίυαντιχς και 29 ~μΤν -ης 

εχετε ΠQος πάντιχς &υτιλήμψεως, 30 επει εξ επιυκέψεως ευ υυνεδ'Q[ω]ίΙΧΙ 30 
ΠΙΧQόντος 31 κιχι [ΠΙΧQόντος] τού βαοιλικού γQιχμμιχτέως πεφήναμεν 32 &ναί

τιo~, εαυ φΙΧίνητιχι ΠQουτάξαι &πο9'[ τ ]ε[Τ]λαι 33 ~μών την εντευξιν έπ' 

Άπολλώνιον τον υυγγευετ 34 ΚΙΧι υΤQιχτηγόv, ος &κόλου{}ος ων τ'iί[ ι v]μετέρq: 

35 βουλήυει ΠQονοεΤται ως ο-Ο{}εις (Χ'!' &δ'ικη ...... 36 υυκοφιχντίιχς τε κιχι 35 

δ'ιαυιυμού XdQLV, σπως 37 μη{}ενι εΠΙΤQέπηι τ[ ο ]~:(t[L ]ον πεQΙ των ιχ-Οτων 

38 ΠΙΧQενοχλεiν ~μας μηδ'ε πεQιυπαν κιχτα 39 μηδεμίαυ ΠΙΧQεύQευιν, σπω ς δ 

MεγX'iίς 40 &νεμποδίυτως τα [τ J'iίg XQElΙXf; (υ)οι εΚΠλη.Ε...Qώυηι, τετευχότες 40 
[τ ]ής παQ' υμων 42 είς Ctπαντα τον βίον &ντιλήμψεως. 43 ΕfJτvχiτε. 

44 (2. Η.) Άπολλων{ωι. Έαν ηι οΤα προφ(έQ)εται, ΠQονοη{}'iίνιχι 45 ως 
πα~.νo χλ,l3' ιί σ.'tαι 

ofJ πεQιυπιχυ{}ήυονται. ('Έτους) νγ πιχχων δ. 

13 Ι ΜαρρεΙου •. 
18 Ι αfJτ{όι. 
19 Ι ~πανfιρrιται αfJτΟ •. 
21 der Plural &ντίου. ist aufI'allend, 

weil nur θίη Ankliίger vorhanden ist, 
auch fehlt der Artikel und &φανέω (= nicht 
erscheinen?) ist seltsam. Cronert , W ochen
schrift f. kl. Phil. 1903 ρ. 458 schlagt νοχ 

δια το &ν< αι )τίου. φανήναι; vgl. ΙΙ 31/ 2. 
S. noch Maysel", Gramm. der griech . Pap. 
462. - προοράψενοι W. 

26 Ob διασεσεισμένοι? Ζυl' Konstruk
tion des unklal'en Passus s, die Anm. der 
Hgg. 

33 Ι συγγεν?). 
37 ΤΟfJπιόν (το tπιόν) Cronel·t. 

47 . Gestellungsbiirgschaft ίη θίηθω Strafverfahren. - 91 v. C. - Tebtynis. 
Ρ. Teb. 156 desc. edd. Grenfell-Hunt. 

Lit.: Wenger, Arch. 2, 512 fg.; Bouche-Leclercq 4, 266; Partsch , griech. ΒίίΙ'g

schaftsr. 1 194 Α. 3 und passim. 
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Ich nehme mit Pal'tsch gegen Wenger an, daB hier gegen Alkimos kein 
ZivilprozeB, sondern θίη Strafverfahren beVOl'steht; entscheidenQ ist, abge
sehen davon daB eine verbiirgte Stl'eitsumme nicht genannt wll .. d (Partsch), 
der Umstand, daB als Empfangel' der Kaution nach Angabe der Hgg. der 
&Qχιφvλακ{της erscheint. Man vgl. Ζιιω Gegensatz die Zivilbiirgschaft ίη 
Hib, 92, 

[4 einleitende ΖθίΙθη, ίη der .Ansgabe nicht mitgeteilt; sodann:J Όμο

λογούμεν π[ α Jρει[λ Jηφέναι διά 60υ "Λλκιμον Άρφά6ιος τ1]ι κζ του Φαμε

νω.& τού κγ (έτους) και ήμέραις αίς π~ραγγε{λ'!1ς ήμϊν παρα6[ τη6 Jat τον 
, ''Λλ[ J ' ", 'δ προγεγραμμενον κιμ ον εν ημεραις πεντε κομι6αμενου ..... .... ... ν ' 

έαν δε μη παρα6[τ-ή6ωμεJν επλ 6[iJ, εξέ6τω 60Ι παραδ[ιδJ<?vαι -δμας (Ι ήμας) 
&:ντ' αύτοίί κα~ έπ{τιμον εΙς το βα6ιλικον &:ργυ(ρ{ου) (δραχμας) τέ66αρας 

&:πο τριακόδος, κα~ μηδεν ~660ν ή xε~ρ fίδε κυρία έ6τιν πανrαχη έπιφερο

μένηι. (Folgen Unterschriften). 

48. ''ΕVΤliV§ΙΙ; um Entlassung aus der Personalhaft. - 3. Jahrh. v. Ο. -
Ghoran. (V g1. S. 21.) 

Ρ. Lille 7 edd. Jouguet, Collart, Lesquier, Xoua1. Nachtl·. νοη Smyly auf dem 
Umschlag des 2, Heftes. 

Lit.: Pat·t8ch, Βίίrg8ch. R. 1, 84 Α. 2; Lewald, Pel·sonalex. 41. 

Keinesfalls auf Zivilexekution (etwa vollstreckbare U rkunde) sondern auf 
Untel'suchungshaft beziiglich; dies beweist schon der Gendarm (φυλακ{της) 
ίη Ι 10 und das Wort καΚΟVQγος ίη ΙΙ 20. 

001. Ι. 

1 Βα6ιλεΤ ΠτολεμίΧίωι χαίρειυ 2 Διονυ6όδωρος . Αδικούμαι 3 -δπο τού 
έν Κερκεσούχι αυτ 

5 δε6μοφύ( λακος). 4 Διατρίβοντος γάρ μου μετα 5 Απολλων{ου εμού οΙκε{ου 

10 

6 καl έπιζητή6αντος αύτου 7 βυβλάρια τινά, α εδεδώκει μοι 8 φυ( λά66ειν), 

ταύτα δέ μου 
Σπιν.ftfιρα 

ούχ ε-δρί6~κoντoς, ΠΡΟ6πικραν.&είς μοι 11 τον 

χοις φυ(λακίτην) 6υν~έxειν με. Ο{ίτος δε, 

001. ΙΙ. 

{ 
&ξίωσεν 

10 [συνέταξεν] 
εν Κερκε60ύ-

15 13&:παγαγών με εΙς το αύτ<?V'ι δε6μω~τήριoν, εiπειι τφ δε6μοψύ(λακι) 15 δι' 

.ην αΙτίαν 6υνέ6χημαι 16 καl ϊνα, ΙΧν Απολλώνιος 6υντάξηι, 17 &:φηι με, ['Ο 

δε] Νυνl δε &:ναγrί~γOXέν με εΙς το έν Kρoκo~δίλων πό(λει) δε6μωτ-ή-
20 ριον 20 φά6κων slval με κακoύρ~γoν [δέομαι] και τού 'ΑπολΕ....λων{ου 

ηξιωκότος ~ν 23 του διέ6.&αι με, ού ΠΡ06έιj~Xηκεν. Δέομαι ο{;ν 6[ού] 

25 25 [βα6ιλεύ . .. 

5 Ι έιιαυτoiί . 10 Ι ήξίωσεν Σπιν.ftfιρα . τον Ι Κ. φ. 
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49. Reinigungseid ίη einem Strafverfahren (?). - 341 v. Ο. Theben. 

08trakon. Berlin Ρ . 3983 ed. Wilcken, Rev. Egypt. 6, 11 j Ostr. 2, 1150. 
Lit.: Wenger, Sav. Ζ. 23, 213-4, 

1 'Όρκος ον δεί όμό6αι Ήρακλε{δην 2Έρμοκλέους και Νεχούτην τον 

.&:δελφΟ[ν J 3 έτους λ; Χοίαχ ιε Πορεγέβει οι Ψευχών6ιος επι του Ήρακλέ

-ov' 5 Το τραύμα δ έχεις ού πεποι( rί)κα,uέν 6 60ι ούδ' οί'δαμεν τον πε- 5 

ποηκότα .60Ι· 7 κα~ 'Αμμώνιος και Έρμοκλ-ης οι &~δελφo~ 6υνομνυέτω6αν 

&λη.&-η 9 τον σρκον εΙναι. ΕΙ ό V'?7 / // .. 10 Τ • Τ . • ου ... V . / / ωμΟ6εν 10 

l' .. δ . α 11 αύτων &:πολύε6.&αι αύτ6υς, εΙ δε [μrίJ, 12 έρxειf.&αι έπ~ τον 

iπιστάτην. 

4 Ob Ήρακι"είου (W.) oder ΉρακΙ.έου(ς)? 



ΚAPITEL ΙΙ. 

RόΜΙSCΗΕR KOGNITIONSPROZESS 
(ΙΝ ZIVILSACHEN). 

1. LITIS DENUNCIATIO (ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ). 

50. Gesuch um Zustellung einer πιφαΥΥΕλία. - 99 n. C. - Faijum. (8.36.) 

BGU 226 ed. Viereck. Nachtr. νοη Krebs ίη den Nachtr. Ζυ BGU ΙΙ nnd Wilcken 
Arch. 1, S. 155. ' 

Lit. ΖΙΙ Nr. 1)1-54:: Mitteis Sitz.-Bel'. 67-69; 83-85. 

1 ΤιβερCωι ΚλαυδCωι ~ρει'ωι στρατηγ(φ) ~ρσι(νo'ίτoυ) 2Ήρακλείδ( ου) 
μερCδ(ος) 3παρα Ταβουτος τηι; Τεσήους τών 4&πο κώμης ΣοκνοπαCου Νήσου 

5 της 5 αυτΎιι; μερCδος μετα κυρίου τού υίού Στoτo~ήτιoς τού ~πυγχεoς. 
ΠολλΎιι; μοι &μφισβη-2τήσεωι; ουσης προς τον δμοπάτριον 8και δμομήτριόν 

10 μου &δελφον Σαταβουν 9 ένχρηζουσηι; τΎις τού κρατ{στου ήγεμόνο(ς) 10 [Πο ]μ_ 
πηίου Πλάντα μι,σοπονηρίαι; περι πά~σαν αυτού την δικαιοδοσίαν, περί 
ηι; 12 ενεχίρισε συνπαραλαβων έαυτώι τον τ[ Ο]ύ 13 έτέρου μου &δελφού 

15 Έριέως, δς τετελευτηκ[ε] , 14υ{ον 'Αρπαγάftην ρο/-δουργίας πάντων 15 τών 
;; τε [ΤΕλεύ}ιηΥ.Ε11 

επ' ονόματος τΎις μητρός μου Τεqή16 0[ υ]ι; εΙι; αυτουι; ύπαρχόντων &ξιώι 
κατα~χ[ ωρι]σftέντος παρα σύ τούδε τού ύπομνήματο[ς] 18&ντίγρα[φ ]ον 
δι' ένος τών περι σε ύπηρ[ ε ]τών 19 μετα[ δο ]ftfJvat τώι ΣαταβούΤΙ, σπως 

20 20 εΙδΏ παρέσεσται αυτον συν τώι 'Αρπαγάft(rι), 21 0iί έαν δ κράτιστοι; 11γε
μων Πομπήιος ΠλιΧνται; 22τον τού νομού διαλογισμον ποιΎιται προς το 
23τυχΤν με τΎις &πο τού (1. σού) βΟ1lftείας, Ευτυχ(ει). 24(2, Η.) ΜετεδόfJ'η 

25 δια ~μμωνCου τού ~μμωνCου 25ύπηρέτου. (Έτους) β Λυτοκράτορος Κα{
σαροι; Ν έρουα 26 Τραιανού Σεβαστού Γερμανικού Φαμε( vwfJ') α. 

12 Ob ~πεxείρrισε? W . 14 1. Ρι;.διουργίας. 

51. Desgleichen. - 104 n. C. Tebtynis. 

Teb. 434 desc. Grenfell-Hnnt. 

(Post alia): τΎιι; βίας αυτών δεομένηι; τΎις τού κρατίστου ήγεμόνος 
δικαιοδοσίας &ξιούμεν δι' ύπηρέτου μεταδοfJ'fjναι έκά[ σ Jτφ αυτών το Ισον 

1. Litis denunciatio (παραγyεJ..ία). 57 

τούδε τού ύπομνήματος, [σπ ]ωι; έχοντες εγγραπτον [δια ]στολην και παρ

αγγελ{αν παραγ[ί]νονται έπι το {ερώτατον τού κρατ{στου ήγεμόνος βημα 

προς το τυχ[ί]ν ήμάι; τών δικαίων. 2te Η, 'Αρποχράς Σουχ[t]ωνοr; ύπηρέτης 

μεταδέδωκα. 

52. Desgleichen. - circa 150 Ώ. C. - Faijum. 

Lond. 2 Nr. 358 ρ. 172 ed. Kenyon. Ν achtl·. νοη Wilcken Arch. 1, 155; Grenfell
Hnnt Class. Review 12, 434. 

Lit, : Mitteis Sitz.-Ber. 103. - Rabel Verfiigungsbeschrankungen des Verpfanders. 
82; Manigk Sav. Ζ. 30, 324. 

Diesel' PapYl"US ist nach vel'scbiedenen Seiten bin wicbtig. Abgeseben 
νοη dem seinen unmittelbaren Zweck darstellenden παραγγελlα·Gesucb enthalt 
er die V Ol'geschichte der Angelegenheit. Αη diesel' ist zunachst die Tatsacbe 
wicbtig, daB die ΖΙΙ Beklagenden, nachdem sie θίη γράμμα πράσεως και -ιJποft'lj
κης και δανεΙου erpreBt hatten, drohten, sie wiirden (auf Gl'und desselben) 
6Jς έν έρημlc; χρψ,ασftαι: iiber die Bedeutung des letztel'en' wicbtigen Aus
drucks s. Kap. V. AnBerdem zeigt der Papyrus dentlich die Unzustandigkeit 
des Epistrateg'en ΖΙΙ eigentlicber Ul-teilsfallung (1. 14 f.); denn der Gesuch
steller hatte sich scbon an diesen gewandt, aber da derselbe die Sache nicht 
entscheiden mochte, muB er schlieBlich den Statthalter auf dem Konvent 
angeben. Ubl'igens babe icb a .. Ο. ausgefiihrt, daB im gegebenen Fall del" 
Epistrateg kraft del' -ιJπoγραφ1) des Statthalters doch wohl ZU1' Entscheidung 
ware berufen gewesen. 

1 Δημητρίφ τφ κ[ αι] 'ΑρποκρατCωνι στρατηγφ ~ρσι(νo'ίΤ01!) Θεμ{στου 

και Πολ[ έμ ]ωνος μερCδων 2παρα Στοτοήτιος [το Jv Στοτοήτιοι; &πο κώμη<ς) 
Σεγνοπαίου Νήσου τΎις Ήρακλε{δου μερίδος 3τού ~ρσινοεCτου [νο JILoii. 
'Έχοντός μου < εΙπε'ίν) προς Σωτάν Θέωνος και τον τούτ[ ου] υίον ~μc{J'!Ψ;Ψ, 
40ντας &πο ΤΊ]ς μητροπόλεως, καταγεινομένον<ς) έν έπο[ι]κ[t]φ [~]ρεtου 

[λε ]γομένου οντι περι κώ.iμην Ήρακλείαν τΎις Θεμ{στου μερ{δ[ ο]ς τολμης [) 
και βίας &ντεχομένων [πε ]ρι ης έπoιήσαν~τό μοι βίας συνεργουντων &λλή
λοις, συμπαραλαβόντας αvτοΤς Ήρακλείδην ύπηρέτηv 7 άις εξ ενκελευσεως 

Θέωνος στρατηγήσαυτος της αυτη~ μερ{δος, μέχρι oiί έν τάγματι γε~νόμε
νοι έπιχε{ρημα κακ[ ο ]ύργότατον διαπράξασfJ'αι, επανανκάσαι με μετα υβρεων 

9και πληγων εγδόσfJ'αι γράμματα χειρογράφου πράσεως [και ύ]ποfJ'ήκης 

κα(ι) δ[αν]είου δρα[χμώ]ν 10τετρακοσCων lG ονόματος της &δελφψ; μου, μη 1 1) 

συν&[εμεΙν[η]ς αi.ιτης, &λλα και &πουσης, εΙς 110νομα τΎις fJ'υγατρος Σωτού 

Σατυριαίνης, ήνίκα πεΡιΎιν, καταφρονήσαντες τΎις περι τους 12πgδας μου 

διαfJ'έσεως αυfJ'αδώr; &ναστραφέντων κ[ α]ι άις έν έρημ{rr- χρησαμένων, 

~ 1. ΣοκνοπαΙου. 
3 Ι AμμCΊΙνιoν . - <εΙπείν) Μ, nach 

Amh. 81 u. a. 
4 Ι λεγομένφ. 
6 1. συνεργούντες; συμπαραλαβόντε •. 

7 1. μέχρι τού . 
12 &ναστραφέντων sq.: der Schreiber 

schwankt zwischen dem Nominativ (κατα
φρονήσοντες) und einem an seine Stelle 
tretenden Gen. abso1. 
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13 0 ί0μένων προχωρεϊν αύτοϊ[g τ]α ανομα κα~ αδικα τφ και μη έξωδιασμgv 

στατ'ή 14 ρων μη γεγoiιέναι, περι ιbν μη κατη[ σ ]VXιXoag περι τούτων έ'!'4τυχ[ ον 

15 τφ] ήγεμo~~νεύσαντι Όναράτ[φ], og -δπέγρφψέ μοι έ,!,τυχ[ ε ]ϊν Κρείσπφ τφ 

επιστρατ[ ηγή]σαντι, 16 και μέχρι τού δεύρο πΙραg ούδέπω επετέ.ftη τφ πράγματι 
κα~ τούδε πράΥματοg δεο!!μένου τ-ηg τού λαμπροτάτου ή[γε].u6νοg Μουνατίου 

Φήλικοςο διαγνώσεωg άξιω(ν) τού 1 8 του το ί'60ν δι' -δπηρέτου μεταδο.ftηναι 

έκατέρφ αυτων, ιν' είδωσι παρεσομέvουg 19 αύτουg επι το ίερώτατον τού 

:20 ήγεμόνοg βήμα, σπου έαν τον τού νομού διαλ9γισ~μoν [1)] δικαιοδοσίαν 

ποιή[ται] άρκουμένου μου τ'nδε τ'ϊΊ διαστολjj μίνοντό$ μου τού 21λόγου 
περι ιbν εχφ προ[g α~τo ]vg ενγρ[ ά]πτων δικαίων πάντωνο 

13 Ι iξοδιασμόνο 15/ 16 Ι Όνωράτφ und τούδε (τοϋ). 

53. Desgleichen. - 176-180 no C. - Tebtynis. 

Tebo 303 eddo Gtoenfell-Hunto 

1 Θέωνι τιJ. και Σ?;'v[. ο ο •••• στρα( τηγφ)] 2 :Αρσι( νοίτου) Θεμι'στου καυ 

Πολ(έμωνοg) μερίδ(ων)] 3παρα KQovirovog Πακήβκ[εωg και MιXQrovog] 

.5 4 KQovirovog κα~ MιXQrovog 1ψ[άρωνοςο και Πα].2νήσεωςο Mαρσισoύ~[oυ] κα~ 
Πι;ψ[ ήσεωg 'Ον ]~νώφρεωςo και Πανήσεωςο [. ο ο ο • Ο ο • ο] 7 των ς δι' αυτων 

Ιερέων άπολυσίμων 8 (ερού λογίμου τού οvτοg έν κώμπ 9 Τεπτύνει τ-ηg 

10 Πολέμωνο[g] μερίδοgο 10'Έχοντεg προςο Κρονίωνα Σαβείνου ΙΙ περι ιbν είς' 

ήμαςο διεπράξατο άτοπη12μάτων α κα~ έπι τού ρητού δηλώσω~μεν, άξΙΟύ-

15 μεν δι' ένοςο των περι σε 14{Υπηρετων παραγγειλα[ι] αυτφ σπωg 15παρατύχπ 

Elg τον επ' άγα.ftω~ γινόμε~νoν διαλογισμον -δπο τού λαμΠIίoτά~τoυ ήγε

,uώνοg Πακτουμ[η]ίου Μ[άγνουο] 18 Κρονίων Πακήβκεωςο έπιδέδω[καο] 

:20 19 (2te Ηο) Μάρων Κρονίωνοςο συνεπ[ιδε']209'[ωκαο Μάρ]ων Μάρωνοςο συ[ν

επιδέ~δωκαo Π]ανήσιg Μαρσισ[ούχου 22 συνεπιδέδω]κα. ΠανΓ-ησιςο 23'Ον_ 

νώφρεωςο συ ]'!'§~~[ δέδωκαο] 

10 Ι 'Έχοντες (εΙπείν) nach Amho 81 
-Uo ao 

12 Ι δηl..αισομεν 
17 ι ήγεμόνοςο 

54:. Desgleicheno - 247 no C. Hermupolis magnao 

Amh, 81 eddo Gtoenfell-Hunto 
Lito Mitteis Sitzo-Ber. 96. 

Lo 16-19 'enthalt wohl die <δπ;ογ(!αφα' des Statthalters, auf welche in 
1.4/ 5 angespielt wird. Ιη Ι 16 ist vielleicht ε(ν)τυχε zu leseno 

1 Λύρηλίφ Νεμ[ εσιανφ] διαδεχ[ ομ ]ένφ [στρ ]ατηγίαν [Έ]ρl!-[ οπολ(ίτου)] 
2παρα Λύρηλ[ίου ο ο ο]ειου :Αμμωνίου και αιςο xρηματί[~ει. 'Ej~xrov είπ;[εΤν 
προg ΛΝρήλιον :Αμμώνιον γενόμε[νον ο ο • ο] 4κογρ[ α ]φον [Αύρηλίο]υ :Αν

:5 τωνίου στρατηγήσαντο[g προστε ].2ταχ[ ό]τ[ og τo]~ λ[ α ]μπροτάτου ήμων 

ήγεμ[ ό]νοg Ούαλε[ρίου] 6 Φίρ[μο]υ [περι'] ιb'!' [εμεΊ διέσεισεν ήνίκα ετύγχαν[ε]ν 

10 Litis denunciatio (παραγγελία), 59 

l'ραμ[μαJ~τευg τ~[ν ο ] ο Ο Ρ ο [ω]ν άργυρίου ταλάντων δύο και δραχ[μων] 

.8 τρισχ[ιλίω]ν, [ά]ξ[ι]ω τούτον κ[ε]λεύσαι παρανγελ(f!.ν 9δ9ύ'!'ι;ι:ι [παρ α τήg] 

1rqατηγίαg, παρεΤ~α~ [κ ]αι προσεδρε[ ύ]~ειν τφ β[ ήμ ]ατι [το]ύ λαιιπροτά- lU 

του ήμ[ω]ν ήγεμόνο[ςο], ιιεστ' α[ν τ]~ πρ[οςο] αύτον ~ητoύμενα πέραg λάβπ, 
12 άλλα ?;'[ αι] παρενενκεΤν ιχύτον τουg β[ ο ]η.ftουg αύτού 13'Ισίδω[ρ ]ον και 
ΓερόνΤΙΟ1! και Ίερακί[ω]να είςο το μη 14 δεν έ[νJ9'ει[σ.ftJαι, τ[οJύ πράγματοg 

λ[ε ]γ[ ο ]μένου άκολ[ ού]~.ftωg τ[ α Jig δο.ftείσαιg μοι ο ο ο ο '[0 . ο ο ο ]ιωςο ιXX[.fti]- 15 
~αις 9'ι~αμ . ο (''Ετουg) . Παχων η ο ο Ο Ο [ . Ο ο • ο ο Ο ο]φ αΙτία ε(ν>τυ~έ 
17 μοι [ο ο ο] ο [. ο J ο ΙΙ κόλ(λημα) ξ:&: τόμ(ου) [ο ο ο ] έπιδέδφ ~κιx)o ('Ετουg) 
.δ [Θ]ω.ft ίi. 18Έαν 9[0 ο ο ο ] ο ο ο [ ο ο ο ο 0]g'?;'9V μη υ[ο ο ο]μου ο ο • ά[ντ ]ιδί-
κο[ιg] δο.ftή[ σε ]~ται §[ο ο •• ο] Ο • [ο ••• ο Ο ο] . 20(Έτουg) δ [Αύ]τοκρά[ τ JoQ[ οςο] ~o 
KatoaQog Μάρκου 'Ιο[ υλίου Φιλ{ππου ΕύσεβΟύg J 21 Εύτ[ υ ]χ[ ούςο και Μάρ
κ[ ου] 'Ιουλίου Φιλίππου γενναιο[ τάτου] ~2 Κ[ ιχ ]([ σ ]α[ροςο Σ]εβ[ αστ Ίων Φα
μνω.ft ~Ό 232te Ηο 2; ο [0]H9[g] :Α[μ]μωνίου έπιδ'έδωκα κ[α.ftωg πρόκειταιο] 

8 Ι τούτφο deto ύπογραψή an, Έπιδέδωκα ist mπ 
16 Ι!(ν)τυχε Μο; Ι!τυχε GHo an dieser Stelle unvetostandlich, 
17 κόλ(ι"ημα) eco gibt die Aktennummer 

.55. Litis denunciatio θΧ auctoritate (mit eingefiochtenem Verhandlungs

protokoll). - 368 n. C. - Hermupolίs magnao (V gl. S. 400) 
Lipso 33 Col. ΙΙ edo Mitteiso Ν achtr, Υοη Wilcken, Alocho 3, 560 fgo ; 4, 1870 4660 
Lit.: WiJcken ao 00; Mitteis, Savo Ζο 27, 352 fg ,; 28, 391 fgo; 29, 471 fgo; Sitzo-Bero 

107 fgo 

Der Arzt Athenodoros batte als Vertreter del' Sarapiaina ihren Ν effen 
und Nichten F1. Herakleon, Isidoros, Kyra und Sokration eine Litis denun
ciatio ίη folgender Sache zugestellto Der gemeinsame Stammvater Paxamos 
hatte die ίη nacbstehendem Stammbaum bezeichnete Deszendenz hinterlassen: 

+OPaxamos 

/~ 
+ Ν emesil1a + Δ Δ Δ Δ 

/l~ 
Dionysia Sarapiaina Heliodora Theoneina 

ο Ο Δ Δ /\ 
Herakleon Isidoros Kyra Sokration ο ο 

Unbenannte 
Kinder . 

ιιnd letztwillig verfiigt, daB die verheirateten Tochter Nemesilla und Dio
nysia als durcb ihl'e Mitgiften abgefunden gelten, die dl'ei noch unverhei
rateten El'binnen des vorhandenen Nachlasses sein sollteno Indessen gaben 
sich Ν emesilla und Dionysia hiermit nicht zufrieden, sondelon setzten sich 
in den Besitz eines Teiles des Ν achlasses, wesbalb Athenodol'Os namens der 
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Sarapiaina gegen sie, resp. nach ihrem bald darauf erfolgten Tod gegen. 
ihre Erben είηθη ProzeB auf Ηe1'ausgabe ihres Erbteils einleitete. Die Erben 
der Dionysia schlossen mit ihm einen Vergleich. Auch jene der Nemesilla, 
die jetzigen ProzeBgegner, ΙίθΒθη sich nacb vollzogener Litis denunciatio· 
auf· Verhandlungen θίη, welche zur Folge hatten, daB Athenodoros ίηηθΙ'
halb der viermonatlichen Frist, binnen welcher die Parteien nach dem Recilt 
des 4. J ahrh. ΖΠ1' ProzeBeroffnung zu erscheinen hatten, nicht erschien. Danlli 
aber stellte es sicl1 heraus, daB die Verhandlungen zu keinein Resultat 
fίihrten und Athenodoros doch gerichtliche Hilfe anrufen muBte; aber da 
sein Νίchte1'scheίnen die Wirkung des Causa Cadere αιίΙ sich gebracht hatte, 
bedurfte θΙ zunachst der Bewilligung zur Wiedel'aufnahme (Reparatio tem
pOl'Uill, hier &.νανέωσις των χι,ιόνων g'enannt). Nachdem diese gegeben war
und θΙ' neuel'lich denunziert hatte, erschien zur Verhandlung zwar er, nicht. 
abel' die Gegenpartei, 80 daB der ProzeB wieder nicht eroffnet werden konnte;. 
das besagen die Worte Ι 5 ' l1ναι,ιχός μοι γέγΟl'εν ?ί δΕκη' . Jetzt stellte er 
den Antrag auf Gestattung des 'παι,ιαγγέλλειύ έξ αΜΥεντΕας του δικαστηι,ι[ου',. 

was die Einleitung des Kontumazialverfahrens bedeutet; die dreimalige 
Wiedel'holung diesel' παραγγελΙα wii1'de namlich die J\lIoglichkeit der Fallung 
eines Kontumazialurteils gegeben haben. Diesem Antl'ag war ίη der Ver
handlung νοαι Statthalter Flavios Herakleios Folge gegeben wOl·den. ΜίΙ 

dem gegenwartigen Stiick macht er νοn dieser Gestattung Gebl·auch. 
Del' Papyrus als Ganzes enthalt zwei Kolumnen, wovon die zweite ίη del

oberen Halfte trotz verschiedener Liicken und Abscheuerungen ziemlich θ1'

halten ist. Die ΚοΙ Ι, wovon nur die Zeilenschliisse erhalten sind, αιηΒ 
nach diesen ϋberresten θίηθ gleichlautende Ausfertigung unserer Litis de- • 
nnnciatio dargestellt haben; sie war bestimmt, abgeschnitten zu werden und 
als ExemlJlar fiil' das Gerίι;ht oder den Klager zu dienen. V gΙ iibel' die 
Μeh1'heίt der zu iiberreichenden Exemplare Vat. 'fr. 165, wonach 4-5 Ans
fertigungen zu ubeneichen wal'en; der Papynls diirfte also noch mehr Κο
Ιιιαιηθη gehabt haben. 

Die untere Halfte der Denunciatio (ι 20 fg. ) enthalt είηθ Abschl'ift des 
Protokolls iiber die Verhandlung, ίη welchel' die Denunciatio θΧ aucto
ritate bewilligt worden war; dieses wird also ίαι Anhang den Beklagten 
mitgeteilt. 

Die pl'ozessnalischen Normen, welche die UΙ'lωnde vOl'aussetzt, sind Ζ . Β . 

bei Bethmann-Hollweg, Ziv.-Proz. 3,233-238 zu ersehen, unter Beriick
sichtigung ωείηθl' oben zitierten Ausfiihrungen, bes. Sav. Ζ. 27, 352. 29,471. 
ίη welchen die Bedeutung der Viermonatsfrist des Denunziationsverfahl·ens. 
gegen die altel'e Anschauung aufgeklart ist. 1) 

Co1. Π. 

1 'Τπατείας των δε6[ ποτων rιμων Φλ( αυίων) Ο-όαλεντινια:νού] καί 
Ο-ό[άλεντος] κ[αι] Γρατιανού των αΙωνίω11 Λ-όγο[ύ6τ]ων το β. 2 Λiψή-

1) In meiner Einleitung' Ζα Lips. 33 hatte ich diese AufkHil'Ung selbst noch 
nicht gefunden ; auBel'dem ist daselbst infolge νοη Verlesung zu Ιίη. 6 angenommen. 
daB ίη llnserem Fall θίηθ zweimalige Repal'atio temporum stattgefunden hatte. 

1. Litis denunciatio (παραγγελία). 61 

λι[ ος ~.ι7η]ν[ όδωρος δημ ]όσιος ίατρ[ος α]πο Έρμού πόλεω; τ,ης λα.uπρο

τάτης τον λόγον [ποιούμε ]νος -δπερ Σαραπιι;>:{ν[ η]ς Παξά[μο]υ ... β . η6. 
:3 και μητροπολί( τι )δό[ς κατ' έντολην την] ,;,αι αναλημφ[.ι7 ]είΌα[ν] τοίς rιγε

μονικοις -δπομνήμα6Ι .Φλ[ αυίοις Ή]ρακλέωνι β(ενε )φ(ικιαρίφ) κα[1.] Ίσ[ι
δ]ώρφ όφ(φικιαλίφ) και Κύρlf 4 κλη[ρ]ονόμοις Νεμεσίλλ[ης τΝς [α-ό~Jfίς 

πόλεως αντιδ{[ κο ]ις χαίρει[ν]ο Συγχωρη.ι7εΙς έγω δ ~.ι7ηνόδωρoς π[αρή]γ

[γ ]ειλα μεν -δμιν και πολλάκις, περιφεύγοντες δε 5 την ε-ό.ι7είαν, παρευρέ[ σε- 5 

σιν έχρή6α6 ].ι7αι, αλλα και νύν ανάρχός [μ ]οι γέγονεν rι δίκη, τού κυρίου μου 
τού [λ]αμπροτάτου rιγεμόνoς Φλαυίου Ήρακλείου 6 αποφηναμένου γείν[ ε6.ι7αι 

•. . ]μόν[ ω ]σιν(?) τ~ς ανανεώσεως, ~[ς] loxov, απαξ έκπαισων των' χρόν[ ω ]ν. 
{Δι]1περ και νύν, την α-ό{}-εντ[t]αν λαβών, παραγγέλ~φ 7 κατ' απόφα6ιν 

οϋτως ε[χου6α]ν' ΙΙΦ[ λά]υιος Ήράκλειος δ λαμπρότατος ήγεμων εiπ( εν) ' 

'~νάρxoυ τ~ς δίκης όφΜσης έξ α-ό{}-εντίας τού δικαστηρίου παραγγ[ελ]είς'. 

-8 Δηλω δε και την ανα[ν ] έω6[ιν ε]χ[ ουσα]ν ουτως ' 'Stratι:gίus v(ir) ρ( er

fectissimus) Com( es) Praes( es), Thebai( dis) dei( xit): Repel'abuntul' [ι ]em

pora Βί semel negotium ίΒ t[] 9 evol[ u ]tum θΒιΌ [Έρμ ]ηνία μετα [τα] QOJ
μαϊκά ' ΙΙΦλ[ ά]υιος Στρ[ ατ ]ήγιος δ δια6[ η]μότατος κόμες και rιγε[μ ]ων 

.είπ( εν) ' '~ν[ α ]νεω{}-'ιjσονται οΣ χρ[ όνοι] ει απαξ 10 rι δίκη εξ[ έπε ]6εν.' Πάξα- 10 

{μος γα]ρ Σα[ρ ]απια[ί]νης και Διον[ υ ]σίας και Ήλιοδώρας και Θε9νίνης 

χαι Νεμε6ίλλης γέ[γ ]ονεν πατήρ, l{}-ετο δε βούλησιν εγ[γρα ]φον, Νεμε-

6ίλλ~1' 11 και Διονυ[ σίαν] αρκεσ.ι7~l'~Ι [ταί]ς προ[ι]ξει β[ ο ]υλόμενος, τας 

δε λοιπας [{}-]υγατέρας τρείς τον -δπόλοιπον εχ[ ειν] κλ~ρoν. Έπειδη δε 

Νεμεσίλλα κα[ι] Διονυσία πρε6βύΕ.τεραι oiί[ σαι τ]ην rιλικίαν κατασχε[ι]ν 

έδυνή{}-ησαν '[~ πράγματα, έδικασάμην ' και Διονυ6ίας μεν ο[Σ] κληρ[ ο ]νό

μ,ο[ι] διελύσαντο πρός με, -δμίς δε και Σωκράτιον, 13 0 Σ Νεμεσ[ίλλΊης παι

δες ~[ .. . ]ς -δπερ{}-έ[6]ε6Ι χρώμενοι, τηυ από~96ιν οΜέπω πεποίη6{}-αι. Δια. 
,[ τού]το κ;[ι] πολλάκεις μεν εί6~ξα την δίκην και πρώην κατα 14 κυρίαν, 
{ιμ[ω]ν δε πάλειν -δπ[ερ]{}-έσ[ε6]Ι χρησαμένων &ναρχο[ς] απεφάν{}-η rι δίκη. 

Διόπερ παραγγέλλω -δμίν περ[ι] των -δποτε[ τ ]αγμένων πραγμάτων το 15 τρί- 15 

τον εκδικων μέρος έξ [αδιαι]ρέ[ τ ]ου π[ρ ]ος το -δ[μας] εΙς το οίκείον απο-

1 Die Angabe des Konsulates auf drei 
Konsuln enthalt θίηθ fehlerhafte Konta
mination der Konsulal'- mit der RegJe. 
l'Ungsdatierung. 

5 1. ~χρήσασ.fl-ε. - Die Bedeutuug νοη 
<ίvγχ ωρη.fl-εί, bleibt ungewiB; θΒ kann die 
Bevolltnachtigung gemeint Βθίη. 

5 EfJ.fI-sia (sc. δδ6,) ist 'der dil'ekte Ρι'ο, 
zeBweg'. 

6 ιιόν[ ω ]σιν (W .), jedoch νοη ihm selbst 
ηηι' als Pl'ovisOl'ischel' Vorschlag bezeich
net, miiBte bedeuten: θΒ gebe ηηι' θίη 
malige Reparatio temporum (darum 1.8: 
Βί semel); der Klagel' mίisse also Kontu
mazialantl'ag steίlen, und dίil-fe die Sache 
nicht verschieben, widrigens er ganzlich 
pt'akludiert ware. Das entspl'icht dem 

damaligen ΡωΖeΒl'echt; vg1. Κίρρ, Litis 
den. 281 fg. - Ι έκπεσών. 

8 Hier zitiert Athenodoros das Dekl'et, 
welches ihm die Repal'atio temporum be
willigt und die Verhandlung νοι dem 
gegenwartigen Statthalter, Herakleios, 
erst ermoglicht hatte. Es l'iihl'te νοη F1. 
Strategios Mousonianos her, iib&l' dessen 
Personlichkeit Seeck, Briefe des Libanius 
282-284. 

10 έξέπεσεν vg1. BGU 628 Ι 14 (unten 
Kap . ΧΙΙ) : excidere tum eas lites θΧ ordine 
cognitionuιn. 

13 Ι πεποίησ.fl-ε 
15 [&ό'ιαι]ρέ[ του], wenn richtig el'ganzt, 

wίil'de die Pars ρω indiviso bedeuten. -
Zu εΙ, το οΙκείον μέρο. vg1. Sav. Ζ . 28, 391. 
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κρείνασ,f}αι μέρo~ κατα ο r:~vo ,f}ε[tav διάτ ]αξειν' φ,f}άνω γαρ διδάξα~ τΟ

μεγ[ αλ]ειον 16 τού κυρίου μου τού αρxoντo~ [ατι . . ]με ο [ ο ] ηυρ[ η]ται έπ;" 

τη~ :.:Αλεζανδ[ρ ]έων είναι Σωκράτιον. Δηλων τίτλον με[ν] έπι το [τ ]ρίτοv 

απΌ ο βoυλήσεω~ έγγράφου πατρΦα~, 17 αγωγην δε τ~ν εξτρα [σρδι]νε[μ] 
~[o ]<γ)νιτιόνεμ, αξιω έκδο,f}η[ν ]αί μοι τ-ηυ συνή,f}η f.ιπoσημίωσιν [και] κατOC 

κυρίαν πραχ,f}ηναι τ~ν δίκην. Έστι δε 18 και το ΠΡά[γμαΊ μ[ ιοτα] τα ρφ-: 
μαικά ' 

19 [Έλικων ειπ~ε)' Πάξαμo~ πατ~Ίργέγoνεν ,f}υγατέρ[ων ο , ...... .... ] 

~αραπιαίν17ς Τ17ς βοη,f}οvιιένη~ κ[ αι Θεονίνης] και Ήλιoδώρα~ κα[ι] Διονυ-

20 σίαω και Nφεσίλλη~ 20 [ο ο :0 ο ο ο ο • ο ο ο ο ••• : ••• •• κατα βο ]Vλησιν εγγρα

φον [αρκεσ,f}οi'jναι ο ο ο ο τ-Jl]ν μεν Διονυσίαν και Νεμε6[ ίλλ] αν έκέλε[υ ]σε 

[ταΤ]ς προιξείν, πάντα δε τα πράγματα αf.ιτoύ 21 [τα~ λoιπα~ ,f}υγατέρας

τρείς ο : .]εν ο εχειν. 'Β;'Jf.ειδ11 [δε o~κ αποδεδώκ]ασι[ν] !α ~μέτερα μέQη ' 

Διονν[ 6ί]ι:ι και .Νεμεσίλ[λ]α ΠQΟ~ .ξμαυτ[ ~]ν ,f}v[y ]ατέρ ι:ι o-b6[ αν] ., έδικα-' 
σά[μην 22 ο • ο ο ο ο ο • • ο " 0 Ο Ο Ο Ο • • • •••• • • και] Διoν!l:!σία~ μεν ο[ κ[ληρονό-

μοι διαλυ ]σάμεν[ Ο'Ι] έαυτoυ~ αποδεδώ[ κα6ιν], οί [δ]ε Νεμ[ εσ{Jμη~ παίδε~,o 

Ήρα[ 1f]llrov δ β( έvε)φ(ικιάQΙΟ~) [κα JΙ Ίσίδωρo~ 23 [δ όφ( φικιάλιo~) και Κύρα 

και Σωκράτιον φεύγουσιν] ... .. νυν Σωκράτι[ ον .... ο • • έπι τη]ς 

:1λεξανδρέων τυγχά·υ[ ει και ιb ]μολόγη[ σε]Υ έν f.ιπoμ[ν J-ήμασι προ [ .. . ]εφς 
24 [. . ο •• ο ο • ο • ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο • ο ο ο • •• ]μει . ο •• ο ο • •• ο • κα( . ο • ••• ο • ο ο f.ιπε ]Q

[,f}io ]f6L έπινοούη[ ες ο . ο •• ο • ο ο .]ς έ[ρ ]γάζονται οπ. [ο • ο .] • Υ κ[ αι viJjv 
25 της 25 [δίκης παραγγελ,f}είσ17ς α~τoίς] κdτα κυρίαν παραγραφ[ αί~ . ο •• ο . } 

έπενόησαν (O~ gτι δ . [.] ο ο • ν έπ' αναλήμΨεω[~ έ]Υ f.ιπoμ[νή]μασι Ό[ .. 
26 ο •• ••• ο ο • ο ο •• ο • ο • • ο ο ο ••••••• ] δια τούτο lXvaQXov ιx'Jf.[ ολαβόντες τ]η,!, 

δίκην <πρo~) το μεγαλείον το σ[ον] ηκαμεν [ . . . ] ovv,f}EILa[ . . δ]ια τού [δι-
κ ]αστηρίου 27 [ •• • •• • ο • ο •• ο ••• • ο ο ο ο ο • • ο • πα ]ρα[γ ]γελε[ϊ]ν. '.Εν δε τfj 

πα[ραγγελίJ~ δ'ηλώσομεν τόν τε r[C]τλον και τ-ην α[γ ]ω[γ]ην και των 

ΠQαγμάτω[ν] το κα,f}' εν.' 28 [Φλ( άυιo~) Ήράκλειος δ λαμ ]Π[Qότ ]ατo~ ~γε

μων είπεν' '-{l [vdQx]ov τη~ δίκη~ όφ,f}ε{σnω εξ αv,f}εντί[ ας τού δικα ]στη
ρίο[ υ] παQαγγ[ ε ]λει~'. Έλι,:,c%ι[ ν ] 29 [ειπ( εν)' .. ο •• •• • ο • •••••• ο ••• ] ο ο • 

· .. κ~[λ]ευσoν δια τΎj[~ τάξεω(?)]~o //Φλάυιος Ήράκλ[ειo~] δ λαμ[πρότ]ατ[o~] 

30 ~γ[ εμων είπεν ο] Πεμφ,f}ήσε[ ται .] . [ . . ] 30 [ο • ο •••• ••• • ο ••• ο • ο •••• ο •••• ] • 

:1,f}ηνόδωρος [. ο • ο • ο • • ο .Jov κατ' έντολη[ν ... . . . . ο •• ] 9"ι:ι[ν .. ο •• ••• ο • .J 
· ιεν [ο ο • ο. 31 [ ••.. ο ο ο ο ο • ο • ο ο • ο ••• •• ••• • ο ο •• ο] •• • δΕ . .. ο • ο • ο ••••••• 

• ο • ο ••• ο ο ο ο ο • ο ο •• ο ο ο ο ο •• ο ο , ο ο Hier bl'icht der PapyIUs ab. 

Anf d~m Verso (2te Ηο) 1 Φλ( άυιος) [Ήρ ]άκλειος ~γ( εμων) [Επαρ ]~{(ιz~ 
2 Θηβα[t]δος έδεξάμην τ·ην παραγ[γελ ]εί[ αν] 3 σήμερον Μεσορη πέμπη'] [.] . 

5 [ • . , , ο , .] 4 δια [ . . , ο ] •• 9"υΥ ο • , : •• • , ••• , • [ ••• , . ] 5ι:ιν . [ . ... ] ... ει[ . ... 
· , . ,] . ... . 

Verso. Dies ist die οδπογραφ1) des Statthalters, der hiermit die Znstellung 
θΧ auctoritate verfίίgt. Ιη Ι 5 steckt vielleicht αV[&εvτLας]. 

1. Litis denunciatio (παριηγελΙα). 63 

5~. Konversion einer Postulatio ίη θίηθ Litis denunciatio. - 338 n. C. -
OXYl'hynchos. 

ΟχΥο 67 edd, Grenfell-Hunto 
Lit. : Mitteis, Hel'mes 34, 100; Sitz.-Ber, 106/ 7. 

Das Stiick enthalt viel' Bestandteile, welche chl'onologisch ίn folgender 
Ol'dnung stehen: a) 1. 13-22 Eingabe an den Praefectus Aegypti ιιω Riick
veι-schaffung von Hausel'n; das ist einfaches οδπόμν1)μα (postulatio) UI1d 
der Klager l'echnete wohl auf amtliche Ladung (Evocatio) des Beklagten; 
b) 1. 8-12, del' Pl'afekt delegiert dul'ch οδπογραψή den προπολ.ιτευόμεlJος 
der Stadt und befiehlt ihm, die gesetz li che παραγγελLα vOl'znnehmen; hier
mit ist die Evokation 'zugunsten der Litis denunciatio abgelehnt; diese selbst 
geschieht c) 1. 1-7, indem def Petent die l'eskribierie Eingabe dem προ
πολ.ιτευόμενος ZUl' Zustellung vorlegt; d) letztel'e wird 1. 23-24 vοω Be
klagten als geschehen bestatigt" 'Der Papyrus zeigt, daB ίη diesel' Zeit nic~t 
mel1l' Evocatio, sondel'n nur Litis denunciatio die konekte Ladu-ngsfol'lll ist. 

Ζιι dem Papyl'us existiel't θίn Dnplikat, dl1l'ch vvelclles die El'ganzung 
[Αιγούπτου] - nicht 'ΘηβαLδος' - ίη Ι 4 gesichel't ist. 

1 'Tπατε{α~ Φλαυίων OVQ60V και Πολεμίο[ υ] τ[ ων] λαμΠ[QΟ ]τ[ ά]τ[ ων, 

Φαρμού}ιtι βΌ 2 Αυρηλ{φ :1ετίφ αQξ(αντι) προπολιτευομένφ τΎjς λα.u(ΠQας) 

και , λαμ(πρoτάτη~) [ΌξυQυγχιτων π6]λεω~ 3 παQα Αυρηλίου ΠτολεμαΙCJοv 

'ΩQ{ωvο'~ απΌ τΎj~ α~τ11ς πόλεω~. 4Ένέτυχον δια αναφορας τφ Κ1!ρίφ μου 

τφ διασημοτάτφ έπάQχφ της [ΑΙγύπτου] Φ[λαυίφ] '.ιLντωνίφ Θεοδcάρφ 

αΙτιώ~μενoς ΠαταΎjσιν και Πανεχώτην απο κώμη~ Λιλη τού πέμπτου πάγου 5-

παρα[νόμω]ς έπέxoντά~ μου των οΙκοπέδων, και 6 απερ αντέγQαψεν προς 

την σ~ν έπιείκιάν τε και κα,f}αρότητα έντάξα~ ILt,f}' ~ς πε[ποίη].uαι ανα
φΟQας έπιδ{δωμ{ σοι απως εις εργον J ΠQοαγάγοις τα, κεκελευσμένα . 'Έστι 

δέ' 8 Φλάυιος :1ντώνιo~ Θεόδωρος Άετίφ πφοπολιτευομένφ Όξυρ[ υ JyX[ ε{-
αΙ 

το]υ χα{ρειν, 9 Εί πρo~ τ~ν των f.ιπo των [ε]τια,f}έντων διακατέχεσ,f}αι 

λ[ εγ ]ομένων οΙκοπ[ έJδ[ ων] αποκατάστασιν και, ω~ γε τα f.ιπoμτα.!:!!..γμένα 1σ. 

διαβεβεΟύται, τfj τού αΙτια6αμένου δεσπο[ τ{]~ δ[ι]αφεQόντων οί ina,f}[ έν ]τε~ 
αντιλέγοιεν, φρόντισον τα~ κατα νόE..μoυ~ αυτους παραγγελίας f.ιπoδέξα

oitaL ποιησαι ενν[ ο ]μ6ν τε τυπω,f}Ύjν[ αι] τ~ν · [το]υ δικαστηρ{ου προκάτιφ
ξεινο 12'Έοτι δε και των ανενεχ,f}έντων το εισον' 13 Φλαυ{φ Άντωνίφ Θε

οδώρφ τφ δια6ημοτάτφ έπάρχ[φ πα ]ρα Αυρηλίου Πτολεμα[Cου Ώ]ρίωνo~ . 
απΌ τΎj~ Όξ(υρύγχων) πόλεως. 14 Πάντα μέν, ιb~ επo~ έστιν εΙπείν, ασα 

εΙσχύειν τι δύν[α ]τ[ αι] παρα τ~ν των νόμων [Ισχυ]ν προς όλίγον εΙσχύει, 

έπανορ,f}ούτε δε 15 υστερον f.ιπo της των νό,uων έπεξελεύσεω~o ΠαταΎjσις 15. 
[Λυλύ]ντις και Πανεχώτ[ης απσ κ]ώ,uης ΛιλΎj τού α~τoύ νομού καταδυνα-

16 στεύοντες έπέχουσιν των -ήμίν διαφερόντων οΙκοπέ[ δω ]ν, απερ απΌ δικέου 

10 Ι διαβεβαιουται nnd αΙτιαiTι!νΤΕ,. 
11 Ι ΠQοκιΧταρξιν = Litis contestatio

nem. 

14 Ι ίπανορ&ουται . 
113 Ι δικαΙου, 
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κληQ[ονομιω]ν τ-ης ήμετέQας μάμμης [είς ήμ]α[ς κα]τήν!..:..τηοεν. ΠεQΙ 

dιν καταλα[μ ]βάνοντες την οην &Qετην δ[ εόμε.fTα ου ]νχωQη.fT-ηναι δικα

[οτην ή]μεΤν εΤναι '4έτιον τον ΠQοπολιτευόμενον 18 επι δυοι κεφαλαίοις 

την fQavvav ποιούμενον, ΠQώτου με[ν εΙ τ-η]ς yQlXOfj ύπ-ηQχεν ο[ντα 

τ]α οίκόπεδα τ[ α }v[ τ Ία, δευτέQου δε εΙ την 19 δεοποτίαν α1'.ιτοΤς ένγQάφως 

ύπεχώQηοεν, ε?ν' ουτως διχ.fTfj [α1'.ι]των ή xa.fT' ήμων [πλεο ]νεξία. ουτε γαρ 

, [ , ] , 20 " " δ' V '" f" Ι C' , 20 παQα 'F αυτης πι> lXocroi; ενγQαφον επιφεQιν υνατε, ουτ ετεQαν υποχω-

Qηοιν ύπ' α1'.ιτ-ης γεγενημένην η σοον [τ]91 ήμας ουν α1'.ιΤfj επι τ-ης [πόλε ]ως 

Ι " 21' { δ' " , " 'λό 1 β β { ο κειν, εκε νους ε κατα την κωμην οντας ιχ γως ι;πι ε 'ηκιχ νιχι τοις 

ήμεΤν διιχφέρ[ ουοιν] οΙκοπέδοις' σπως τΙΧύτΙ ης ήμεί]ν τ-ης 22 ε1'.ιεργεοίιχς 

ύΠΙΧQχ.fTείοης είοαει οου τfj τύχ'!1 χάριτας δμολογήοωμεν. (2te Η.) Λ1'.ιρήλιος 

Πτολεμαιος επιδέδωκα. 23 (3te Η.) Λ1'.ιρήλιοι Πατιχ-ηοις κα! Πιχνεχώτης, 

φανεQον ήμΤν γέγονεν ΦαQμου.fTι πέμπτ'!1' Λ1'.ιρήλιος Αμ,αών[ιος] ΊΩQίωνος 

24 εγριχψιχ ύπει> ιχ1'.ιτων γράμμιχτα μη εΙδότων. 

18 1. Κρευναν. 
19 Ι. ί'ν' und δειχ,f}-Υ. 

20 Ι $πιφέρειν δ·ύνανται. 
21 1. έπιμεμηκέναι. 

2. ΗΥΡΟΜΝΕΜΑΤΑ ΑΝ ΗΟΗΕ ΒΕΑΜΤΕ, ιυυΙΟΕΒ PEDANEI 
UND DEFENSORES. 

57. 'Υπόμνημα an den Statthalter mit Vindikation von Erbstiicken. -
40-41 π. C. - Faijllm. 

Lond.2 Nr. 177 (ρ. 168) ed. Kenyon. 

Zu del' ίη Ι 15 aufgestellten Behauptung, daB die ausgesteuerte Tochtel' 
keinen Erbanspruch mehr besitzt, vg1. Reichs- u. Volksr. 236 f.; 244 f.; 
Hermes 32, 655; BGU 592; ΟΧΥ. 75 Ι 30. - G. Vitrasius Pollio wal' 
Praefectus Aegypti νοη 39- 41 n . C. (Cantarelli, memorie dell' Acc. d. 
Lincei 1906 ρ. 69). 

1 Γαίωι 01'.ιΙΤQΙΧΟ{ωι Πωλλίωνι 2 πιχρα 01'.ιεροενούφιος 'F0iJ ΜιχνQρήους 

τ4'>[ν &πο κώ]~μη~ Βακχιάδος τ-ης 'HQιx[ κ ]λε{δου μερίδος του 'AQotvo{[ του] 
5 4νομου βιχοιλικου γεωργ[ ο ]υ. τφ δ (ετει) Γιχ[ ί]ςι'!! ΚΙΧίΟΙΧQο[ς] 5 Λ1'.ιΤΟΚQά

ΤΟQος Σεβιχοτου τελευτήσιχντος του προγε~γQαμμένου μου παΤQος κιχτέ

λειψεν κιχτα δια.'!....fTήκην τα ύπάρχοντιχ ιχ1'.ιτου έμοί τε κιχι τοις &δελ~φoίς 

μου Όροενούφι κιχι Σιοοίτι κιχι ΠετοβάοΤΙ 9και Μιχρρ-ητι κιχι τα εν τ-η~ · 

10 [οl]κίl7 ιχ1'.ιτου οκεύη τε κα[ι] 10 ετεQΙΧ τfj μητρι ήμων ΤαΟ'l/'ι/ώφQΙ επι τδν 
τ-ης 11 ζω-ης ΙΧ1'.ιτ-ης χρόνον. 'Εν δε τφ μετοξυ κιχι τ-ης 12 μητρος ήμων τε

λευτηοάοης κιχι ήμων όφειΕ.λόντων πιχριχλαβειν τα ταύτης ύπάρχοντιχ 

15 14&κολού.fTως τfj του πατρος ήμων διιx&ήκrι 15ή δε πρεοβυτερωτέριχ ήμ[ ων] 

&δελφή, φεQνΙΟ.fTεί[ΟΙΧ] 16ύπο του παΤQος ήμων ετι &πο του λε (ετους) 

65 Η ta an hohe Beamte Iudices Pedanei und Defensores. 
2. ypomnema ' 

ΚαίοΙΧΡ[ og] 17.fTcoiJ ΚΙΧΙ μηδενος ιx1'.ιΤ'fΊ επι{jαλλςιύσης των 18 μηΤQικων κ~ι 
_ 'κολου' "'ω" Τ'!1- του 19 πιχτΩας ήμων δια.fTήκ'!1 ετόλμηοεν ουν Τ[Ij] 

μητρικων α υ ~ , " '", 
20 &νδQΙ α1'.ιτ-ης Πτ[ ο ]λεμαίφ 'Ωρ[ίω ]'ι/ος (έιόλ~μηoεν) εξαραι τιχ ΠΙΧΤQΙΚΙΧ 20 

[ .... ] . ν επιπλα και σκεύη 2~τα κατιχλελειμμένα ύπα τ[ ου πατ ]ρος ήμ~ν 
τfj μητρι 23 και rιμεϊν επιβαλλόν_των ε~ς ~όγo~ άργ~~?,ίoυ) (~Qαχμων) αφ . 9 

Δισ 24άξιω οε τον πάντων οωτηQα κιχι ευεQγετην, εαν φαινητιχι, δια λα- .5 

βεϊν σπω ς τύχω των δ[ικαί]~ων, ?ν' ίb ε-δ ένευεργετηl!-?'ι/Ι ο.ς]. Διευτ[ ύχ]ει. 

17 Ι ~πφιHλoντoι;. 18 Ι πατρικών και /L. 

58. 'Υπόμνημα an den Statthalter wegen Storung im Besitz eines :ιtinds. 
_ 49-50 n. C. - Oxyrhynchos. 

ΟΧΥ. 1, 38 edd. Grenfell-Hunt. 

Gn. Vergilius Capito war Statthalter Υοη 47/48-52 n. C. (Cantarelli 
a. Ο.) - ϋber die Person des Gesuchstellers s. GH. ΟΧΥ. 2 ρ . 244. - .. Zu 
δι' εγΎ'ύου vgl. Partsch griech. Biirgsch. R. 1, 106 Α. - Verwandtes Stuck: 

ΟΧΥ. 1, 37 [79]. 

1 Γναίωι 01'.ιεργελίωι Κιχπίτωνι(ω}, 2παρα Τρύφωνος Διονυοίου των 
απ' 'ΟξυQύγ~χων πόλεως. ΣυQος ΣVQov ενεχείρισεν 4τfj γυναικί μου 
ΣΙΧQαευΤί Απίωνος τωι ζ (ετει) 5 ΤιβεQίου Κλαυδίου ΚfXίσαQος Σεβαστου 5 

Γερμιχνικου 6 Α1'.ιτοκράτορος δι' ενγύου ' έμου δ &νείρψαι &πο 7 ΚΟΠQ~ιχς 
&ροευικον οωμάτιον, φ ονομιχ 'ΗQακλαι;, 8 ωοτε τροφ[ εύσα ]ι. του [ουν] 
σωuατίο[ υ τε ]τελευτηκό~τoς, και του ΣύQ[ ου] επικεχειρηκότος &ποσπά6αι 
10 εΙς δουλιχγωγία[ν] ΤΟ1! &φήλικά μου υίον Απίωνα, 11xa.fTιX ~[ιx ]Qnl.fTov 10 

επl, του γενομένου του νομου 12στρατηγου Πιχσίωνος, ύφ' ού και &πο-
" (' \ "" ... , 14 ι 

καΤειJτά.fTη μοι 13δ υίος 'Απίων axolov.fTror; τοις υπο σου του ευερ_γετου 
προοτεταγμένοις κιχι τοϊς γεγΟl'όοι ύπο του 15 ΠΙΧοίωνος ύπομνηματιομοΤς. 1fi 

" - '17 'λλ ' , του δε Σύρου 16 μη βουλομενου ενμείνιχι τοις κεκριμενοις α ιχ κιχι κατ-

αργουντός με χειρότεχνον οντα, 18επι οε 'F0§V,l/ro τον οωτ-ηQα των δικαίων 
τυΕ-χείν. Ε1'.ιτύχ( ει). 

6 Ι &νiιρητα ι . 
11 κα-Β-ά' ίΒΙ iiberfliiBBig und vulgar; vg1. Α. zu 17, 7. 

59~ 'Υπόμνημα an den Prafekten, eingeflochten in ein Hypomnema an den 
Epistrategen; Eigentumsstreit betre:ffend. - 131 π. C. - Oxyrhynchos. 

ΟΧΥ. 3, 486 edd. Grenfell-Hunt .. Nachtr. Υοη Cronert, WeBselys Stud. 4, 93; 
Wilcken, Arch. 4, 393 Α. 1. . . . 

Lit.: Rabel, Sav. Ζ. 28, 360; Wilcken, Arch. 4, 393.420; :Mlttels, Sltz.-Ber. 80. 84; 
:Manigk, Sav. Ζ. 30, 316. 

Der Papyrus ist wichtig sowohl fiir Fragen del' "ι:1ν,η έν πίστει" (ίη welcher 
Beziehung sein Zusammenbang mit ΟΧΥ. 472 zu beachten ist), daz'u Kap. V; 
als besonders fiir prozessuale. Er enthalt die Eingabe eineJ' Beklagten. 

Mitteis-Wilcken, Chrestomathie. ΙΙ. 
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66 Kap. Π. Romischer KognitioDsprozeJ3 (ίη Zivilsachen). [59-G() 

Proze.Bgeschichte: Del' Κlager hatte zuerst θίηθη Epistrategen angerufen 
(ι 20 fg.), der abe1' wegen mangelnder Gerichtsbarkeit die 8ache an den 
Prafekten verwies. Die Beklagte hatte sich bei diesem ίη Alexandrien θίη
gefunden, der Klager nicht; der ersteren wurde ihre Pflicht Ζυω προσκαρτε
ρείΎ τω βήματι (8. 36) lastig, da ίη ihrer Hauslichkeit Unoιodnnng einιoi.B 
und sie bittet den Prafekten υω Entlassung, worauf θ1' Delegation an dell 
Epistl'ategell der Heptanomis vollzieht, wo die Beklagte wollnhaft ist. Aber 
auch bei diesem ist ihl' das προσκαρτερείν noch lastig, da er zurzeit nicht 
ge1'ade an ihrem Wohnsitz amtiert, weshalb sie ihn bittet (1. 15/16), da.B 
sie an ihren W ohnort zuriickkehren diirfe und e1' die Verhandlung el"st vor
nehme, bis ihn seine Illspektionsreisen dorthin fiihren. 

1Ίουλίφ Ούαριανφ εΠι6τρατήγφ Έπτ[ α ν Jομών κα~ :1ρσινοείτ[ ου J 2 παρα 
Διονυσίας τ11ς Χαι[ρ J-ήμoνoς μητρος Έρμι6[νηJς τfjς Χαιρήμονος τών 3απο 

Τ11ς μψροπ6λεως τού Όξυρυγχείτου νομού. Ένστάσηςμ[ οι J αμφισβητήσε!..ως 

προς Σαραπίωνά τινα Μ[ ν ]?1[ Ot.ιtiJov, gστις δ ηγόρασα κ[ ΤfjJμα αμπελιΙ κ Jov, 
5 κα~ σειτικα 5 εδάφη παρα τού πατρος ι:t~I[ ο Jv ετι απο τού ια (ετους) 

'Δδριαν[ ού] Καίσαρος τού κυρίου αρι.ιtμή.!!..σασα αύτφ τε τφ ::tι:tr[Q]~ [καί 

τιJ1'[ιJ δανε[ιJστl1 αύ[ΤΟύ τη1) σ]υμφωνη.ιtεί[σαJν τιμην 7 και λαβούσα τον 

κα.ιtήκoντα τfjς ιhvfjg δημ6σι[ ον χρημα Jτισμον ελεγεν εν πίστει 8 με εχειν 

αύτά, ακούσας Κλαύδιος Κυιντιανος [δ γεν6με ]νος επιστράτηγo~ [ύJπερ-

9 έ.ιtετo επ~ τον κράτιστον [-ήγ JEμ6va. Κ&.ιγω μεν εκ[ τ Jοτε προσκαρτερώ τφ, 

10 [τ Joii 10-ήγεμ6νος βήματι, του δε [&.ν Jτιδίκου ανεπιστρεπτήσαντος κα~ μη 

παραγε.2!:..νομένου &.νέδωκα τφ [κρ Jατίστφ -ήγεμ6νι &.ναφ[ 6JQtov ο-ό &.ντί

γραφ[ ο Jv ύπέταΕ..ξα έξιστορούσα ιη1' E?;C[.] .. r[ ο Jv πράγματος διά.ιtει;J~ν 
και &.νέπεμψέ με επ[~] σε 13 τον κύρ~oν κρι{tησομένη[ν. Έπ JEΙ oiJv δ &.ν
τίδικος [ο JMs νυν πάρεστιν, -ή δε [κα ]~Τα6πoρα επείγει κα~ -ή εΠ~l![ ε1~~~ι;ι: 

15 ιών ύπο τού ποτ[ α JμΟύ παρασεσυρμένων 15 χρπζει μου τfjς παρουσία[ς], 
&ξιώ εαν δ6ξ'!1 σοι επιτρέψαι μοι &.ναπλE'fίι;Jι:t~ κρι~.ιtησoμένην ύπο σο1) 

επι τών rgπων, ιν' d:J εύεργετημένη. Διευτύχει. 17''Εστιν δε ο-ό επέδωκ[α: 

τφ κραJτίστφ ήγεμόνι &.ναφορίου &.ντίγραφον· 18[Τ]ίτφ Φλαουίφ Τιτ[ι]αν[φ 

τ Jrjj κρατίστφ ήγεμ6νι 19 παρα Διονυσίας τfjς Χαιρήμ[ ο Jvog μητρος Έρμι6-
20 νης τών &.πο Όξυρύγχων πόλεως. 20 Σαραπίων τις Mνησι.ιtέoυ &.π[ο τ }ης 

αύτ11ς π6λ.εως επ[~] Κλαυδίου Κυιντ[ι]ανΟύ τού 21γενομένου επιστρατήγου 

[τών J Έπτα 1ιομώυ τl1 μητρί μου Έρμι6ν'!1 φαρμα.Ε..κείας ενκαλών κα~ περ~ 

ύπα[ρχ6Jντων τινών ελογοποιήσατο αις ύπoστελλόν~των αύτφ, 6ν εγω ή 

Διονυ[ oiJa κατα δημοσίους ηγ6ρασα χρηματισμους αρι 24 .ιtμήσασα τιμην 

25 αύτών τ[φ] ::tι:trQΙ αύτου περι6ντι και δανεισταi;ς τού α[ ύ]τού 25 πατρ6ς" 

πα!.!' ο[ς ~ν τα δηλ[ ο Jύμενα Κτ11ματα εν ύπo.ιtήΚΏ κρατούμενα 26 φάσκωυ 

7 Sarapion behauptet, die Dionysia 
]Jabe die Grundstiicke nur Ζυ fiduziarischem 
Pfandeigentum gekauft und sei 1'iickstel
lungsp:B.ichtig, wahrend sie selbst definiti
νθΏ Kauf behauptet, 

12 s,:,[,] .. 1. ιiκΙΙ]νoυ? Cι·onel·t . 
16 Ζυ έπι των τόπων vg1. Lond. 2 ρ. 153 

Ι 10. 
22 ϋber die Bedeutnng νοη -δποστε1..

l..όντων Cι'onert a. Ο. 

2. Hypomnema an hohe Beamte, Iudices Pedanei und Defensores, 67 

κατα πίστιν . . [ .. ] . §rγεγράφ.ιtαι, και την ολην ύπ6.ιtεσιν ύπερ.!!....ιtεμένoυ 
τού επιστρ[ατήγοJυ επ~ σε τον εύεργέτην την μεν μητέ~ρα μου συνέβη 
απo.ιtα1'~Hν] προ τfjς δίκης, εγω δε εκτοτε εκ τfjς τού 29 επιστρατήγου 
επιστολfj [ςJ μετα τού Σαραπίωνος κελευσ.ιtείσα καταπ[λεύJ~σαι εν.ιtάδε 30 

κατήντησα τ[ ού ΣJαραπι'ωνος μη επιστρα:φέντος ωστε κ[ ατα J~πλευσαι. 
Έπει OiJ1J εν.ιtάδ[ ε] μοι διατριβoύσrι &.πηνγέλη τα εμα πάνΕ τα J 32 εκ τfjς 
ύπερβαρούς ανα[βάσJ~ως τού ίερωτάτου Νίλου &'πολωλένα[ι], 33 εποίκιά τε 

κ[ αι εδάφη και] χώματα, παρακαλώ σε, ήγεμων κύριε, [τ Joιi 34 &.ντιδίκο[ υ 
ούδε νυν παρ6jντος, επιτρέψαι μοι &.ναπλεύσαι ινα τα ε[μα]υ~τfjς δί?;C[ αια 35 

λάβω, ,αη συ Jv τοίς -δπάρχουσί μου κ&.γω λειμφ συναπολώμαι, 36 [ί'ν' d:J 

εύεργετημένη.] Διευτύχει. (Έτους) ις Άδριανού Καίσαρος Φαώφι ιβ. 
37 ['Η δ~ ' C' \ ('f ]" ~(' ΝΕ .... , ι, ε υπογραφη ουτω ? εχει· 11τυχε τφ επιστρατηγφ. Λπ6δος." 

26 . . [ . . ]. 1. ταύτα? Cι·onert. 
34 1. ί'να < lπL των τόπων>? W. 

37 Zu &πόδος (W.) vg1. W., Arch. 5, 238. 

60. 'Υπόμυημα an den vom Statthalter delegierten Dikaiodotes, um Ιη 
Integrum Restitutio gegen θίηθ vollzogene Exekution (?). - Mitte des 
2. Jahrh. n. C. - Faijfιm. 

BGU 378 ed, K~ebs, Nachtr. von Wilcken, Viereck, Gradenwitz, Brinkmann, 
. Ρ. Μ. Meyel' 1η den Nachtl·. zu BGU ΙΙ u. ΠΙ. Von UDS am Ol'igii:ιal revidiert. 

Llt.: Kenyon, Introd. zu Lond. 2 Nr. 196 (ρ. 152); Ρ. Μ. Meyer, Arch. 3, 95.247; 
Gl'adenwitz, Ber1. phi1. Wochenschr. 1906, 1350/1. 

Die Zeit dieses PapYl'us ist durch die PersonRn des Petenten und des 
Κλαvδ"ιος .NεoκVΔ'Y}ς γενόμενος δικαιοδόΤ'Υ}ς annahernd bestimmt· da letzterer 
~. J. ~41 ~ .. 0. Iuridicus war (Ρ. Μ. Meyer, Arch. 3, 104), auch der Petent 
ιη glelChzeltlgen Urkunden (Cattaoui Vel"so [cf. BGU 1019J; Lond. 2 ρ.153) 
vorkommt, fallt unsere Eingabe etwas nach 141. - Die Delegation des 
Dikaiodotes ist aus J. 8 &ναπομπην (wovor etwa κατα την γενομένην ο. a. 
Ζυ denken ist) z.u el'sehen. V οη Ι 11 ab folgt als Anlage die die iJπογραφή 
veranlassende Elngabe an deiι Praefectus, worin sich Gesuchsteller iiber θίηθ 
ExekutiOll beschwert, welche auf Grund einer angeblich wahrend seiner 
Minderjahrigkeit νοη ihm erpι-eBten 8chuldurkunde gefiihrt wurde. 

•• 1 [ •• • •••..•• . •••.••••• ΚαλJπουρνιανώΙ δ[ι]καιoδ6~ηι 2 [παρ α Γαίου 
'Ι?υλίου Άγριππίνου σ Jτρ[ α Jτιώτο[ υ λεγεώνος] 3 [β TJQ[ αϊανfjς 'Ισχυρας 
(εκατονταρχείας) Σο Jυπλικίου Σευή[ρου ....... ] 4 [28-30 Buchst.J . . . 

[. ·Jνrης 1'[ ........... ] .. υ 5 [Ο-ό έπιδε]δφ?;Cα ι[φ κ]ρ[ατί]στφ [-ήJγεμ6νι 
βιβλειδίου και της ύπ' αύτο( ύ> 6 [γενομέν Jης [ύπογρα Jφη[ς αν Jτίγραφον 
~:rοτάξας δέομαι, εάν 7 [σου τη] r[ ύΧ?1 δ6ξ?1 π JQo[g] τον [&.]ντίδικον 
Ίούλιον ΣατορνΈνον. 8 [&.xoiiJaιxi μο[ υ ........ ] .. &.ναπομπην και [τ[ η]ν 
συν] 9 [ • ••• ] • μεν ........... . JED .. π~ρ' αύτφ oiJaav. Διε[ υτύJχ( ει). 

3 1. Σοv1..πικiοv. 5 [Oiι ιiπιδέ]διp,:,α Μ. 7 προ[ς] τον W. 
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68 Kap. 1.1. Romischer KognitionsprozeB (in Zivilsachen). [60-62 

10 10[ ••.••••••• . ] ••. ε. 

114[ ου ]κίωι [otιαλερίωι Πρόκ ]λωι έπάρχωι Αίγύπτου 12 παρα Γαίου 

['ΪJο[ υλίου :4γρ ]ιπ[ πίν ]ου 6τρατιώτου λεγεωνος β 13 Τραϊαν7j[ς 'Ϊ]6χυρ[ας 
(έκατονταρχε{ας) Σουπλι]κίου Σευήρου. Περιγραφε{ς, κ[ ύ]ρ[ιε] 14 πρ[ο]ς 

15 τ7jς .. [ . . , .. , . . .. 'Ϊου ]λ{ου Σατουρνε{νου ανεφιού μου 15 έ'Vτυγχάνω 
6[0]Ι [., . ... . . .. ] μεν [κ]ληρονόμος [Τ]Οi? π[ατρό]ς 16 μου 'Ϊουλίου 
Άγριππινιαν[ ού], ιr.ακoπραγμόνως δ ΣατορνεΤνο[ς] 17 επ[ ο ]ίη6εν πρ[ ός] μ§ 

κατά[6]ταο[ιJν έπι Κλαυδίου [Ν]εοκύδους 18 γε[ν]ομένου δικαιoιJότoυ, 

α~αιτ4Jν !!-§ 711' ελεγεν δεδωκ[ έν Jat 19 η5 πα~ρ{ μου παρα{tήκην, έπενέγκας 
20 μου χειρόγραφ[ ο J'V [ .. ] .. ν 20 χρ[ υ ]6{ου μναϊα{ω[ν] οκτώ, [α]περ ανάγκα-

6έν με γράψdι βίο/- ακονΕ..τα, 'FVyxdvro γαρ γεγρα,φως [τ ]ρύτο ετι έντο; 
ων του Λαιτωρίου νό 22 μου, ετι δε και έξΙ6χύ6ας [μ ]εταξυ έκ παραλο

γΙ6μού έπ[ι]στοληll [τού] 23 κρατί6του δικαι[ο]δότου Καλπουρνιανού τιj5 

τού :4Ρ6ιvο[tτο]υ 6τρα~τηγφ, απως έν[βJιβα6{tη [tlJg τα 1'Ί[ π JdQXo[ v ]τά 
25 μοι, σντ[ α εν 6υ lντι~μή6ει τα[ λά]ντων δέκ~ και πρός, χάρι1' Ι τ ]ων προ

κειμ[ ένων τ ]ο[ ύ] 26 χρυ[6ι10υ [μναϊJαίων οκτώ, δ'ιαπεμψά[μ ]§νος δ Σα

τορ[νεJινος 27 την επ[ιJ6[τολ]ην δια δύο !f'Fρατιωτωv [του κραΤ{6]του δι

και[ οδότου]. 28 ('Έτους) ι Φαρμου{tι κΠ. 

10 vielleicht 1!σ]τι δΙ. W. 
15 ~τ]qii Μ. 
16 'Αγριππινιαν[ oii], 1;(ακο - uncl δ JH, 
18 μ,ε ην Μ. 
20 1. ηνάγκασεν - ZU1' El'pressung vg1. 

D. 18, 1, 6, 1. 

21 γεγραφως [το ]ύτο J\ιΙ 
22 iπιστολ:ήν Gradenwitz, Εinfίίhr. 35. 
25 και προς = ungefahr. 
27 -τού κρατΙστου Gradenwitz a. Ο. 

61. <Υπόμνημα an den mit der Vertretung des Statthalters betraute1,l 
όικαιοόότηs, betreffend einen Legatsanspruch. - 166 n. C. - Faijum. 

BGU 327 ed. Kl'ebs. 

Der Ρeregrίώschen Klagerin ist voneinem l'omischen Vetel'anen ein Legat 
hintel'lassen; das konnte giiltig sein (Gai. 2, 110), wenn das Testament noch 
wahrend der Dienstzeit enichtet und νοη der missio honesta bis zum Tod 
des Erblassers noch nicht ein Jahr verstrichen war (D. 29, 1, 21. 26). Die 
Verweigerung der Auszahlung kann sich auf einen Mangel ίη diesen Punk
ten, aber auch auf Indignitat (TUl'pitudo) der Κlagerin, welche vielleicht 
Maitresse des Testators gewesen war (vg·1. D. 34, 9. 14), gestίitzt haben. 
Allerdings sollte nach letzterer Stelle das Erepticium an den Fiskus fallen. 
- Der Beklagte G. Longinus CastOl' ist del' Testator νοη BGU 326. 

1 Γα{φ Καικιλίφ .Σαλoυιανιj5 τφ κρατίστφ δικαιoδότrι, διαδεχομένφ 
και τα κατ α την ήγεμον{αν, 2 παρα Αlτητ7jς Φροντίδος, Ka{t' .ην απέλι
πεν, κύριε, δια47ήκην 'Ρωμαικην 3 Γάιος Φα[,]. [ .. . ]ιος Μάκερ otιετρανoς 

απο 6τόλου πραιτωρίου Με[Ι6ην ]ων, απέ~λιπεν κλη[ρο Jνόμον Γάιον Λον-
5 γεινον Κά6τορα 6υνουετρανον έαυτού και 5 κατα τη[ν] α[ tιJτη[ν J δια{tή
κην δο{tήναι ,uο[ι] ή47έλη6εν ληγάτου αργυρίου 6 δ[ρ J~χ[ ιι.]~[ς δΙ]!fχε[ιJλCας 

2. Hypomnemata an hohe Beamte, 1udices Pedanei ιιnd Defensores. 69 

και 60υβρικοπάλλιο1' Ιδιόχρωμον. Ο-ότός τε ΠΡ06~ερε[tδων? τη] κληρο
' νομ{ο/- και πάντα τα -όπο αtιτoύ απολειφ47έντα έν έαυτφ 8 ποιη[ σάμε ]νος, 

' [ληγα]τόν μοι μέχρ[ι] τούrου otι βούλεται αποδιδόναι , 9 Διο αξ[ιω, εάν 
60υ τ·ω τύxrι δόξrι, ακο[ ύοα{ μ ]ου προς αύτ[ όν, απ Jrog δυνη.!:!!..47ω το λπ- 10 

γ[ατον απ ]ολαβ[ ο JV6fX τΏ τν[χπ 6]ου δια παντος [εtιxα ]ρΙ6τείν, Διευτύχει, 

ί1 Λίτη[τ]η φ[ροντις έπιδέ]δωκα. Γάιος [ΛονγεΤ]νος 'Λπολιν[άριος] otιε
τραΕ..[νΟς] ε[γρ ]α[ψα 1'Ίπερ αtιτ ]7jg γράμματα [μη Ι]δυ{ης. 13 ['Έτ Jovςo ις 

Φαρμ[ ού47ι ?] 'Λγορανρ[μ , .. . ]. 

13 Zu άγορανο[μ, . ... ,] vg1. den ,νομ,ογράφος άγορας in BGU 888, 4? 

62. <Υπόμνημα an den Statthalter w:egen einer Forderung. - 303 n, C, -
Oxyrhynchos, 

ΟΧΥ. 71 Ι edd, Grenfell-Hunt. 
Lit.: Wengel', R. hist. Pap. Stud. 125; Mitteis Sitz.-Ber. 109. 

Wenger a. Ο, will in den auf Ι 5 erwahnten Schnldscheinen wegen der 
Worte lY.lIEV δίκ'ψ'; και κ(!ίσεως Ι 8/9 und μετ' ένεχύ(!ων Ι 18/19 Exekutiv
urkunden (s, Kap, V) erblicken; doch ist mir das unwahrscheinlich, weil 
zur Einleitung des Mab.nverfahrens (das iibrigens auch gegeniiber dem del' 
fiihel'en J ahrhunderte eine ganz vel'anderte Gestalt haben wίirde) jedenfalls 
die V ol'lage des Schuldscheins gehδrt. Ob das Mahnverfahren ίiberhaupt 

nach Diokletians Reformen noch fortbestand, ist iibrigens schon an sich 
sehr zweifelhaft; sichere Spuren davon bieten die Papyri nicht. Der Αusαιuck 
έπαναγκασ47Τιναι μ~τ' ένεχύ(!ων λ?ιμψεως la.Bt sich wohl auch sonst begt'eifen ; 
Petent denkt eben an den Fall, da.B die Beklagten eine Confessio ablegen; 
inkorrekt ist sein Antrag nur insofern, als eine solche eigentlich nur vor 
dem Prafekten selbst, nicht,. wie vorausgesetzt wird, vor dem Strategen r echts
wirksam erfolgen kann (anders anscheinend nach ptolemaischem Recht, 
Kap, Ι S. 16), Die Worte lY.VEv δίκ?)ς και κ(!ίσεως kommen auch ίη "andern 
Urkunden vor und sind wohl blo.Be Phrase, etwa wie das ante οωηθ litis 
initium ίη den ravennatisσhen Papyri. 

1 Κλωδ{ωι Κουλκιανωι τφ δια[ οημοτάJτφ επάρχωι ΑΙγύπτου 2παρα Λtι

ρηλίου Δημητρ{ου Νείλου αρχιερατεύ6αντος τ7jς :4ρ6ινοιτων πόλεως. 3 των 

μετρίων κηδεμόνει 601, σντι, . δέ6ποτα ήγεμών, την {κ[ ετ Jηρίαν ΠΡ06άγω 

εύελπις 4 ων τής απο τού. 60ύ .μεγέ{tους δικαιοκρΙ6ίας τυχείν, τφ γαρ ιζ 

(ετει) και ις (ετει) και {t (ετει) τ7jς εiιδέμoνoς 5 ταύτης βα6ιλε{ας Atιρή

λιος Σωτας γυμνα6ιαρχή6ας τής αtιτής πόλεως κατα δύο γραμμάτι~α ώμο

λόγη6εν εχειν μου παρακατα{tήκην ακ{νδυνον . και ανυπόλογον, εν μεν 

γενόμε~νoν έπι τού τυβι μηνος αργυρ{ου ταλάντων δύο, το δε ετερον 

έπ[1,] του Φαμενω47 αργυρίου 8 ταλάντων εΙ'κ06Ι, απερ δια. των α'ότων 

{ '{λ ' δ' ε " δ 'Ι \ { " γQαμματ ων επηγγ ατο απο ω6ιν ανευ ί~κης και κρ 6εως και πα6ης 
ε 

1'Ίπερ{tέ6εω[ς] και ε1'Ίρε6ιλογε{α[ς]. Έπιδη το{νυν μετΏειν αtιτoν 10 τα χρή- 10 
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ματα έπι τού στρατηγήσαντος 'Ήρωνος, έπΖρά&η μέν τινα κακουργίαν έπι 
αποΕ..στερέσι τfj ήμετέρlf ποι'tjσα6&αι δια το αγράμματόν με εiναι, κατά

φωρος δε έπι τούτφ γενόΕ-μενος και μέλλων κινδυνεύειν παρα τφ σφ 
ι 

μεγέ&ει ηξCωσεν απραμμονας την 13 διάλυσιν των χρεωστουμένωυ ποιήσα
ε _ 

σ&αι. Έπl' ουν μέχρει νύν διακρούεται τα 14 χρήματα έκτισαι καταφρονων 
ε 

15 μου τής μετριότητος, αξιω και' δέομαι έπιδη κα~ αυτος 15 χρεωστω τφ 

{ερωτάτφ ταμίφ απο λόγου ένδεημάτων ~ς έξετέλεσα έπιμελCας 16 ανυώνης, 

ετι μην και ύπερ τής ήμετέρας κτή[ 6 ]εως και ύπερ ~ς αναδεξ[ ά]μην [Τ]fj 

17 πόλει αρχής, ουδεμία δέ μοι ετέρα ευπορία έστl'ν ?j τα χρήματα ταύτα, 

κελεύσαι εe σοι δοκοι ?j 18 τφ στρατηγφ ?j φ έαν δOκιμάσrις έπαναγκα-
ν 

σ&ήναι τον Σωτα μετ' ένεχύρων λ'tjμΕ...ψεως κατα τα ενγραφα αυτού 

20 γραμμάτια νυν γουν την απόδοσιν ποιήσα6&αι, ?j 20 αγνοωμονουντα παρα
πεμφ&ήναι έπι το σον μεγαλΊου ινα και επι τfj προτέρο/- κα~κουργCο/- κιυ

δυνεύσrι, προς το δυνη&ήυαί με τα eδια απολαβειν και' τη [υ] 'Fvχην 60υ 

22 ευχαρειστιν. Διευτύχει. Αυρήλιος Δ[ η]μήτριος έπιδέδωκα. (218 Η.). 1& 

(ετους) και' ιη (έτους), [Φ]αμενω& δ. Zwei verloschte Zeilen. 

12 1. &1tραγμ,όνω •. 

63. 'Υπόμνημα an den Prases der Thebais wegen Wegnahme der Frau 
und Kinder des Petenten und personlicher InjuriIJn. - 307 n. C. -
GroBe Oase. 
Gl·enf. 2, 78 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Cronel-t ίη Wesselys Stud. 4,89; 

Wilcken, Al·ch. 3, 125; Mitteis, Sitz.-Ber. 110. 
Lit.: Ε. Schwarz, Gott. Nachr. 1904, 355; Vitelli, Introd. zu Flor.33; Gelzer, 

Stud. 3. 

1 Σατρίφ Άρριανφ τφ δι[ ασημο ]τιΧτφ ήγεμόνι παρ α 2 Σύρου Πετεχων

τος νεω[ τέρου] έξωπυλίτου &πο τοπαρχC~ας Κύσεως τής Ίβιτων π[ όλεως]. 

Ήγαγόμην έμαυτφ γυ~ναίκα [δ]μόφυλον Τσεκ[ . . έλ]ευ&έραν έξ έλευ&έρων 
5 5 γονέων, εξ ~ς και πεπαι[ δοποίη]μαι. Έπεl' ο-δν Τάβης &υγά~τηρ Άμμω
νίας έξωπυλlίτoυ και' .] . ις Λαλωι δ ταύτης ανηρ 7 αμα Ψενή6ει και Στρά

[τωνι υίΟΊ]ς α·υτων εργον ανάξι~oν Τή[ς] απασι πρυταυε[ υομένης] 1!α~δείας, 

ί'διον δε τής απo~νoία[ς α ]υτων ένεαν[Cευσαν, και' τ ]ους προκειμένους 

10 σύμ..!!!..βιόν [τ]ε και' παΊδας έ[μους εΙς τ]ην εαυτων ε6[ τ ]Cav 11 κα&ειρξαν, 

δούλιο[ν ~υγoν έλευ ]&έροις προσάπτονΕ-τες, &ιν απαν μεν [πέφυκεν έλ J εύ
&ερον, έλεύ&εροι 13 δε νυν περίεισι συγγε[νεις α]δελφοί, έμε δε οτι αντεί-

15 14πον συλλαβόνται<ς) α[ναξCαι]ς πληγαΊς rικCσαντο, 15 &ναγκαίως περι πο[λ

λού] την δρμην ποιούμενος 16 προς το(ν') σον μεγαλεί[ ον, ήγε ]μων δέσποτα, 

τάδε μαρ!7 τύρομαι, διαπεμφ&ή6[εσ&αι] τφ σφ μεγαλείφ δια τού 18 ••• [.]. νιος 

1 δι[ ασ'Τ)μο Jτ~τιΡ Μ. 
14 1. συλ.λαβοντε •. 

18 Die offenbar fehlel'haft gestellten 
folgenden W Ol·te will Cι'onert etwa lesen 
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του και' έπι[ τυχόυτ ]ος του βοη&ου αυτού 19 έμ[ οι, ύ]π' α-υτων αΙκι~o[μένφ] 
και τυπτομένω, και αξιω 20 [τους με]~(?) προειρημέν[ους μ]ου παΊδας τ·ης 20 
παρανό~[μo~ φυλα ]κής ανε&ήνα[ι, τους] δε αυτιδlκους εφ' ίκανοίς 22 [κει-
'υη&ήναι επι σε .. .. .. . ... . ]ατί~oντ~? δ .... αι πρoσ~[ . ... . ..... ~ . 
. . . . . . . . . . .. ] α-υτους &λειβομένους 24 [ •••.•• 1~ χρησαν[ ........ τ ]ης 
επl' τού αχράντου σου 25 [δικαστη]ρCου κρcσ[εως ..... . ]η την καταφυγην 25 

πoι~[ ούμ;νος α]ποδεCξω [τουg έξ έν ]αντCας τήν τε κατ' εμού 27 [επ'rίριαν ] 
και' τού γέν[ ους τo]~ παράνομον ανδρα~[ ποδισμ Ίόν. Ευτύχει. 29 [('Έτους) 
ιε] και (έτο;ς) γ" και [(έτους) β τ ]ων κυρCων ήμωυ 30 [Μαξιμι]ανού και' 30 

Σεου[ ήρου Σ]εβαστων και 31 [Μαξιμi]νου και Κ[ ωνσταντ ]ίου των 32 [~πι
φαν ]εστάτων Και[ σάρων ] Φαμενώ&. 33 [Σύρος] Πετεχων[ τος ν ]εωτερου 

, δ 'δ 'Έ 35 [' '] ,- , 35 εξωπυ~[λίτης δ] προκείμ[ενος ε]πι ε ωκα. γραψα υπερ αυτου γραμ-

[υατα] μη είδότος Αυρήλιος 36 [ ••••• ]ειος δ κα[1, ... . ]ε. 

] . νιος του βο'Τ){Του αvτου του και έ1tιτvχόv
το. Εμ,οι, wonach αvτου sich auf μ,εγα
. λ.είον beziehen wiirde. 

22 [κειv'Τ){Τi'jvαι] Μ. 

26 [του. έξ fv]αντία. W. oder [τα. συ
κοφ ]αντία. Μ . 

27 [έ1t-ήριαν] Μ . 
28 γέν[ου. το]ν &νδρα[1tοδισμ,όv] W. 

4>4:. 'Τπόμνημα an den Statthalter mit Bitte um Schutz einer bestehen
den Ehe. - 312 n. C. - Faijum. 

Flor. 36 ed. Vitelli. Nachtr. von Mitteis ίη den Addenda ρ. ΧΙ; Wilcken, Arch. 
3, 534; 4,430. Original von uns revidiert. 

Lit.: Mitteis, Sav. Ζ . 27, 342 fg. ; Costa, Atti dell' Istit. Veneto 66 (1906/7) Π, 
107 fg.; de Ruggiero ίη Pais Studi storici per l'antichita classica 1908, iJ62 fg. 

Der Tatbestand ist klar, wenn auch die Herstellung und das Verstand
nis des Textes an manchen Stellen (bes. 20- 21; 26) Schwierigkeiten be
reitet. Beachtenswert ist, daB (Ι 11) Sakaon die Ehe seiner Tochtel' fiir 
llngiiltig erkΗίrt, weil er keine εδνα erhalten habe (dazu vg1. Kap. νπι), 
llnd daB (Ι 32) der Pl"afekt zunachst erheben laBt, ob diese mit der ge
schlossenen Ehe einverstanden war. - Die Reklamation des Vatel's laBt sich 
schon nach romischem Recht aus seinem (angeblich) mangelnden Konsens 
erklaren; manche denken auch an das aus ΟΧΥ. 237 νπ 12 fg. Ζυ erschlie
Bende Recht des Vatel's, seine Tochter aus ΙΧγραφος γάμος Ζυ reklamieren, 

indem sie solchen hier vermuten. 

1 [ΑυρηλCωι?] Άμμωνίωι τωι διασημοτάτωι έπιX~xωι ΑΙγύπτου 2[παρα 
Αυρηλί]ρυ Μέλανος 'Ηρακλείδου απο κώμης Θεαδελφίας τού Άρσι~oϊ'τoυ 
νομού. τα παρανό,uως και ριψo~[ κινδύνως έπ]~ των τόπων τολμωμ,ενα, 
",γεμων δέσποτα, ύφ' ουδενος ΙΧλλου ανακόπτεται, εί μη ύπο 4 [Τής σής 

,μισοπ ]ονήρου ανδρίας. M~,!Iστευσαμένoυ μου τοCνυν τφ ήμετέρφ υίφ 
Zωi'λω τ~ν τής &είας μου 5 [ •••.•• τος &]υγατέρα Ταε .. τoυ~ [αΊμα εκ 
vηπίdς ήλικίας προς γάμου κοινωνίαν και' εν τφ μετοξυ τής 6 μητρος 

.• 
2 zu ~ιψoκινδύνω. vg1. BGU 909, 15. 5 μ,ετοξv dialekt. fίir μ,εταξV. 
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...... Jτος τετελε[ υτ Jηκvίης κα~ του ανδρος αυτης Σακαώνος έτέρq. γυ-

ναικ~ κοινωνή6αν[ το Jς, 7 [καλουμέ( vn?) Καμ Jουτίφ του. [ ...... λ Jιχβομένου 
μου τ11[ν J ιχυτην πιχτδα απο τής της μητρος τελευτ1Ίς, 8 [εκηδόμην εν το-] 

90ύτφ χρόνφ [κα./} Jάπερ Ιδ{ας ./}υγιχτρός, κα~ 'ίνα μη πολλα λέγω του γά

μου, καλέ6αν~[ τός μου φ{λου Jς τους παίδας [6υ Jνέ[ζJευξιχ και τα εΙω./}ότα 

10 απαντιχ απεπλήρω6α. Ό το {νυν Σακαών 10 [εκ πι./}ανολογ{Jας της έαυτο[ v 
γ JVVΙXL~[o Jς Καμουτ{ου βεβούληται τον γάμον εν 6υνχ{6Ι ποιη6αι τον 

11 [ J' [J' "[δ J ' , - , Ιλ ό ' ....... . .. γ εγενημε'υον 7f ρο φα6ι ε ν ων ως αυτου μη ε ηφ τος και 

εκ τούτου &ρπάξας την κόρη[ ν J 12.[ φυλά66ει παρ'] αυτφ. Έπ( ε»). [το{jνυν 

~ [α Jυτός μου υΙος Ζώϊλος 6ιτολόγος τυγχά[ ν JH, παν ερήμου 13 [ου6ης της κώ

μ J?1ς ουχ ολ{ιι[ ην J κατ' ε[ το J? φoρo~oγ{αν τφ ίερωτάτφ ταμε{φ εί6φέρ( ε )ι, 
[κα JΙ εκ τούτου 14 [φοβούμενο J? μη φυγη χ[ρήJ6ητιχ~ f.~ της γ?[γ Jενημένης 

15 κιχτ' ιχυτου πλεονεξ{ιχς μηδεν μελ~[ . . . .... .. .. Jτο επι τών τ[ όπων J ενγρά-
φως [εμιχρ Jτυράμην δι' ιbν επέδωκιχ βιβλ[ίω Jv τφ του πάγου 16 [ΠΡΙΧΙΠΟ6{τφ 

Κ]ΙΧ6τορ{ωνι, ο[ υ μηJν &λλα κιχι δ[ ημοσ Jiq. τα ιχυτα εμιχρτυράμην προς το 
δια της 17 [ .. ..... . ... Jv Π{6τεως μ[ ην Jv./}fjvιxt τη 6fj α[ κα Jταφρονήτφ 

ανδρ{q.. Με6ιτών δε εΙς τουτο γενoμέ~[νων 'Αρ6εν{ο Jv υίου Κά9"Τ[ ορος 

ΙX7fO κώμης Διο'Ρ[ υ6Jιάδος κιχι Άπόλλωνος κιχι Άνουπ 6τρατιώτου 19 [κιχι 

J Π { -, - "" '[ J ", , [' J λ β • ... .. ... υ Ρ κκιπος των εΚΙυε κα6 τρ ων, εφ φτε ιχυτ ον ιχ εϊ:ν παρ 

20 εμ[ο}ρ αργυρ{[οJυ τάλt;'[ν~τιχ χ καJι την παϊ:διχ Τ[Φ ανJδρι αποκιχτιχ-

6[τη6Jιχι προς τον γά[μ Jov, κιx~ νη το 9"[ . . Jεvι.ι[· .. Ν ... ] 21 [ •••••.••• • J9"ιx 

διχνΙ6άμεν[ος] παρα του εΚΙ6[ε] διακιμένου τριβ[οJύνου τιχξουμα[ .. J. ε 
κιχτέ[ 6 Jτη6ΙΧ ΤΟ. 22 [ .•••••• πιχρ Jόντων τών ιxυτ~[ν μ Jαρτύρων, κιχ./}υ7fογρά

ψιχντος &'ΡΤ' εμου τφ διχν{φ του δεδηλωμένο[ υ J 23 [ • • •••• • • • Jι:ιενου Άρ6ε-
( 'Ε ' "" δ' 1 -, -δ ", Q.' , ν ου . τηυιχντος cμου την Πιχι α, εις υπερυε6ιν ημερών το τοιουτ() 

διέβαλλεν 24 [έ'ως στου rι π ]qο./}ε6μ{ιχ εξηκεν, περιηxήΊJ"ην δε ώς της Κιχ-

25 μουτ{ου βουλομένης την ιχυτην γυνΙΧίκιχ του 25 [Ζωί'λου δουνιχ Jt προς γά
μου κοινων{ιχν τφ αδελφιδfί ειχυτης Σαρμάτrι' ευλαβώς τε εμου εχοντος, 

μη εκ του 26 [ •••••••••• ] εφόδου [6 JυμβfJ ΚΙΧΙ τ[ο J'P περι ψυχής αγώ[ν]α 
δπότερον μέρος εκδέξηται, δια τουτο εδέη6έν με 27 [περι τούτου αν Jιxvcy

κϊ:ν εΙς την 6ην γνώ6ιν, αξιών ΠΡΟ6τάξε 6ιχι δια ίερας 60υ -&πογραφης 

προνο{q. o{j εαν δoκι~[μά6rι 60υ το μ Jcyιxliov επιχνιχγκα[ 6./}]ηνιχι τον 

Σιχκαώνιχ την του υιου γΙΧ,uετην αΠΟΚΙΧΤΙΧ6τη6ΙΧΙ 17 δηλονότι [η] κιν 29 [η./}ή-

6ετιχι είς το J 60ν αχραντον δικιχ[ 6τ ]ήριον και δια παντο[ς] τΏ τύχ'!7 60υ 

30 ευΧ[ΙΧ]ΡΙ6τή6ω. Διευτύχει. SO(2tθ Η.) [Δ1Jρ(ήλιος) Miλας εJπιδέδωκα. Δυ

ρήλιος 'Ω[ρ{]ων εγραψιχ -&περ αυτου α[γ Jραμ(μ)άτου 31 (3 t • Η.) [ .... Οοη
stan ]tino et Licinio Augg. Coss. ΙΙ χνι Kal( endas) Septembres) Με60ρη 

8 Ob < περλ) τού γάμου? W . 
8/9 καλέσαντο. - φίλους: unter Zu-

ziehung der FI·eunde. 
10 Ι σt'γχύσει. 
19 Ι πρίγκιπος (pl·incipis). 
23 Ι αΙτήσαντος. 

25/ 26 el·g. etwa : μη fx τού[του πρ6-
φασις Μ. 

27 Ι ι5ινενεΥκείν u. προστάξαι σε. 
29 κιν[η.ftήσεται] (Μ.) scheint durch die 

folgenden W orte gefordert; obwohl κεινη
.ftήσεται iiblichel' wfu:e; κιν[ δ'υνεύσει] Vitelli. 
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κδ 82 (4tθ Η.) Ι ΕΙ -ήρέ6κετο J τη προς τον ανδριχ 6υμβιώ6ει rι πιχίς , . αυτο 
τουτο φιχνερον γενέ6./}ω παρα τφ λο~[γΙ6τfj ακολού./}Jqψ το?? νό[μJοις. 
Κ[ ο Jll( ημ .. ) κ, ς τόμου. 

65. 'Υπόμνημα ιίη den fιγφων Αύγοvσταμvίκηg; Actio negatoria (?) be
ziiglich eines Grundstiicks. - Nach 341 Υ. C. - Hel'akleopolis (?). 

Ρ . Amh. 142 edd. Gl·enfell-Hunt. 
Lit. Mitteis ΒίΙΖ.-ΒθΧ. 109. 

Den dies a quo des Papyrus ergibt die Erwahnung del' Augustamnika 
(1. 3), welche erst im J. 341 als selbstandige Provinz eingerichtet worden 
ist (Schwarz, Gott. G. Nachr. 1904, 354; Gelzel., Stud. 5); auf Herakleopolis 
deutet etwa Ι 20. - Das fehlende Stiick auf del' linken Seite des Papyrus 
muB fίίι" ziemlich gι'oB taxiert werden. 

αJλη./}ευοντ[ 24 Bucbst. Jαδιαφερο . [ 
J ερρω60. Μάρκ[φ 15 Bucbst. λιχμπ Jροτάτοις 9" .. [. ... . . .. ] 

.. [ . .. .. ] ... . . . [ .. . ..... . .. . 
rιJγεμόνι Δυγουσταμ[ν{κης πιχρα Δυρ Jηλ{ου ' Γερμιχν[ ου 'Ώ,Jq9V 

απο .[ . . .. J'P .. . . [ . .. ... . .. . 
J ωρ'!7 του ./}εου ύπάρχει μοι [περ~ επο{κ Jt[ ο}ρ Θμοιού./}εως 

ε[ . . J?1ς σγδοήκον[ τ Jιx &ρούρας 4πο τών 
Jv μέχρις δ[ ε Jυρο και ταύτας γεωρ[γή6ιχς εJκμΙ6./}ώ αυτα τοις 5 

β[ ου Jλομένοις [Τώ J'P φόρφν και τελώ,!!, [κιχ Jτα 
κοιJ'Ρ~ τινι λόγφ χρη6άμενοι Παλιτ [:Ω.JΡ9V και τα τούτου τέκνα 

κιχι Περιτ Μερκο[ υ ]ρ{ου κιχι Κολλού./}[ ηJν &δελφον 

λrι6τικφ τ Jρqπφ επ[ έJβη6αν τfj rιμετέρq. μου γΏ βουλόμενοι αυτα γεωρ
γή6ΙΧΙ και 'ίνιχ αυτοϊς λογοποιήσομαι επηλ-

./}ον πάν τ J?? αυτών μικρ[ ο JΙ και μεγάλοιμετα ροπάλων και ξιφών βου-
λόμενοι ανιχιρή9"ΙΧΙ με, : και απρεπij ρήμιχτά μοι 

Jη . . ανων ακουσαι εΕ μη κατα ./}είΟll εξείλησα απ' ιχυτών εμελλον 
αν και το ζijν κιυδυνεύειν κιχταφρο-

Jζοντ[.Jς εξον[ σ Jίας, και ενέτυχα τφ σφ &δt[λJφ9' Φιλαγρίφ περι 10 

' [] "'λ δ" , -τουτ φ ν κιχι εκε ευσεν ι υπομνηματων τφ 

Jυπόλεως παρ[ ιχ J9'9'P'Pιxt μοι την γην · και του ιiξάκτoρoς κιχτα [αJκο
λου./}ίαν επέ6τειλεν τφ πραιποσ{τφ του πάγου 

J . μ?νι δριο[ δJε{κτ'!7 κιχι γενάμενοι επι την αυτοψίαν και ανιχμεψή
σιχντες τον κληρον παραδέδωκάν μοι 

J §γγραφον προ[ 6 Jφώνη6ιν κιχτέ./}εντό μοι, οπερ και επιδεικνύω . 
Πάλιν μετα το γεωργη6αί με αυτα επι πέντε ετη 

J~ιxL ουκ ει'ασ[ tiJv μοι πάλιν ycroQyijOΙXL καταφρoν'rί6αντες της περι 
εμε απραγμοσύνης κιχι του 6χήμιχτος και τών 
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15 ] • ουντές r[ ε τφ] περ ι [αυτ ]ους πλούτιΡ και Τ'Π επι τόπων τυραννίCf 
χρώμενοι έμού τελούντος &πο(ι)καΡΠΟύνται. 

..... &ξιώ δι'] -δπογραφης κελεύσα[ι τ]ιJ πραιποσίτφ Τ[ώ]ν κάστρων ί'π-
πων(ων) της fyyiorTl(g) π?ρατούρας έπαναγκάσαι 
τους έγγεγραμμένους 

ήμετέρ ]ας μου γης τώ[ν] .. . [.] . ιΡν, ετι μην κ[ αι] &ποκαταστησαί μοι 
τους φό[ρο ]υς τού τοσο[ ύ]του χρόνου, ί:να ταύτα 
&πολαβων ευγνωμονήσω . 

τ]~ δημόσια τελώ ~περ ιxvrίJ;v, έπ(ε)ι δε &ντιλέγουσιν [τού]τους 
παραπεμψ&[έντα]ς με(ϊ:)Υιμ είς [το] ~xρ[α]yτό(ν) 
σου δικαστήριον έμού έ~oίμως εχοντος 

τ]ους πόδας χ[άρ]ιτάς ιμμ r~? μεγίσ[τας δια] παντος δμ[ολ]ογήσω. 
Διευτύχ[ε ]ι. (2 t6 Η,) Αi!ρήλιος Γερμανος δ προκεί
μενος επιδε-

20 Ευ]gαίμΟΥος ΙΧρξας Ήρι;c[κλ](\J[υς] πόλεως εγρ(αψα) [οδπ]ερ ιxi!rofJ γράμ
[μ ]ατα μη εΙδότος. 

66. <Υπόμυημα an den άι?χιόικαστψ; um Riickstellung der Mitgift. _ 
20-50 n. C. - Oxyrhynchos. (8. 28.) 
ΟΧΥ· 281 edd. Gl·enfell-Hunt. 
Lit.: Koschaker, Sav. Ζ. 28, 280; Lewald, Pel'sonalexekution 52. 

Είη an den Archidil(astes eingereichtes Stiick ηω direkten Rechtsschutz; 
meist wird derselbe nur ηω Zustellungen beim Mahnverfahren angegangen. 
V g1. S. 28. Lewald a. Ο. macht denn auch darauf aufmerksam, daB es sich 
moglicherweise um θίηθ πραξις κα.{tιΧπερ εκ δίκης handelt (wofiir man viel
leicht das συνεχόμενος ίη Ι 25/26 anfiihren konnte); unter diesel' Vor
aussetzung ware das Stiick aus der gegenwartigen Gruppe aus
zuscheiden. Aber auf θίηθ besondere Kompetenz des Archidikastes wiirde 
dasselbe immel' noch insofern deuten, als bei den gewohnlichen Exekutiv
urkunden del' Vollstreckungsbescheid eben durch den Statthalter ergeht und 
del" Α. ηuι' zustellen laBt . . Uber das Begehl"en des ήμιόΑιον neben der Mit
gift s. Kap. V. Die Altersbestimmung ergibt sich nur nach der Schrift und 
dem Altel' der mit dem Papyrus zusammen aufgefundenen Urkunden; s. die 
Introd. der Hgg. - Είηθ andere Eingabe an den Α. erwahnt 67 1. 5 fg. 

1 Ήρακλείδηι ίερεΤ και &ρχιδι!...καστηι και προς τή έπιμε.!.λείCf τών 
5 χρηματιστών και τών 4ΙΧλλων κριτηρίων 5 παρα Σύρας της Θέωνος. 6.Σv_ 
νεβίωσα Σαραπίωνι φερν·ην τoύ~τφ δούσα κατα συνχώρησιν εΙς 8 λόγον 

10 &ργυρίου δραχμών διακoσί~ων. 'Εγω μεν ο-δν επιδεξαμέ~νη ιxi!rov εΙς 
τα τών γονέων 11 μου οΙκητήρια λειτον παν 12 τελώς οντα &νέγκλητον 

15 13 έματην έν &πίΧσει παρειxό~μην. 'ο δε Σαραπίων κατα~xρησάμενoς τηι 
φερν·Π είς ον 16 ηβούλετο λόγυν oi! διέλειΕ..πεν κακουχων με και -δβρί-

13 Ι fμαvτην. 
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18 [ζ]ων και τας χειρας έπι.!!..φέρων και τών αναγκαί~ων ενδε,Ύι ~α~ιστάς, 20 
υσ~τερoν δε και ένκατέ 22 λιπέ με λειτην καο&εσ 23 τώσαν. Διο αξιω ~υν

τάξαι 24 καταστη6αι αi!τον έπι σε 25 0πως έπαναγκασ{}fj συν~εxόμευoς απο- 25 

δούναι [μ] 27 μοι την [φ ]ερνην συν ήμι~ολ{Cf. Τώ[ν] μεν r~q ΙXλ~λω1Ι 

των [οντων προς ai!rov] 30 &ντέχομ[ αι και &ν.lfέξομαι]. 30 

67. Erwahnung eines υπόμυημα an den άρχιd'ικαστ'Ψ; ίη einer Darlehns· 
Quittung. - 10 Υ. C. - Alexandl'ien. (8. 28.) . 

Βαυ 1155 ed. Schubal·t. 

Die Quittung tragt die Form einer συγχώρησις; dazu vgl. Kap. ΠΙ 

1 Κόλ(λημα). 2 Πρωτάρχ(ωι) 3 παρα' Λπολλων{ου τού Θέωνος και [παρ α] 

4 MdQ.lfag της Πρωτάρχου μετα κ~ρ{oυ ['~ρ~ μ.κλίδo~ τού ~HΊρακλ{~oυ. 5 

'Επ(ε)ι τυ[γ ]~4y?~ ['Λπoλλώ]~νιoς επιδεδωΚ,ως ~ρτε~ι~ωyιp~ τφ r,q[χ~]_δι
καστη τω ένεστωτι ~ (έτει) Καίσα[ρ ]ος 4Ίt[ υρ] υπομνημα απαιτησιν 

:1!9~9~Y-?y~? 9 παρά τε της Μάρ.lfας κ[ α]ι έτι rιΠρω~τάΡXoυ τού, r:Ρ~,τάρ- 10 
ο[υ] &ργυ(ρίου) (δραχμας) ς και 11 τόΚιΡΥ, αςπερ οφ{λεσ.lfαι αυτφ εγρα-

Χ ι 13 ,κ' f - δΙ n τ 
12 φεν -δπο του uετηλλαχότος της μεν L~.Lαρ.lfι;c? πατρω~oς του ε ~ω-

. . ~ '15" ( { , ο" ά . ου 14 πατρος Πρωτάρχου τού Πολφωνος αφ ου ΠΡ9.κατο ουτ ~ 15 

π~;τακ{oυ μεμαρ~τυρημένoυ δ'ε δι' ιbν &νήνενκεν δ ΠρώταρΕ..χος συ~
χωρήσ;ων, νυνι δε ?Υ:1![ε]ι.lfης γεγο.!!..νως ~:1!9 [της] J.ι14qΊtI'f,? 2~[Π]'Ι r9[~] 
~ι;cr' αi!τηΥ !!~.!!..ρoυς ήμ{σους κα~ απεσχ[ ηκ ]ως ~ι;cq' Ι;Cyy~[ς] ~ι~ x~ρ?ς 20 
έΙ: οΙ:κου' το [έν αi!Τfj μέρος ημισυ] , 21συνχωρΤ Λπολλωνιος [μητ αυτος 
ς ι " ,\ .Δ" '] 23 \ μητ' ΙΧλλος -δπερ] 22 αυτού μηδις ~:1!?~?ν9?[ O.lfΙXL επ αυτην μηυ επι τα 

'πο' τού τετελ[ε]υτ[ηκότος πάΤQωνος Πρωτάρ ]~~oυ &πολελιμ,u('Ι!ι;c ~?[ρι 
υ ί J 26 ι - , τού κατ α την] 251!1άρ.lfΙ;CΥ μέρους ήμ{σους [ΤΟύ κε~~~α ου ~?~ rO?,y τ~- 25 

κων [20 Bst.] 27 μήτε περι τών [10 Bst. μήτε περι] .8 αλλου μηδενο[ς, απλως 

ΟφειληΊι.ατος] 29 η &παιτήματ[ ος η έγγράπτο,!! η αγρά]~φoυ πραγματος 30 

r [ , _'] 32 ' σ τώ[ν γενομένων απο τών J 31 εμπροσ.lfεν χρόν ων μεχρι της ενεσ _τω ης 

~ . [έ α 20 Β.] 33 δη~ιp[25 Β.] 34 την [25 Β.] 35 τα συνκ[ εχωρημένα ένέΧεσ.lfαι 35 
η Υ- . Ρ ς f Ι _] 37 , [' f , 

τον] 36 παρ[ αβα{νοντα το Τς τε βλαβεσι και τφ ιpq~9 μενφ προςτιμφ, μη 
( , -, \ , Π f fI ον] 39 έφόδω έλαττουμένου τού] 38'Λπομ[ ων ου εν τrι επι τον ρωτα"χ ' .. , , 

[περι τού έτέρου τού κεφαλαίου] 40 y-{q9V[g ήμίσους τcον τού &ργυ(ρ{ου) 40 
(δραχμών) Ρ και] 41 rίJ;y [τούτωv τόκων ... ] 42 με[ . .. 

6 Ζυ Artemidoros vgl. Νι'. 1108, 1 und 
1111, 1. Zur Sache V&,1. A:ch. f. Pap. V 63. 

7 Die Jahreszahl lst nlcht ganz deut
lich' da aber Νι'. 1152 Υοη derselben Hand 
ist ~nd durch Nr. 1134, 21-26 mit Wahr
scheinlichkeit ίηΒ 20. Jahl' gesetzt wel'den 
kann, · ist auch hier classelbe Jahr anzu
nehmen (Schub.). 

15/16 Ζη πιττάκιον μεμαρτυρ;ιμένον 
δια συγχωρήσεων vgl. ΟΧΥ. 95, 8; Βαυ 619 

Ι 16. Es handelt sich um Verwandlung 
einer chirographarischen Quittung ίη eine 
formgerechte συγχαιρησις. 
. 26 χ?ι = και. 

34 Hier muB, jedenfalls mit Kiirzungen, 
gestanden haben : 1) χωρις τού κύρια Είναι 
(Schub.). . . 

37 fg. DieErg. bilden nur θιηεη Vet'such, 
die erhaltenen Reste zu deuten .(Schub.). 
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68. 'Υπόμνημα an den έπΕτροποι; του ΙόΕου λόΥου mit der Bitte, die 
Anwesenheit des Gesuchstellers auf dem Konvent zur Kenntnis Ζυ 
nehmen. ~ 14 n. C. - Alexandrien. (8. 30.) 
Ρ : Lond. ed. Wessely, Spec. tab. 8. Nr. 11. Nachtr. νοη Wilcken, Arch. 1, 558. 
Lrt.: Ρ. Μ. MθYeι', Festschr. f. Ο. Hirschfeld 150 fg.; Wilcken, Arch. 4, 409 fg. 

Das Stiick gehOΓt Ζη den Akten ίη . dem DelatorenprozeJ3 des Priesters 
Nestnephis gegen seinen Amtsbruder Satabus, welche Wessely a. Ο. aus 
dem Britisch Museum zusammengestellt hat. Der llahere Sachverhalt ist bei 
Ρ. Μ. ΜεΥθΓ a. Ο. auseinandergelegt. Unser ΡaΡΥΓUS beΓuht darauf, daJ3 
del' Idios Logos, bei welchem der ΡΓΟΖθΒ statt,.fi.ndet, weil es sich um rechts
Widl'ige Annexion νοη Bona vacantia handelt, den Ν estnephis und Satabus 
nach Alexandrien Ζυω Konvent geladen hatte. Er enthalt die an den Idios 
Logos gerichtete Meldung des Satabus, daB er eΓschίenen sei und bittet 
seine V θl'handΙungsbeΓeίtschaft ZUI' Kenntnis zu nehmen. Um eigentlichen 
ZivilprozeJ3 handelt es sich dabei nicht; doch gibt das Stiick νΟΏ dem Ge
bahΓen der Parteien auf dem Konvent είη lebendiges Bild. 

Anfang fehlt. 1 [ •••••••••• ] &1Jαμφιοβητή[ των] 'F9~? 2 Ι ........ . ]ηι 
έτ6[λ]μη(j"c[ν έν ]δουναι 3 [&να ]φορ[αν 'Αο]κληπιάδ'ηι βαοιλικφ γραμμαi.[ 'tci 
π ]ερι ψ[ιλω]ν τ6πων [έμων] [[π ]ερι των ήμετέρων μο( υ) ψιλ( ων) τώ-

5 π[ ων J] έν τπ Σεκνo~[ παίο]υ Ν[ ήοω ]ι, βουλ6μενος ιhνή(j"α6,f}αι αύτους 
6 [έκ τ ]ου ίδ'ίου λ6γου ώς οντας &δ'εοπ6τους 7 [ • • • ] • . • [[παρ ]α]· [τού} 
τ[ων] δ'[ε -ήγ]ορα[ο]μένων υπ' [έμου παρα] Χαιρ[ήμονος 'Hρώι]~[δ'oυ 
τ ]ου προφή[ του] Σούχου ,f}c[ ου] μεγί[ οΤΟ ΙJ] , 9 [δς κ ]αι κατέγ[ρ ]αψέν μοι 

" • (") ιο Γr' [ i, ]' JI , 10 αυτους τφ ι:α ετει lb απο πα τρος οντας αυτου πατρικους και] [&]κ[ 0-

λού],f}[ ω]ς αίς εχωι οίκ[ ο ]νομίαις 11 [[μητρ ]ικούς], οϋς και &νοικοδ'6μηοα έπι 
τωι 12 [&ρχ]α[tJωι ,f}εμελ{ωι. Τής δ'ε &ναφορας &x,f}ct~[ οης ο]οι είς δ'ια
λογιομ6ν, εδ'ωκας προ,f}ε(j"~[μίαΊν κατελ,f}εΤν ε[ί]ς Ltλεξάνδ'(ρειαν) έπι το 

15 οον βήμα έντος 15 [μην ]ος Έπείφ. Κατεληλυ,f}ως ο-δν έντος 16 [τής προ]

,f}εoIL[CJa[g] δέομαι υπομνημαΤΙ(j"~[,f}'ην]αί μου το [ονο]μα, μέ[χρ]ι ο-δ δια
κoύoαν~[τ6ς] οου &μφιωμαι τας οΙκ[ουο]μίας [και] 19 [&π]ολ[υ,f}]ωι τής 

20 ουκοφαντφδ'ου καΙ τη]~[γoρ{]ας, ιν' αιι ευεργετημένος. Ευτύχ( ει). 21('Έτους) 
α [Τιβε ]ρίου Καίοαρος Σεβαοτου[ 

5 Όίε Aηzθί~θ beruht darauf, daJ3 Nest
nephis die ψι/'οι τόποι &δέσποτοι νοω Fis
kns kanfen wollte, uncl Βίε νοη Satabus 
okkupiert findet. . 

. 7 Anf. τώι ιι (fτει) nach Ve=utung νοη 
Wrlcken, Al'ch. 1, 558; Wessely gibt [&νη-

.ιrέjvτωv, was hier nicht moglich ist. - 1ω' 
weiteren l'echtfertig't Satabus, der iibri
gens, wie auch Nestnephis, ίη dem Fraa
ment nicht mit Namen genannt ist Bθί~θ 
Ok'kupation durch stattgehabten K~uf . 

9 καταγράφειν = auflassen. 

69. 'Υπόμνημα an θίηθη Iudex pedaneus. - 330 n. C. - Hermupolis. 
Magna. 
CPR 19 ed. Wessely . 
.Lit.: Kommental' νοη Mitteis, CPR 1, 61-74 (die weiteren Ausfiihrungen da

selbst sind durch meine Dal'stellung ίη den Sitz-Ber. ίiberhοlt); Wenger, 

2. Hypomnemata an hohe Beamte, Iudices Pedanei und DefensOl·es. 77 

Actio iudicati 249; Arch. 2, 44; Stellvertretung 182; Seeck, Gesch. des Unter
gangs 2 (1902), 553; Kiibler", Sav. Ζ. 30, 181; Rostowzew, Stud. Ζ. Gesch. d. 
Χδω. Kolonats 1910, 198-201. 

Είη vorbereitender Schriftsatz (Replik) ίη θίηθω Verfahren νΟΓ dem 
προπολιτευόμενος νοη Hermupolis, dem der Streit νοω Praeses provinciae 
delegiert gewesen sein muB; letzteres geht zwal" aus del" Urkunde nicht her
vor, ist aber aus der Analogie der heut bekannten Urkunden ωίΙ Sicherheit 
Ζη eΓschlίeJ3en . - Όίθ ε-ΟσεβΤιτελέσμ.ατα sind, wie Seeck a. Ο. l'ichtig bemerkt, 
nicht (mit ωθίηθω Kommentar) fiir θίηε fromme Stiftung, sondel'n fίil' die 
staatlichen GrundsteueΓn Ζη halten, welcbe ίη dieser ΖθίΙ 'devotae functiones' 
genannt werden; Rostowzew ίnsbesοndeΓe (a. Ο .) nimmt an, daJ3 die ίη 
Ι 6 fg. genannte rfJ ο-ΟσιαΚ1ί θίηθ mit dem sonstigen veΓkauften Besitz 
verbundene Zwangserbpachtung sei, und daJ3 die Kauferin geΓade mit Riick
sicht auf diese νοη dem Geschaft loskommen wolle. - Uber den &ρραβών 
s. Kap. νι Die zehn- und fiinftagige Zablungsfrist, welche die Klagerin 
gesetzt wissen will, halte ich jetzt fiir θίηθ νοη ihr ohne gesetzlichen An

halt gewahlte. 

1 Α[ υ]ρ[ η]λ{φ [Όλυ ]μπιοδ'ώρφ 7tροπολειτευομένφ Έρμου π6λεως και 

νομου 2 π[ αρ]α Αυρηλίας Δημητρίας τής και 'Αμμωνίας Πολυδ'εύκους 

αρξaντος γενομένου βουλ(ευτου) τής α(όΤής) π6λεως. 3 Πρώην βιβλία έπι

δ'έδ'ωκα τΏ (j"f! έπιμελείq., ώ'ς 3τι έβουλή,f}ην τινα υπάρχοντά μου &ποδ'6-
o,f}aL, ιbν το 4, κα,f}' εν ο{)τως εχει' &μπελικον χωρ{ον υπο τέλους (&ρου

ρων) ηιιςλβ, καλαμ{ας (αρουραι) γή', πωμαρίου (αρουρα) Ιη', απαντα 
νυν ι 5 έν χέροφ και τα εν αυτφ οΙκ6πεδ'α και έκ ν6του τούτου γεώργιον 

καλούμενον Πώλυπον, σΌου εοτιν &ρουρηδ'Ού, 6 και ουοιακής γης ύπσ τέλους 

(αρουραι) μβιη και την παοαν χέροον και αοπορον την έν αυτπ. Και 

'Ευς γυνη Σαπρικίου 7 &πο τής αυτής π6λεως πρΙ ο ] (j"ήλ,f}έν μοι, βουλο

μένη πρία(j",f}αι ταυ τα, και ουνε,f}έμ,ην προς αυτην επι πα~ρου(j"{q. Διοοκου

ρίδ'ου πρεοβυτέρου της έκκλΎjO{% έπι σροις, ωοτε &ντι' τής τιμής έπιγνω

ναι . πάντα 9 τα υπερ τούτων ευοεβή τελέοματα της ένεοτώοης γ ίνδικτι6-

νος, και παρέοχεν μοι είς λόγον &ραβωνος 10 χρυοου δλοκοττίνους δ'ύο και 10 

ιΗλο μ.ικρ6ν τι πλάrυμα χρυοω, και πολλάκις ταύη1 -ήνώχληοα μετα του 

μεο{του, 11 &ποδ'ουναί μοι & παρέοχον εΙς λ6γον ευοεβων τελεομάτων και 
λαβεΤν αυτην την καταγραφην και μίαν εκ μι~ας {,περετ{,f}ετο και μΎjκέτι 

' φέρουοα αύτή ς την επ{,f}ε(j"ιν, -ήξίωαα δ'ι' αυτων των βιβλίων έπιοταλήναι 

13 αύτην εt(j"ω ήμερων δ'έκα &ποδ'ουνάί μοι τα (j"υνφωνη,f}έντα και λαβειν 

αυτην την καταγραφην &κολού,f}ως 14 0 Τς έαν προοφωνή(j"'n δ μεταξυμάρτυς' 
και έμου ουοη[ς] έπι κώμης &ντεπιοτάλματά μοι διεπέμφ,f}η υπο 15 τής 15 

οής έπιεικίας έξ όν6ματος 'Ήρωνος β(ενε)φ(ικιαρίου), μεοτα ψευδ'ολογίας, 

φ ούδεν ουνεφώνηοα ουδ'ε εtληφά τι 16 παρ' αυτου εΙς λ6γον &ραβωνος, 
ώς και δ μεταξυ δύναται μαρτύρα(j",f}αι, ώς προδ'εδ'ήλωται' πως γαρ έδ'ύ

νατο 17 δ ων τ6τε έν τπ ανω Θηβα{δ'ι; έντάξας και &λλα μου υπάρχοντα, 

10 Ι χρυσουν st. χρυσώ . 
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" ,,), σ '", ' " ,,,), 18 'λλ' " 'ξ α μ,ι υνcφωνηυα ΠQος αυτην, ου μ,ιν α α και cVcXΙXQIX εν τοίς α-ΟΤΟίς 

βιβλίοις ΠQάγμα παQάνομον, αις δείν τον ήμέτεQον 1J{ov συνΧQημα~τί~ειν 

μοι ΠΙΠQάσκουσάν μου τα των γονέων. Ταύτα δε πάντα εμηχαν1ίσατο, 

20 μη εiψίσκου6α αποδούναι 20 τα {ιπ' εμού ΠQοχρησ{}έντα ε-Οσεβη τελέσματα 

μη[ δε] δύνασ{}αι α-οτην βελτιωσαι, οΙομένη δύνασ~{}αι απο[λαβ]είν το; 
αQαβωνα. Δια τουτο ΠQοήχ{}ην επιδουναι τάδε τα βιβλία, και νύν λύων , 

α-οτης 22 πάσαν ΠQ6φασιν, ετι μην <αξιω) επισταληναι α-οτην εισω ίΧλλων 

ήμεQων πέυτε επιδουναί μοι επι 28 τfj ofj παQουσίq, τα συνφωνη{}έντα και 
λαβείν την <καταγQαφηυ) αιν εαν δ μεταξυμε6ίτης πρ06φωνήσ'!Ί παρα 
24 Τ71 σ;;:, επιε ί' , ,- ~ 'λ ' .C>. " , ,;/ ικ q, ει μη τουτο ποι"σιεν, απο εγεσναι αυτην του αQαβω-

25 νος, σωζομένων μοι των δικαί~ων ΠQος α-οτην επl. της εα{}ίσης εν 

ασπ6Qφ ο-Οσιακης γης. Διευτύχει. 26'Τπατίας Φλαυίου Γαλλικανου και 

Οόαλερίου Τυλλιανού των λαμΠQοτάτωυ 1ΙΙΙεχεΙQ ς. 

19 Ι π~πρασκoύσrι . 
21 Ι Λ.υουσα. 

23 την (καταγραφην) Hunt· yijv Wes-
selYi ών Ι ώς? ' 

70. 'Υπόμνημα an den Defensor civitatis wegen Beschadigung. - 336 n. C. 
- Oxyrhynchos. (S. 31.) 
Ρ. Qxy. 6, 901 edd. Grenfell--Hunt. 
Lit.: Mitteis, Sav. Ζ. 30, 401. 

1'Τπατείας Ο[ -Οιβίου] Νεπωτιανου και Τετ!ίου Φακούνδου 2 των λαμ

ΠQοτάτων Π[ α ]χων ς. 3 Φλαουί[φ] Ίουλιανφ διοικουντι #?}δικίαν ΌξυQυγ-

5 χίτου 4 παQα Α-ΟΡ1ιλίας 'Λλλουτος Θωνίου απο κώμης Τααμπέμο[ υ] 5 ε 

πάγου. ΈσπεQίνες σJρες τfj χ{}ες ήμέρq: ήμέτεροι XfjQot 6 δύο την δρμην 

ποιούμενοι επι ήμέτερον εδαφος 7 γενώμενοι εν iι(j'ραγωγίφ μηχανης των 

. ήμετέρων 8 πέδων , και !Jαβάνου τινος άπο τfjs α-οτfjς κώμης, [και] 9 δ 
10 ΠΡΟΙQημ[ i1JOg Π]~βανoς παQατυχων εχων μετα 10 ltQag ξoί~ιo'P .... ιν 

τους χύρους βουλ6μεν[ ο]ς 11 και τοv-rο Ι!- ••• [ ..•• • ]ιρς μηδαμως αδικη{}εΙ[ς 

12 -όπο των xvq[ ων αλ ]~~ tX6,ucvog της προς τους 13 χύQους ε ... [ .. οτι] 
41!-9~ επελήλυ{}αν βουλ6μενος 14 9ικατα . [ 15 Buchst. J . ως l μη εκ τινος 

15 15 [απο ]νύας -r~'P [ .. ...... ]~ . [&]μ' oiΊν των βωων 16 [ •••• ] • 9'Ρ ~νκα. 

[ ... ] .. [. ']ΊΙμην {ιπ' α-οτου 17 [ 23 Buchst. ]κ6ψας αις εκ των 18[ 18 Buchst. ] 
..... 9~? τινας παράγε-rε [26 Buchst.] 19.ftQασύτηη [ ... 20 [26 Buchst.] 
oυιf~ . [ ..... . 

5 1. έσπερΙναις ωραις und χοίροι. 
8 Ι παΙδων . 
10 Ι ξύι..ιον. 

14 1. εΙ μη. 
15 1. &πονοΙας. 

71. 'Υπόμνημα an den Defensor civitatis, enthaltend die Cessio bonorum 
seitens eines verhafteten Schuldners. - 462 n. C. - Hermupolis magna. 
Ρ. Lip8. Inv. Nr. 244, unvero:ffentlicht. Transkribiert νοη Mitteis-Wilcken. 

Aurelios Sarapion hat fίir einen andern Biirgschaft geleistet und ist 
wegen dieser Haftung ίη die δημοσtα εί(!κτ~ gesetzt worden. Er wendet 
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sich nun an den Defensor der Stadt mit der ErkHirung, die Cessio bonOl'um 
Ζη vollziehen, auf Grund deren 81' freizukommen beanspl"ucht; dabei leistet 
er θίηθη (schriftlichen) Eid, dessen Inlιalt leider wegen del" Defekte des 
Papyrus noch nicht festgestellt werden konnte, abel' wohl den gesetzlichen 
Vorschl"iften iibel" die iξωμοσtα entspl"ochen haben wird. 

Welches diese V orschriften sind, wissen wil" allerdings nicht; denn Υοη 
θίηθαι solchen Eid iibel'liefern die alteren Quellen nichts. Erst die jnsti
nianische Novelle 135 c. 1 kennt θίηθη solcben, und zwar als O:ffenbarungs
eid dahin, 'dις ov τις α.fπrp π(!όφασις π(!αγμάτων χά(!ιν -όποΛέλειπται ~ XQu
utwv, o.f1EV τ.ην τοοϊί χ(!έους πoι~σεται πΛ1)(!ωσιν' wobei freilich iibel' Inbalt 
und Anwendungsgebiet dieser Novelle Zweifel besteht (Zachariae Υ. Lingen
tal, Sav. Ζ. 8, 233 fg.). Doch hatte dieselbe schon bisher den Gedanken 
nahegelegt, da.B θίη O:ffenbal'ungseid auch der vorjustinianischen Zeit (wenig
stens der nachklassischen) bekannt war (Wlassak, Art. Cessio bonorum bei 
Pauly-Wissowa 6, 1997), und dies wird jetzt bestatigt. Auch sonst sehen 
wir, da.B die Cessio nicht ganz formlos gegenίiber dem Glaubiger erfolgt, 
sondern θίη Gesuch an den Magistrat darstellt, was freilicb, namentlich bei 
einem verhafteten Schuldner, selbstverstandlich war. 

Sehl' bezeichnend sind die del' Zession voraufgegangenen Ereignisse. 
Man wird davon absehen konnen, da.B Sal"apion wenigstens nach seiner Dar
stellung ohne Urteil gefangen gesetzt wal"; denn Personen seiner get'ingen 
Qualitat hat man oft schon bei der Ladupg verhaftet, da sie keine Cautio 
iudicio sisti bieten konnten (Betbmann-Hollweg, Ζίν.-ΡΓΟΖ. 3, 250 fg. und 
vg1. C. J. 9, 4, 6, 3), und ich halte es nach der Darstellung der Eingabe sogal' 
fiir zweifellos, da.B Sarapion nUl" ίη provisorischer Sicherungshaft, nicbt ίη 
Vollstreckungsbaft ist. Aber er war ίη dieser auch gefoltert worden, was 
wieder mit den Schilderungen ίη Just. Nov. 135 iibereinstimmt. Nach den 
Schlu.Bworten ίη Ι 6 'τας iδtας έσrtας' hat es fast den Anschein als ob er 
vοriibeηςehend auch ίη θίηθΙ' Ρ ri ν a ten Schuldhaft seinel' Glaubiger gewesen 
ware, die ja wirklich fiil" diese Zeit t1'otz gesetzlichen Verbots ofter vorkam 

(Reichsrecht 452). 
Mit der Zession ist ίibrigens keineswegs θίη ausdl'iickliches Anel"kennt

nis del" Schuld verbunden, wie es nach del' bekannten Ulpianstelle D. 42,6,8 
scheinbar vOl"g'eschrieben ist. Man hat diese Vοrschήft schon bisber fiir un
verstandlich und die Stelle fiil" vel"stiimmelt erklart (vg1. Wlassak a. Ο. 1999), 
und unsel"e Ul'kunde kann das ήur unterstiitzen. 

Schwel" Ζη vel"stehen ist Ι 10: δέο[μαι τό] γε εκ[ τον] με εχειν. Ich habe 
εκτ;ον geflissentlich nicht mit Akzent versehen, weil die Betonung zweifelhaft 
ist. Man denkt wobl zunachst an εκτον, was bedeuten wiirde, daB Sarapion 
sich fiir berechtigt halt, θίη Secbstel seines Vel'mogens Υοη der Zession, als 
eine Art ,,"on Kompetenz, auszuscblieBen. Da.B Υοη einer solchen Vorschrift 
sonst nichts belrannt ist, wiil'de bei del" Diil"ftigkeit der auf diesem Gebiet 
vOl'handenen Zeugnisse weniger befremden, als der Inbalt der Vorschrift 
selbst. Denn θίη quotativ bestimmter Bruchteil des Vermogens ware θίηθ 
seltsame Anwendung des Kompetenzrechts, die fίir den Glaubiger recht un-
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billig wirken konnte und wofiir sich auch, soviel ich feststellen konnte, ίη 
andet'n Konkursordnungen keine Parallelen :finden sollen. Auch kann nicht 
auf das νενομισμένον τρlτον verwiesen werden, welches darin besteht, daB man 
sich einer LίtUΓgίeΡflίcht durch Abtretung νοη Zweidrittel des Vermogens 
entzieht (Mitteis, C. Ρ. R. 1, 107 fg.; Wilcken, Arcb, 2, 184), denn bier ha,n
delt es sich um andersartige Verhaltnisse. Immerhin kann die Mog"lichkeit, 
daB θίηθ Vorschl'ift obigen Inhalts ίη der spateren Gesetzgebung iiber die 
Cessio bonorum gegolten hat, nicht schlechthin ίη Abrede g'estellt werden. 
Zumal fiil' εκ[ τον] sonst nur die Auslegung als εκτόν iibrig bliebe, die kaum 
rechten Βίηη gibt; ebensowenig befl'iedigt τό γε εκ[τός] με εχειν. F~' έκ[τέον] 
scheint schon ΡaΙaοgΓaΡhίsch keine Moglichkeit zu sein. 

Sehl' interessant ist unser Papyrus fal' die Lehl'e νοη der hellenistischen 
"Biirgschaftsidee, Es bestatigt sich wieder, was Partsch (gl"iech. Biirgschafts
recht 1) ausgefiihrt hat, daB del" griechische Biil'ge eigentlich die Leistung 
des Hauptschuldnel"s verspricht und ηητ haften sol1, wenn dieser nicht leistet, 
Das BewuBtsein dessen klingt namlich durch ίη Ι 4, wo sich Sal"apion be
klagt, er sei gefaBt worden, 'obwohl doch der Hauptscbuldnel" sich ste11te 
und nicht fliichtete'. Vom romiscben Standpunkt wal"e diese .AuBel"ung nul' 
begt'eiflich, wenn sie nach Einfiihrung del' Novelle 4 νοη Justinian getan 
worden ware. 

Die Eingabe des Sal'apion ist adressiel't an den Defensol", abel' der Eid 
wil'd dem &ντισκρlβας (ι 11) geleistet, dem auch die Eingabe iibeι-reicht 
ist (Ι 18). Είη Beamter dieses Namens :findet sich auch ίη Ρ. Guisnet 
Nr. 3 1.3 ed. de Ricci, Stud. pa1.1 ρ. 8 mit seinen νοη Cronel't, Woch. f. klass. 
Phil. 1902 ρ. 59 fg., mitgeteilten Nachtragen. 

Die Lesung ist, besonders νοη Ι 13 ab, noch als pt'ovisorische Ζη be
tl"achten. 

]τφ δ[ ε ]9'~1( τrι?) [μου] τφ λα,απροτάτφ και εόλογιμωτάτφ σχ[ 0]
λα(στικφ) κ(αι) [έκδίκφ] Ό.zt;'ρ[μου π]όλεω[ς] 

π(αρα) ΑfJρ(η)λίου Σαραπίωνo~ ΕfJiTυμίου μ(ητρος) 
Χίας άπο [τ}ης αΘΤΎίς) [πό]λε[ ως.] 

Έγγύοις άγράφοις &νεδεξάμψ [τι]να εΙς &πόδ06ιν φανερών χρεών Σαρα-

πίωνι [ ......... άπο τΝς l!=(fJτfjg) πι?λ(εως), 

ofJu οϊδα δε πόiTεν, του παρ' έμου έ[ν ]εγγυηiTc'ν;οg {6~αμEνoυ και μη 
δρασμφ χρη6αμΕνο[ υ ένΎίξε1 με ύπερ 

.5 αfJτου ώς άγνωμονουντος έκε[ί]νου και παρε[ κ ]λήiTην κcΛ έκλεί6iTην είς 

[τ ]ην δη[μο ]6[ίαν] ε[ί]ρκτ[ η]ν 

1 [έκδίκω]: δηψήνσορι (1. 15) zu bl·eit. 
3 Ι έγγύαιι;. 
3 φανερον χρέοι;; diesen auch ίη Lond. 

3 ρ. 250, 4 und ρ. 253, 11 vorkommenden 
und also technischen Ausdl'uck mochte 
man nach dem Wortsinn auf θίηθ ' liquide 
Schuld' beziehen; aberin Lond. 3 ρ. 253 wird 
iiber θίη φανερον κεφάλ.αιον θίη Schίedsσe
!richt verabredet und auch an unset'er Stclle 

paBt diesel' Sinn nicht. 1st eine Geld· 
schulιl (certa pecunia?) gemeint? AuBer
dem kommt das Adjektiv φανερόι; bei ΥθΙ'
mogensstiicken noch' vor ίη Lond. 3 ρ . 256, 
13; ΟΧΥ. 902, 3 (ob auch ίη ΟΧΥ. 712, 15 
zu erg. ?). Di~ Frage bedal'f spezieller Un
tersuchung, Uber die Bedeutung Υοη φα
νερα und άφανηι; οfJσία im attischen Recht 
vgl. Beauchet, droit prive 3, 13-21. 
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τών χρεών ενεκα και πολλl!=[ .. ]ον, 3περ άπηγορ[ ε ]υμΕνον τοΤς νόμοις, έ(3α-
" [ ] ' 'δ' "c' 6αvί6iTην ετι .. .. .... τας ι ιας ευτιας, 

" [] "τ[fί] δημ06ία ε{ρκ[τ]f] τΎίς 6fjg λαμπρότητος αfJτα &γνοού6ης. 
επιτ α και εν;. ' ' , 

'Επειδη δε πανταχςιυ [ο{] 1'ό[μ ]οι κελεύου6Ι Έ!φ-

[μαίους <το> J 6ώμα [fxJHV έλεύiTερο[v κ ]αι άνύβρειστον, ταύτrι κΕχρημαι 
Τ'Π έΚ6τά6Η . .. [ J 

[ J &ντι [τών J χρεών &κ[ EQaiJrog καταλα[β]εΤν σύμπαντα τα ήμΕτερα 
πράγματα κα[ι χρυ6{ο J1' και δc'o-

[μαι τό] γε έκ[ τον] με έχειν και ε[μ JI; άvείε6iTαι τών είργμών και βα6ά- 10 

νων και έχειν το [6ώμα έ]λεύiTεροv 

[και άνύ]βρε[ιστον] κατα τους νόμους' έξoρκί~ω δε τον δηρ'όσιον άν
τι6κρίβα [:1]παλ[ ων πρός τε Θεον J παντο-

[κράτορ]α κ[ αι τ ]ην EfJ6c'βELa[V κ Ja1 νίκην του [δ~]6πότ?υ ~μώ[ν] Φλα(~ίoυ) 
Δ[ε10ν[τος τ]ου αΙω[νιου Αυγου]6[το]υ ~(αι) 

[ .... ] . [ . ..... . ]ε &νελόμεν[ ον ... Τ1JJδε τΏ . μ[ ...... J. έκ6ΤI!=[ 6 ....... ] 

δημοσ{ο[ ... ] . .. [. ]δι[ . . .... ] ..... . 
[ . .......... ύ]Π06ημ[ιω .............. Jog το[. ...... ω6]Τ' έμι:' με[ . ... . 

. . . Jηvαι ?[ ........ ] τού δη[ . ..... ] .. . 
[και έπερωτηiTειg ώ ]μολόγη[ σα 'tf] 6 Jn λαμπρ6[ τη]τι, λαμπρ[ όJτατε δηφ[ ήν]- ] 5 

6[roQJ. · .' 
(2te Η.) [ Λi"ρήλιος Σαρ Jαπίωv(οg) Ε[ i"iTvp, Jiov ό προκ[εί]μενος 

έiTc'μην τ~ν έ'κστ[αJ6ι[ν ώς πρό]κ(ειται) 
[ Α]fJρήλιοg nl!=[ υλί]νος 'Ερμάμμ[ ων Jog δ προκ(tμενοg) άξιωiTιg 

έγραψα ύπερ αfJτού γράμμα[ τα μη είδJότοg. 

3te Η. Αi"ρήλιοg :1παλως ΠαπvουiTίου [ ...... J. Έρμου πόλεως άνίλιφα 
την έκ6τα6ιν δημ06{rr- προτ[ ε.& ...... . 

4te Η. ['Τπατείας του] δε6πότου ήμώ[ν ΦJλα( υίου) ΔΕοντος του αΙωνίου 
. ΑfJγού[ στ Jov το β' και Φλα( υίου) [ ... ... . Έπει]φ 

?t~4δι. 

7 Zu τijι; σijι; ΑCΨΠΡ, ά. άγνοούσ'!)ι; vgΙ 
C. Ι 9, 4, 6 pr.: ΟΜένα. iπιβάι..ι..εσitα ι ,iv 
φυι..ακΤί δΙχα. προστάξεωι; των ... άρχοv-
των 11 • , . έκδΙκων. 

8 Ι άνύβριστον . 

9 [χρυσΙο]ν el'g. n~ch JU,st. N?v. ~35 
c. 1: πραγμ,άτωv χάριν η χρυσιου, wle hler. 
. 11 έξορκίζω, sonst 'schworen ΙassenΊ 
steht hier im Sinn νοη έξόμνυμι. - 1. τφ 
δημ,οσίφ άντισκρίβCf? 

72. Gesuch an den Defensor civitatis , um Befreiung aus ungerechter 
Schuldhaft. - ca. 465 n. C. - OXYl"hynchos. 

Ρ. ΟΧΥ. 6, 902 edd. Grenfell-Hunt. 

1 Φ[ λα ]ουίω '[9'4κ τφ λογιωτάτφ 6χολα6τικφ έκδίκφ τΎίς ανω Κυνο
πολιτών 2 [παρ~] Αi"ρηλίου MauaQiov υ{ου Ίωσηφ άπο τΎίς αfJτfjg πόλεως. 
3 Πρ[ο τ ]ούτου ύδροπάροχοι; καiTc'στηκα και γεωργος φανερών πραγμάτων 
ofJ6iac; 5 του [τfjJg μακαρίας μνήμης Φοιβ[ά]μμωνος τού πολιτευ?l!=μΕνου, 5 

Mitteis. Wilcken, CbIestomathie. Π. 
6 
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5 μετα δε την τούτου τελευτην 5 δ τ[ ούτ ]ου &δελφοg Θεόδωροg επισfjλ4Jεν 
tlg την φροντίδα των τούτου πραγμάτων 6 κ[ αι τυρ ]αννικφ τρόπφ απέ

σπασεν όκτω καλα έκ των εμων βοικων ζφων, 7 ~~~ [έστί]~ατo και παρεσκεύ
ασέν με αδίκωg αναλημφ4Jfjναι τφ δεσμωτηρίφ ~ προ 8 τριων τούτων μηνων, 
και εκ τούτου συνέβη το iιπόλoΙΠOν των έμων ζφων 9 τf! λιμφ τε4Jνάναι, 

10 ταυτα εμου έτοίμωg ixovτog εί και φανείην χρεωστουντα 10 α-ότφ έγγράφωg 

πληρωσαι. Έπι τοίνυν ο{ εκδικοι έπενοή4JηiJαν έν ταίg πόλεσΗν 11 προ[g] 
τφ βοή4Jειαν όρέξαι τοίg αδ ικουμένοιg, tlg τελείαν γαρ ανατροπην και tlg 
αΙχάτην 12 πεινων περιέστην ενεκεν του προειρημένου πολιτευομένου, τούσδε 

τovg λιβέλλουg 13 επιδίδωμι τf! σfι λογιότιτι, αξιων κελευσαι τουτον μετα6τα

λήναι, πρωτοτύπωg μεν 14 παρασκε[ υάσαι] την α-ότου αρετην &ποδούναί 
15 μοι [Χπερ απέσπασεν τυραννικφ τρόπφ βοικά μου 15 ζφα ε-ό4Jαλfj, κα4Jωg και 

απέσπασεν, περι δε των ίΧλλων τα δοκουντα τf! of! λογιότητι πρα~χ4Jfjναι, 
ανε4J<fj)ναί τ' έμε των δεσμων, εμου αιg προείπον έτοίμωg εχοντοg πλη
ρωσαι 17 Βσα εποφίλω α-ότφ έγγράφωg' μισουσειν γαρ οΙ νόμοι τουg τα 
lΧδικα διαπραττo~μέν[ ο ]vg , λογιώτατε εκδικε κύριε. (2te Η.) Α-όρήλιοg 
Μακάριοg 'Ιωσηφ έπιδέδωκα. 19 (3to Η.) Μετα [τ]ην iιπατείαν Φλ{\:[ ουίο]ν 
Βιβιανού τού λαμπροτάτου το β και του δηλω4Jησομένου 'A4JVQ κδ. 

9/10 Ι χρεωστών und ΙπεΙ 
11. 12. Ισχάτην πείναν. 

13 1. λογιότητι. - πρωτοτύπως W. 

73. 'Υπόμνημα, vielleicht (?) an den Defensor civitatis. - 538 n. C. -
Hypselis (?). 
Ρ. Lond. 3 n. 1000 (ρ. 250) edd. Kenyon-Be.lΙ 

Die gegenwartige Gestalt der ϋberschrίft ιη Ι 1 ist nach bήeflίcher 
Mitteilung νοη Kenyon unsicher. 

Die Provenienz vermuteten die Hgg. aus Hermupolis wegen Ερ( ) 
ίη Ι 13; aber ίη Ι 14 scheint die Erganzung ιΕι,ιμουπο ]λι/ nicht Platz zu 
haben, wohl abel' ['Τψη]λι/, wie Kenyon mir bestatigt. 

1 [τφ δεσπό]'F'!1 l!9"! ωλ[ ] 2 π( αρα) Φλαυϊσυ Γεωργίο( υ) 
Σιλβανο(ύ) απο τfjg α(-όΤfjg) πόλ(εωg). 3 [Ο{ έξJfjg iιπoτεταγμένOΙ δρμώμενοι 
έκ ταύτηg τfjg 1['Τψη?]λι(των) πόλεωg χρειΡι.J'Fων μοι φανερον χρέοg κ~~ 

5 5 πολλάκιg iιπομνησ4Jέντεg παρ' έμού ο-όκ εβoυλή~&ησαν ε-όγνωμονεί<α)ν 

ΠΡQg έμε 4Jέσ4Jαι. Διόπερ 7 [σ ]V1J4JELg τούτουg μο( υ) rovg λιβέλλουg επι
δίδωμι 8 [r]f! of! λαμπρότητι αξιων α-ότουg lΧγεσ4Jαι και 9 [κ]αταναγκάζε-

10 σ4Jαι ταg απολογίαg μοι κατα vόμουg 10 παρασχεΤν. + Φλ( αύιοg) Γεώργιοg 
Σιλβανου δ προκ(ίμενοg) 11 έπιδέδωκα αιg πρόκ(ιται). 12 ''Εστιν δέ' 13 Φiβι(g) 

δ λεγόμεν( og) Πατα. απο τfjg Έρ( ) iιποδεικνύμεν(οg). 14 + 'Τπατείαg 
Φλ( αυίου) 'Ιωάννου του ένδοξο( τάτου) και iιπερφυεστάΤOυ Χοίακ β Ιν
δικ( τιόνοg). 

4 1. χρεωστουντες. - Zu φανερον χρέος 12 Am SchluLl νοη Πατα. ein kop-
vgΙ Anm. zu 71 .1. 3. tischer Bucbstabe. 
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3. EVOKATIONEN UND GΕSΤΕLLUΝGSΒϋRGSCΗΑFΤΕΝ. 

74:. Eidliches Versprechen des Erscheinens vor dem Archidikastes, ge· 
leistet an das Bureau des Strategen. - 59 n. C. - Oxyrhynchos. 
Ρ. ΟΧΥ. 2, 260 edd. Grenfell-Hunt. . 
Lit. : Wengel', Rhist. Pap. Stud. 64fg.; Schubart, Arch. 5, 69 Α. 2; Lenel, Ed1ct. 

perp.2 417 Α. 4; Mitteis, Sit~ . -Ber. 83. - Vgl. auch oben S. 35 Α. 7. 

Άντιφάν'1» ΆμμωνLοv . 1st jedenfalls identisch mit dem ίη ΟΧΥ. 268, 5 
genannten,. und auch Άντιφάν'1» Ήι,ιακλατος dfu'fte derselben Familie ange
hOren. Demnach ist der hier obwaltende Rechtsstreit wahrscheinlich mit 
der .Angelegenheit jenes Papyrus ίη Zusammenhang; vielleicht darf man mit 
Schubart vermuten, daB die Kompetenz des αι,ιxιδικαστ~> eben dadurch ge
geben ist, daB ΟΧΥ. 26ί) eine συγχώι,ι'1)σι> ist und fίir den Pl'ozeB aus dieser 
der αι,ιχιδικασΤ1» zustandig war. 

l' 1.ντ{γρα( φον). 2 :Αντιφάνηg , 1.μμωνίου [τ ]ων απ' Όξυρύγχ( ων) 3 πό

λεωg τοig παρα Τιβερίου Κλαυδί[ ο]υ 4:Αμμωνίου στρατηγού και έπι των 

προσόδω(ν) 5 τού 'Οξυρυγχείτου. 'Ομνύω Νέρωνα Κλαύδιον 6 Καίσαρα Σε- 5 

βαστ[ον Τε ]ρμανικον Α-ότοκράτορα 7 ει μην κα[ τ]α [τα] συ[μ ]φωνη4Jέντα 

εμοι 8 κα[ι] '1.νψ]φ[ά]νει ΉρακλίΧτοg έξ ~g έποιησά!με[.f}α] προ[g] έαυ

τοv(g) επι του στρατηγου 10 Τιβερ{συ Κλ[ αυ ]δ[ίου] '4.μμωνίου α1lτικατα- 10 

στάσε.Ε..ωg ioaO.f}a[L εμ ]φανή τφ Σαραπίωνο[g] 12 αρχιδικαστού [βJήματι 

επ' :Αλεξανδρείαg 13 Erog τριακάδοg τού ενεστωτοg μηνo~ 14Έπείφ, και προσ
καρτερήσειν μέχρι ο-δ 15 α εχομ-εν προg έαυτουg έγ[β]ιβασ4Jηι. 16 Ε-όορκουντι 15 

μέν μοι ε-δ εΙη, έφιορκ[ ου]ντι δε τα νεαντία. 'Έτουg πέμπτου Ν έρωνοg 

Κλαυδίου 18 KatoaQog Σεβαστου Γερμανικου Α-ότοκράτορ[ ο ]g, 19Έπειφ &. 
(2te Η.) Θέ[ ω]ν 'Oννώφριόg ύπηρέ~τηg επηκολ[ ού]4J[ η]κα τηι [aN4JE1Jn[ κ]fjι 20 

21 χιρ[ογρ]α(φί/f) . ('Έτουg) ε Νέρωνοg Κλαυδίου Ka{oaQog 22[Σεβαστού 

Γε ]ρμαν[ικού Α]-ότ[ ο ]κρατοροg, Έπειφ .&. 
7 Ι iι μήν. 17 Ι ΙναντΙα. 
11 Ι Ησεσ.fTαι. 

75. Evokation durch litterae ad magistratus datae. - 265/6 n. C. -
Oxyrhynchos. (8. 37 vor .Α. 3.) 

Ρ. GiSB. 1, 34 ed. Eger (mit Unterstreichungen deutet der HeJ:ausgeber defekte 
aber sicher lesbare Buchstaben an). Ed. princeps: Eger Al·ch. 5, 137 fg. 

Ammoninos wal' Glaubiger des Vaters der Menodora auf 163 Oxyrhyn
chitika (ein unbekanntes HohlmaB) Wein (?) gewesen, und hatte nach dem 
Tode des ' Schuldners, offenbar auf Grund einer Exekutivurkunde (wie das 
Wort διαστολικόν 1.8. 13 zeigt, vg1. Kap Υ) gegen MenodOl'a die pfandung 
irgendwelcher Vermogensstiicke erwil·kt. Indessen behauptete deren GroB
vater, Sabinus, daB die Schuld schon bezahlt gewesen sei und verlangte 
Aufhebung der vollzogenen VollstreckungsmaBregeln. Da.B ίη dem beziig-

σ* 
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lichen Verfabren der &(>χιδικαστ?jς funktioniert, gescbieht wohl nicht auf 
Grund eigener Zustandigk!.'it; denή das Vollstreckungsdekret erl1:iBt sonst 
ίωωθΤ der Praefectus (Kap. Υ), und daruιn ωυΒ auch dessen Aufhebung 
zunacbst Υοη ihm erbeten worden sein; der &ρχιδικαστής diirfte also hier 
nur als Delegatar des Praefectus amtieren. Seine Verfiigung besteht irn 
gegenwartigen Fall darin, daB er den Ammoninos zur Verhandlung evoziert , 
und zwar untel" Androhung der Kontumazialfolge. Die νοη Ammoninos mit
zubringende .f1'ε(>άπαιvα sollte wohl als Zeugin vernommfJn werden. Die Evo
kation erfolgt durcb litterae ad magistl'atus ίω Sinn νοη Vat. Δ'. 162; del' 
mit der Zustellung betraute Magistrat ist der Stl'atege νοη Oxyrhynchos, 
wo die Parteien wobnen; das Dekret des &(>χιδικασnjς kann nur ίη Alexan
drien oder auf dem fiil' Oxyrhynchos zustandigen Konvent erflossen sein. 
Es enthalt gleichzeitig die einstweilige Verfiigung, daB bis zur Endentschei
dung der Sachstand ηίolΊt verandert werden darf; vgl. Ο.Ρ. R. 20 Ι 17. Die 
Zustellung der litterae an den Strategen ist, wie ίη Vat. fr. 163, dem Ge
suchsteller uberlassen: der gegenwartige Papyrus entbalt die Prasentation 
(einer Abschrift) derselben an den Strategen. 

1 ]4στερ{φ [στρατηγφ] Όξ".Ψ!!l'χεί-
του 2 [παρα Μηvοδώραg έπικεκλημ ]4νηg Σύρας δια τού ?;ι[ ατα π ]Q::-
r?ΡQ:: πάππου A-όρηλtoυ Σαβε{νου βουλευτού ?!ρεσβυτάτου τηg λαμπροτά

της ?!6lErog rΙPy :Α-~εξQ:ν~[ δρέων. ~Hg παρεκ6μισα παρ' Α-όρηλ{ου Δ ιδύ-] 
μQυ τού και' Σαραπ{ωΥQg ενάρχου &[ρ ]χιδικα6ΤΟ:!! επιστοληg, 6υνε~ευγμ{

νων των γενομένων έπ' ~'!!.τφ i!πομνημ!&~[ των, τα &ντ{γραφα -δπ6κcιται 
μετα] rιX αυ-/}εντ~[α] ~ctl ~ξ~.@. r~ &κ6λου.:!tα τοις γ~αφ~~σ~ ~~ιXξαι" ('Έτουg) 
~γ' Αvτοκράτοροg Κα{6αρος Hoυπλtoυ Λικινν{ου Γαλ2:ιηvoύ Γερ!!'ανf?;ΙΡi) 

5 5 "[Μεγίστου Ευσεβούg Ευτυχούg ΣεβασΤΟύ Φαω]φ~ ιδ. 'E6!l δλ !.ηg μεν 
έΠΙ6τολης' Αi!.ρήλιος Δίδυμοg· δ και' Σαρ<απ)iωi! εναΡΖQ~ ~ρχιδικα6τηg 
6τρα!.ηγφ Όξυρυγ~[xείτoυ χαίρειν. Άμμ~ν~νoν ταν και' ... κ ]~ανoν ΚQ:ί 
την τούrρ:!! -/}~[ρ ]dπαινα~ φρ6ντισΟΥ &ΠQστε~~αι εΙς τα δικαστήριον Eroro 
ήμερών εί'κο6ι κα-/}' & ήξ{ωσεν Mη~oδώ2.[ρα έπικεκλημένη Σύρα δια τού 
πάππου Σαβ]~{~oυ 6υ;βουλευτοil, μηδενοg νεQ2τεριζομ§Υου μέxρ~ της παρ' 
έμοι κρ{6εως. EfO!.ill μέντοι, στι εαν μη &φίκηται συ~ ΤQ 8 [-/}εραπα{ν?1, 

&.f1'ετή6ω & παρήνεγκε κ ]Q:Τ~ της ~φήλικοg δι~[ στ ]Q~κον και' ένεχυρασ!..Q::ν. 
Και' γ~ρ δ Σαβε~υoς παρέ-/}ετο, ~ποδ66ειg τφ Άμμων{~φ τού πλείστου 
9 [γεγονέναι και' . .......... . ]~ηκεναι. ΈQρώσ-/}αί 9"[ε ευ]ΧQμαι. ('Έτουg) 

fY' τού κν[ρι']ρ:!! ήμων Γα2:λιηνΟύ Σεβαστού Παχων κη. Τού δέ -δπομνή-
10 ματοg' 10 ['Ο δεί~α -δπλρ Aυρηλtoυ Σαβε{νου ε]iπ(εν)' Αi!.ρηλ{α Mη~[o
δώρα επικ ]~κλημένη Σύρα Qια τού πάππου κατα 7fατέρα Σαβείνου βου
λευτού πρεσβυτάrρ'!!. τηg λαμ~ρoτά2!..[ τηg π6λεωg των Άλεξανδρέων εν-

4 ιιετα] Μ.; κατα] Eger. 
8 &&ετήσω erganze ich, statt wie Eger, 

&κυρα καταστήσω, weil der Raum zu letz
terem nicht reicht. Denkbal' auch &κυ
ρώσω u. a. 

9 [γεγονέναι και Μ. 
10 Anf. erg. Μ.: es spricht θίη Rhetor. 
11 [εντυΥχ]άνΗ Μ. 

3. Evokationen und GesteΙΙungsbίίrgscbaften. 85 

τυγχ]άνει' Άμμωνιν[ og δ και' ., .]';'~Q:VQ~; βίαν ου r[ η]Υ Τ'!!.ΧQύ6'αν ερ[γ ]ά-
. , - , 'λ '" ξ 12 [ σα6-/}αι ~ροελόμενοg, κατα Τ,l,/g αφη ικo~ ~oμψων '!1L ατο '," ., ... Ί' .. . 

. . . . . . ιfJφλ,l,/κ6τοg γ ]αρ Qη τού παΤΡ9~ [ ... : ... . . . ]υτος απο λ[ ο ]rov 

~[tJYov έκαταν έ~ήΚ01,τα !ριών 'Q~~ρ,!:!γχει:ικων κα~ τούτον τον ~ρι-/}~oν 
13 [ετι πάλαι πεπλ,l,/ρωκ6τοg, -δπομν ]rιματα δεδωκ[ εν < Οξυρυγχειτικων) εκα~ 
τον έξή]?;ιρνΤQ:: !ριων τ[φ] έπιτρόπφ της ,!:![<δ)~g !.oQ ~Q::~Qντος και, o~ 
6νω δια6τολικφ' έχρήσατο 4λλ[α] 14 [και' . .... ετελείωσεν τα περ] ~ αυτα 
μ, [] -"[] {" ~'>. νόμιμα. [ .......... ] . .. υδ?Ίr~.!: έν δι α στολικρ '1'/ ~ ν ~xυρα6 α κα.!: αριυ-
μαν έντάξαι αυτο το ιΣια6τo~κoν ~v~rQ:Ι 15 [ εΊ~- 15 

τον γαρ &π[ .... . ..... . ]φ~ ~αί λο.!:[ π ]ών έξήκo~[ τα τρι ]ων οντωΥ !.φ.!' 
οφ§[ιjλομένων δέρν δμολογη!iα 16 [ ]'!!. ~§~[ ο ]Ι?Ί?;ιδ-
να~ [ ]ρ? oυτω~ ε!.§~§<[ ω6ε]~ τα νόμΨQ: 

(Abgebrochen.) 

13 [ΙΙτι πάλαι πεπλ1Jρωκότοg] Μ. 14 Anf. erg. lVI. 

76. 1adungsbefehl, behufs Erledigung eines υπόμνημα gleich dem ίη (65) 
enthaltenen. - 5. Jahrh. D. C. - Hermupolis . Magna. (8.40 Α.2.) 
Ρ. Amh. 146 edd. Grenfell-Hunt. 

Dieser Papyrus entspricht genau deln in 65 Ι 16 fg. enthaltenen Petitj 
c1ieses lautet auf έπαναγκάσαι (αυτους) &ποκαταστιη6α{ μοι τους φό.ρους ... 
έπ<ε)ι δε ι5cvτιλέγοvσιv, πα(>απεμφ.f1'έvτας μείvαι εΙς το ... δικασnj(>ιοv. Genau 
korrespondierend heiBt hier del· (o:ffenbar νοω Statthalter hiezu angewiesene) 
Qιπάριος die Dorfeirenal·chen, sie sollen die Belangten entwedel' ~ur Zahlung 
veranlassen odel· zum Statthalter schicken. Tl"Otz der Altersdl:ffel'enZ νοη 
VΊelleicht einem J ahrhundel1; wird man annehmen diirfen, daB dieser Papy
rus die sonstigen Evokationspapyri illustl·iert. 

1 Π(αρα) Ήρακλάμμωνοg λαμπρο(ύ) και' ριπαρίο(υ) 2 εlρηνάρχ(οιg) κώ

μηg Τελβών-/}εωg. Ποιήσατε Κολλουχιν και' Σίριον ταν α-vτού &δελφον 
, ,,Ι 'δ' β 'f"- '/Ι ' 'ο τους 3 vLoiJg Πενοβ τουg απο6πα6ανταg τα υο οικα bφα Δνουφιου απ -

, 4'" λ' " Ψ 1" 'λ 'Ητιαf"'"η"'αν καταστησαι αυτφ '1'/ αντι εγονταg εκπεμ ατε l:ΠΙ την πα ιν. v v 

γαρ έπι τού αρχοντοg. 5Έρρω6-/}αι 6 -δμαg §V(χομαι) . 

77. Vollzug einer Ladung durch einen Dekurionen der groBen Oase. -
376 oder 378 n. C. -- GroJ3e Oase. (Vgl. 8.41 Ζυ Α.3.) 
Ρ. Lips. 36 ed. Mitteis. Nachtr. Υοη Wilcken, Al·ch. 3, 564; 4, 266 fg. 466 fg. 
Lit.: Wilcken a. ο.; Mitteis, Sav. Ζ. 28, 388 fg. 

Es handelt sich um Zustellung einel' vom Statthalter ausgehenden Evo
catio oder Litis denunciatio θΧ auctol'itate; sie wu·d durch den Decurio so 
ausgefiihrt, daB er sich νοη den Beklagten ihl'e Proze.Bvertreter (ένταλικάριοι) 
mitgeben laBt und diese durch θίηθη Offizial zum Statthaltel' schickt; dabei 
hat er auch Kaution fiil' die Vertl'etung (cautio iudicatum solvi) verlangt. 
Die Urkunde ist θίηθ lllustration Ζυ dem ίη den iJπομv?jματα vorkommenden 
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Antrag auf μεταπεμ.ψftηναι oder &X.ftfJVΙXL τον &ντΕδικον. Die ΆντολικιΧριοι 
entsprechen dem klassischen Vindex; daB ffu· sie Bίirgen gestellt werden, 
ist begreiflich, weil der Vindex 'pro rei qualitate locuples' sein muB. Nach 
Analogie Υοη Lond. 3 ρ. 232, 36, wo ΙντολικιΧριος den Bίirgen bedeutet, ist 
man versucht, es direkt mit Vindex zu ίibersetzen. Abel' die, 8av. Ζ. a. Ο., 
zitierten Kodexstellen deuten auf die ϋbersetzung 'procurator" obwohl die 
Funktion jener Leute mit der des Vindex praktisch zusammenfallt. 

1 Φλαυίωι ΑΙλίωι Γεσσίωι τωι λαμπροτάτωι 
~γεμ[ό]νι 2 Αυρήλιος Κλεόβουλος πολιτευόμενος 'Οάσεως μεγάλης χαί-
ρ[ ει ]ν. 8 Πρόσ[ τ ]αγμα έκομισάμην π( αρα) τfjς σης λαμπρότητος, κύριε, το 
κελευόν μοι παρ[ α ]πέμψαι ψ; το δικ[ ασ ]τήριον 4rov~ κληρονόμους '4Π{9υ 
έτι κα~ κληρ[ ο ]V9l!9Vf; Ήρακλείου Δομ[ ε ]ττCου κα/' [ .. ] . [. .] . ν[ ο]υ Σεπτι-

5 [lLCOV] η <~oυς) έ[ν]τoλ[ι]~[κα]ρίoυς τους δ[υναμε']Υους α~οκρCv[ιχσ]&αι 
υπερ αυτων έ[ν] τφ δικαστηρCφ [προς] τα έπενΕχ[&ησό]μενα αυΤΟί[ς] 
~ υπ[ο 1 τfjς λαμ[ προτά]τη[ς ο ]Ικίας 'Δν[ δρο ]μάχου κα~ παρα[ υ ]τ[ ά], έν στέρ
νοις έχ[ ω]ν Γ τ ]ον φόβον [τfjς σfjς] μεγαλιότη[ τος], 7 έπεκείμην αυτοι[ς] 
ένoχλω~ κα~ < τ-ην εΙς> [τ11ν] έσωτέρ[ α]ν ['ο]ασιν πορίαν υποστάς, σπου 
τας δια[ τ ]ριβας έχουσιν, 8 τους παραδο&έντας μοι υπ' αυτων 1v[ τολι ]κα
(ICOVf; ίκαν~υς δυναμένους τ-ην χώραν αυτ[ ω]v αΠΟ;>f[ λ ]ηρω[ σαι] 9 μετ' #v
γυητων ακολού&ως α[ς ξ'[&]~[ντo] xειρoγραφ[ε]ίαι~, απέσπιλα δια 'lσιδώ- . 

10 Ρ9υ β( ενε )φ( ικιαρCου) τfjς ofjf; του #μου 10 κυρί[ ο]υ τάξε[ ως, υπ ]οκολλήσας 
~[o μον ]αχον των χεΙ(lογραφιων αυτων πρ[ος τ]ο μη[ δ]εν μα&ει[ ν] τ-ην 
11 έπαγρυπν[ οτά]rηv ~[η]δε[μo ]νείαν [σου δέσπο ]τα. Έρρωσ&αί σε ευχομαι, 
λαμπρότατε ~[γεμ ]ων κύιμε, πολλ[ ο ]ίς χ[ρό]νοις. 12'Τπατείας [των δεσπ ]0-
τ[ ω]ν ή[μων ουάλεντος το .] κα/' ουαλε[ ντ ]ι[ ν ]ι[ ανου το .] . 

78. Gleiche Gattung wie 77. - 376-378 n. C. - Gl'OBe Oase. 

Ρ. Lips. Inv. Nr. 348 ed. Wilcken, Arch. 4, 467. 

1 [Φ]λαυίω[ι ΑίλCωι [Γεσσίωι] τωι λα[μπροτ μτφ ~γεμόνι Β[ Αυρήλιο]ς 
Κλέοβdυλ[ ος πολ]ιτευόμενο[ς Ίβιτ ]ων πόλεως χαίρειν. 3 Πρόσταγμα έκ[ 0-

μισάμη]ν Τfj[ς o]fjf; [λαμπρότ ]ητος, κύρ[ιε], δια Τσιδώρου βενεφικιαρίου τfjς 
ofjf; τού έμου κυρίου 4 τάξε[ω]ς το κελ[ευόν μο]ι έπ~ [π]έρας αγ[α]γεί[ν] 
τα προστεταγμένα υπο τ[ ο]υ κυρCου μου του προηγησαμένου Περγαμίου 

5 5 ενεκεν χρέους Τ[fj]ς λαμ[ προτ ]άτης οΙ[ κίας] Άνδρομάχου, κα~ έν στέρνοις 
εχω[ν] τον φόβον του δικαστη9ίου ανέ~δραμoν εΙς την [έσω] 'οασ[ιν] 
αφεστηκυία[ν] τfjς έμfjb πολιτίας έπε~ τέσσαρας δλας νυχ&ημέρους δι' ανύ
δρων 7 όρων κα~ δσον έ[ πεκ ]είμΗV α[ v]το[i]ς ένοχ[λ]ων το (καν ον τφ προσ
τάγματι αποπληρωσαι έυτα.......... 8 'Ισίδωρος ό β( ενε)φ(ικιάριος) 
[ ... . ]νετε[ . ...... . ]α ωστε η αiι[ τ ]ους [π ]αραπέμψαι η το[ υ]ς έυτολικ[ α
ίους τους δυ[να ]με'νους 9 αποκρCνασ&αι [υπερ αυτ ]ων έν τφ δι[ καστη-

6 Ι έπι. 
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Ρ ]ίφ προς τα έπ[ενεχ]&ησόμενα α[ υΤΟίς] . κιχ/, πα [ρ ]αυτα παραδους Ίσιδώρφ 
10 τους έvτο~ι~[ ΙXQCOVf; τ ]ων αυτων fyQ[ αψά] συ προς το μη[ δεν λα ]&είν 10 

σου την έπάγρυπνον κηδεμονCαν, δέσ~oτα. 

10 Ι σοι. 

4. VERHANDLUNGSPROTOKOLLE UND URTEILE. 
79. Verhandlung vor dem vom Praefectus delegierten Strategen; Streit 

iiber ein Kind. - 49 n. C. - Oxyrhynchos. (V gl. S. 42 c.) 

ΟΧΥ. 1, 37 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: Mitteis, ΗθΙ'ωθΒ 34, 98 j Wilcken, .Arch. 1, 123 j Graden witz, Einfίihrung 14 ; 

Willem, bull. du Musee belge 8 (1904), 158 ffg. j Partsch, Schriftformel 72 fg. j 

Wenger, Berl. Ph. Wochenschr. 1907, 143/4. 

Die Delegation ergibt Π 7; κρι.ftέντα bezieht sich daselbst wohl auf die 
formelahnliche Instruktion des Prafekten an den Judex pedaneus (8.42 c). -
Der 8trateg fallt ein bedingtes Endurteil auf Leistung Zug um Zug. -
Τροφειτις (sc. συγγραφή) Ι 9 ist der Ammenvertrag. 

Die Nachgeschichte der hier protokollierten Verhandlung s. ίη ΟΧΥ. 1, 
38 (58); der dort genannte 8yros ist mit dem Pesuris unseres Papyrus 
identisch. 

001. Ι 

1Έξ -όπομ[ν ]ηματισμων Τι[βερίο]υ Κλαυδ[ίο]υ Πασίωνος στρατη(γου). 

2 ("Ετους) ένάτ[ ο]υ Τιβερ[ου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστου Γερμανικου 

S Αυτοκ[ρά]τορος , Φαρμου&ι γ έπ~ του βήματος. 4 [Π]εσουρι[ς] προς 

Σαραευν. '4ριστοκλfjς ρήτωρ 5υΠl:Ρ Πεσούριος' "Πεσουρις, υΠl:Ρ oiΊ λέ- 5 

γωι, ζ (ε.,;ους) 6 Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος του κυρίου ανείλεν 7 απο 

κοπρίας αρρενικον σωμάτιον Ονομιχ. Ή9α~κ[λαν]. τουτο ένεχεCρισεν τfjι 

άντιδίκω ι' έγένε~τo έν&άδε ~ τροφείτις είς υ[ον του Πεσούριος. 10 Τού 10 

πρώτου ένιαυτου απέλαβεν τα τροφεία. llΈνέστηι ~ προ&εσμία τού δευ-
, , - 12 ['] 'λ "λ β 'Ό δ' - 'λ <>.- λ' τερου ενιαυτου, κα ι πα ιν απε α εν. τι ε ταυτα α ηυηι εγωι, 

13έστιν γράμματα αυτfjς δι' cbv όμολογει εΙλη~φέυαι. Λειμανχουμέν[ ο]υ 

του σωματ[ί]ου απέ~σπασεν ό Πεσούρις. Μετ[ α] ταυτα καιρον ε&ΡΟύσ[ α] 15 

16 εΙσεπήδησεll εΙς την του ~μετέρoυ [ο ]ίκίαν 17 κα/' το σωμάτιον αφήρπα

σεν, και βούλεται όν[ ό]~ματι έλευ&έρου το σωμάτιον &πενέγκασ~&αι. 

'Έχω[ι] πρωτον γράμμα τfjς τροφείτιgος, 20 εχωι δεύτερο[ν] τcοv τροφείων 20 

τηv [α]ποχή[ν]. 21.:1ξιωι ταυ[ τα] φυλαχ&fj[ν ]αι." Σα[ρα ]ευς' "απεγαλάκ
[τισά] μου' το [π ]αιδCον, κα[ι] τούτων 23 σω,αάτιόν μοι ένεχειρίσftηι. 'Έλα
i![ ον] παρ' αυ~των του[ς] πάντας οκτωι στατfjρας. Μετα 25 ταυτα [έτε- 25 

λεύ]τησεν τ[ο σ]ω.αάτιο[ν <των) στα]~τήρων ~[ερ]~όντων. Νυν βούλΟΥ
[ται το] 
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Col. Π. 
ll[.S> ] , , , ,,, Θ' . 2'" - ," υΙ ον μου τεκνον αποσΠασαι. Ν εων γραμματα του σωματιου εχο-

μεν." 3'0 στρατηγ6ι;' "έπει έκ τήι; οψεωι; φαίνεται τήι; 4 Σαραεύτοι; ειναι 
, ..i"" ι 5' ι , δ ' ~ , 

5 το παΙVΙOν, εαν χιρογραφησηι αυτηι τε και αν,ιρ αυτή~ έκεΤνο το έν-

χει~ρισ{Hν α{)τfjι σωμάτιον ύπο τού Πεσούριοι; 7 τετελευτηκέναι, φαίνεταί 
μοι κατα τα ύπο 8 τού κυρίου ήγεμ6νοι; κρι{}έντα &ποδούσαν 9 α{)την δ 
ειληφεν &ργύριον εχειν το [tδιο]ν 10 τέκνον." 

80. Verhandlung iiber eine Schuldverschreibung und verbotene Selbst
hilfe - 85 n . C. - Pl'Ovenienz unbekannt. 

Flor. 61 ed. Vitelli. Nachtr. νοη De Stefani in den Add. ρ. ΧV -XVI; * Mitteis, 
. eben~a .u. Sav. Ζ. 27. 2.20 fg. (Neuausgabe); \Vilcken, Al·cb. 4, 445. 

Llt.: ~lttels, Sav. Ζ. a. ο.; Ρ. Μ. Meyer, ΒθΙΙ phil. Wochenschr. 1907 S. 464; 
Wilcken a. ο.; Partsch, Biil·gschaftsr. 1, 122. 240. 316 Α. 1. 

Fiir die Darstellung des Status causae s. Sav. Ζ. a. Ο. Der Papyrus ist 
besonders wichtig als Zeugnis dafiir, da.B das agyptische Provinzialedikt 
eine fiinf- bis zehnjahl'ige Forderungsverjahrung statuiert hat, wenngleicll 
vielleicht ηυι' fiil' die Peregl·inen. Ehe ich am Original die Lesung ~γψό
νες - πο'λ,vχροvLωv (ΙΙ 45) gemacht hatte, habe ich blo.8 an eine die Ver
jahrung faktisch handhabende Praxis gedacht (Sav. Ζ. 26, 486 fg.). 

Ι 

1 Αντίγραφ[ ον έξ ύπομνημα ]τισμών 2ετουι; δ [Α{)τοκράτο ]ροι; Καί
σαροι; Δομιτιανού 3 Σεβαυτ[ ού Γερμανικού Μ]εχειρ ιδ. 4 '1[ σί?]δωρ[ οι; δ ' 

5 και Φιβίων π ]ροι; :4χιλλευι; .. ρα ... 5. Χ ... .. [ .......... ] ..... ντ .... . 
6 [ύ]πό{}εσι ι; [ .......... ] . &πέχειν [ ..... ] 7 .... ρα ..... [ ] 
8 Σεπτίμιοι; ΟΜ[γετοι; ..... ] .... [τ?jον Φιβίωνα. 9 [Π]αραυτα [ ...... . 

10 ••••• • ]αμενοι; [όφε ]ίλειν σοι 10 δι' αι; α{)τ. [.] ... [ ..... ] ......... ε{)-
{}έωι; 11 μα6τιγω .... [ ... . Φι]βωων' Το πρα[γ ]μα χαρίζομαι 12 α{)τώι, ί'ν' 
, λ - [ " ?] 13 Σ' Ο' , [] , αμε ω ι; εχω. επτιμιοι; υεγετοι;·.. .. εγκαλεΤι; α{)τώι; 14 Κεφάλων 

15 ρήτωρ' Τήι; σηι; ε{)εργεσίαι; δε6μενοι; έντυγ~xάνει σοι το πρώτο! κ[α]ι 
&ναγκαι6τατον 6υ[γ ]γνώμην 16 αιτούμενοι;, έπει επλανή{}η περι τη v εν
τευξιν' ε~7 δει γαρ &ναφ6ριόν σο[ι] δΟύναι, άιι; και συ ή!!έλησαι;. Δ[ε6-] 
18 με{tα ουν μη μαστιγω{}ήvαι α{)τ6ν. Το δ); ζήτημα [νύν?] 19 εστι τοι-

20 ουτο. 'Ο πατηρ τού &ντιδίκου έδανείσατο [παρ α] 20 τού πατροι; τού ήμε
τέρου εκατον &ρτάβαι; πυρού. Κ[ λη]~ρoνoμικoν δ); το δίκ[ ιxJLOV. Δοκώ 
δ); στι Ο{) τών χαρα[ κτή]~ρων μ6νων κληρο[ ν ]όμουι; δει είναι, &λλα και 
τα όφ[ ειλ6]~μενα ύπο τών κληρονομη{}έντων &ποδ[ιδ]όναι. 24 ['Αρ ]ιστ6-

2δ νικοι; ρήτωρ' Αναγνώτω πώι; όφείλετα[ ι ταύτα.] 25 [ Κε ]φάλωνοι; &ναγν6ν
τοι; έπίσταλμα Άρχίου τού [και Πολυ ]~δεύκoυι; επι το,ίι ια (ετουι;) [Τι
βερ ]ίου Κλαυδίου, 27 Αριστόνικοι; . Τον μsν δ[ ανειο ]κόπον ΤΟύτο[ν 28 έν
{}άδε καλούνται ο[ί δεδ]αν<εικ6τ)ει; έκ πολλ[ών] χρ6~νω[νJ &ν{}ρωπον 

25 tπίσταλμ,α hier = tπιστολ'lj, chirographischer Schuldschein. 
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στα[τέον] εΙι; τα {}έατρ~[α] . [.] . τα' δ δε ήμ[έτερόι; ε6τι]ν εiJoχήμω[ν] 50 

31 [ •••• ] • εν εννε[ . ......... . ]ν τού με~[ 32 [ •••••• ] 7!οτε g[ . .......... . ] 
γραφο .. [ 33 [ •••• : .]ε γραπ[ ............ ] ωι . . [ 34 [ •••• • ]νου!, [circa 

30 Buchst.] 

ΙΙ. 

35 Φιβίων' Ο[ {)]κ οΙδα. Σεπτίμιοι; ΟΜγετοι;' Ό γε συ o{)~κ οιδαι;, 35 

oMs ήi!'ε~ [ ... ]. ωμεν. 37 Κεφάλων' '!'i? μεν έπίσταλμα τού π[ ατρ ]9Ι; τού
του 38 εστίν' προστάτηι; δε ω.ν δ δούλοι; ύπέγραψεν στι 39 μετρήσει, οΜεν 

δε μεμέτρηκεν απαξ &πο τού έπΙ~στάλματoι;. Σεπτίμιοι; ΟΜγετοι;' Πρώ- 40 

τον μεν 41 ζητεΤται, εΙ τού πατροι; τούτου γράμματά εστιν, δεύ~τερoν, δια 

τί έ'ωι; σήμερον ο{)κ &πΤΙτησαι;' δύναται 43 γαρ και γεγραφέναι δ [ .... . ]ιοι; 
και μεμετρηκέναι. 44Αριστόνικοι;' Συ μεν ζητ[εΤ]ι; όρ{}ώι; ταύτα, έγω δέ 

σοι το 45 κα{}ολικον λέγω' Ήγεμόνει; πεν[ τ 1αετίαν ωρισαν 46 περι τών πολυ- 4:; 

χρονυ]ων' &λλ' οί' δεκαετίαν, ο{)χ σπου 47 διαλογισμοι και ήγεμόνει; παρα

γεν6μενοι. Πυ{}[ ού] 48 α{)του, πόσα ετη δ πατηρ α{)τού Επέζησεν. 49 Φι

βίων' Ήρνήσατο ο-ότοι; [τη]ν κλη[ρ ]ονομίαν τού πατροι; 50 και έγω την 50 

[και εγω την] τού ίδίου πατρόι;, έπει σιτo~λ6γoι ήσαν και &Π'!1το[ύ]ντο 

/ΞΙΙ; τον Κ[ α ]ίσαροι; λόγον. 52 Άριστ6νικοι;' Εί oiιν και ώφείλετο εΙι; τον 

Κ[α]ίσαροι; λ6γον:, 53δια τί ο{)κ &πiιτει τότε; Σεπτίμιοg ΟΜγετοι;' 54Λει

~ιoύ γεν[ ομ ]ένου πε[Ι]Υών Ο{)Κ &πΏ[ τ ] ειι; [το Jv πυρόν, 55 εί ώφείλετ6 σοι; 65 

Φιβίων' Παρεκάλει με τέσσαραι; 56 μναι; λαβείν. Αριστόνικοι;' Έαν τούτφ 

πρoxωρή~σ'!1, εποίσουσιν μύριοι χειρόγραφα ",ού πατρσι; τούτου' 58 έν όρ

φανεί,! γαρ κατε[ λ{Jπη ο-ότοι;. 59 Σεπτίμιοι; Ούέγετοι; τώι Φιβίωνι' 'Άξιοι; 

μ[ην ήι; μαστι~γω{}ήναι, δια Όεαυτού [κ ]ατασχων ΙΧν{}ρωπον 61 ε{)σχήμοvα 60 

και' γυν[αί]καν' χαρίζομαι δέ σε τοίι; o~χλoιι; και φιλαν{}ρωπ[6τ]ερ[ό]ι; 

σοι εσομαι. Δια τεσ[ σΊε~ράκoντα έτών έπιφέ[ρε ]ιι; έπίσταλ[μ ]α' το ημισ[ ύ] 

σοι τού χρόνου χαρίζομαι' [μ ]ετα εΙ'κοσι ετη έπανε~λεύσ'!1 προι; έμέ. Και 65 

εκ[ έJλευσε το χειρ[ 6]γραφον χια 66 σ{}ήναι. 

38 Προστάτης W.; nach dieser Le
sung scheint mir die wahrscheinlichste 
Deutung des Folgenden die νοη Rabel 
bei Partsch a. Ο. 122 vorgeschlagene zu 
sein; der Sklave des Al'cbias (des Vaters 
des Beklagten) war Praepositus (προστά
της) seines Geschafts und hatte ιΙεη Schuld
schein unterschrieben, daB der Herr zahlen 
werde. Die Deutung νοη Wilcken und 
Pat·tsch a. Ο. ΗίΒt das zweite δέ unmog
lich el·scheinen. 

45 Die hier zutage tretende ediktale 
fiinfjahrige Klagveljahrung (fiil' Pel'egl'i
nen) beruht auf griechischem Recht. 

46 &Λ.λ' οε Μ.; W. will ΙΧλΛ.οι(ς) νθΙ
bessern, was m. Ε. unnotig; auch wiil'de 
ich dann .yorziehen &Λ.λ' 01(ς) zu lesen. 

63 fg. Uber die Auslegung des SchluB
satzes ein Vorschlag νοη mir Sav. Ζ. 26, 
485/ 6. 

65/66 Zur Vel'nichtung des Schuld
scheines vgl. 31 ιν 20. 

81. Verhandlung betre.ffend ein Patronatsverhiίltnis. - Cil'ca 115 ll. C. -

Oxyrhynchos. 

Ρ. ΟΧΥ. 4, 706 edd. Grenfell-Hunt. 

Del' Stl"eit findet statt zwischen dem Patron Herakleides und seinem 
Freigelassenen Damarion. Da (Ι 7) zunachst nach dem enchorischen Recht 
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gefol'scht wird, diirfte Herakleides zur Zeit del- Freilassung agyptischel' 
Ν ationalitat gewesen und erst spater zum Biirgerrecht νοη .Alexandrien 
(&στικοί νόμοι 1. 9) gelangt sein, auch der Freigelassene ist jetzt Grieche; 
dadurch konnte abeI- die Unterstellung des Patronats unter das urspriinglich 
platzgreifende agyptische Recht nicht beseitigt werden. 1) Nur ,νθίΙ dieses 
ίiber die Frage keine Norm enthalt, wird subsidiar doch der &στικος νόμος 
(alexandrinisches Recht) angewendet. - .AIs Inhalt des Prozesses vermute 
ich: Herakleides verlangte νοη Damarion als dessen Patron die παραμον1ί 
(obsequium), die in den delphischen Manumissionsurkunden haufi.g aus
bedungen wil-d. Damarion verweigerte sie, da er θίη Losegeld gezahlt und 
ίω Freilassungsbrief die Zusicherung des 'μηδεν εξειν πραγμα' bekommen 
habe. Dennoch wird ihm das Obsequium auferlegt, vermutlicll weil das 
μη δεν εξειν πραγμα bloB der Quittung iiber das Losegeld und Nichtanfech
tung der Freilassung galt; das παραμένειν wurde wohl, obzwar ίω Kontrakt 
anscheinend nicht stipuliert, doch als gesetzlicher .Anspruch des Patrons 
betrachtet. 

Μ. Rutilius Lupus war Praefectus .Aegypti νοω J. 114-7. 

1 [ 11 Buchst. ] παρ' AΙγυπτί9~[ς 18 Buchst.] 2 [τους &πελευit]έρους 
τοίς πάτρωοι, τον δε Ήρα[ κ ]λείδην 3 [ ••••• &πειλη]φέναι παρ' αiιτoύ &ρ_ 
γύρων καλ γεγρα~[ φέναι χειρόγρ ]αφον περλ τού μηδεν εξειν πραγ,αα 

5 5 [προς αυτόν, κα] ~ &ναγυόυτος το χειρόγραφου Λούπος 6 [βoυλευoάμενo]~ 
μετα των φίλων &πεφήνατο ο{)τως' 7 [' 'Εν μεν τοίς των] ΑΙγυπτίων νό
μοις oiιδ'εν περ~ της 8 [ 14 Buchst. ]?7ς έξουοίας των &πελευitερωοάντων 

10 9 [ 12 Buchst. Δtο] &[ κο ]λούitφς τοίς άοτικοΤς νόμοις 10 [κελεύο,αεν τον 
Δαμαρί]ωνα Ήρακλείδrι τφ πάτρωνι 11 [παράμένειν κ]ατα τον νόμον'. Και 
τφ Δαμαρίωνι εΤπεν' 12 [τφ πάτρωνι επ ]ου και προοτίitημι, έάν οε μέμ
ψηται 13 [Ήρακλείδης, ξv]λοκοπηitήναί οε κελεύοω'. 

6 V gl. 83 1. 15/6 und Zitt. 10- 13 Die Erganzungen νοη Μ. 

82. Abschrift aus dem Protokollbuch eines κι;>ιτηs και μεσίτηs. - Zeit des 
Hadrian. - Hermupolis magna. 

Ρ. Rein. 44 ed. Reinach. Nachtr. νΟΏ νίΙθΙΙί, Atene e Roma 8, 219 fg. 
Lit. : Wilcken, Arch. 3, 526; Mitteis, Sitz.-Ber. 123. 

Wie das {Τεου Τραιανου zeigt, ist dieses &ντίγραφον eines im 7. Jallr 
des Trajan ergangenen SpI'uchs erst unter seinem Ν achfolger heι-gesteΙΙt 
worden; es wird νοη θίηθω nicht weiter bekannten Φίβις Ζυ θίηθω unbe
bekannten Zweck einer Beltorde iiberreicht. 

1 Άνrίγραφου -όπομνηματιομΡϊΊ 2 (Έτους) ζ itsoiJ Τραιανου Παύνι. 
Άκύλος 3δ καr~!1ταitει~ κριτη~ !!εq(τ(ης) ~:ι:τρμω(νίoυ) 4'Ηρακλείου προς 

1) Είηθ schone Parallele Ζη 1. Salpen8. 23, wo dem zur romischen Zivitat gelangten 
Latiner das Patronatsrecht 80 vorbehalten wird, (ac) Βί civitate mutatus ηΟΏ esset, 
also mit dem Inhalt des latinischen Rechts. 
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Διονύοιον '4πολλωνfqv' 5Έξ ιbν ηκουοα, άπεφηνάμην, (&ρούρας) ια &γο- 5 

~Iμ!it( ήναι) 6 παρα Κλαυδ(ίας) Eiιδ'αιμoνίδ( ος) καλ (&ρούρας) ια &γοραοitη
ναι 7 παρα Δημητρίου κ~~ (&ρούρας) κο ~αρα Έρμαίου και (&ρούρα;) δ 
8 παρα Ήρωδίωνο(ς) και Σωτηρείχο( υ) και Θέωνο(ς) και (άρούρας) ιδ 

(Τίμιου) 9 παρα Κλαυδ(ίας) Eiιδαιμoνίδ(oς) και (&ρούρας) ια παρα τής 

α(υΤής) και 10(&ρούρας) ιγ (Τίμιου) παρα Δημητρίας καλ (&ρούρας) αη 10 

ις παρα Mενε~λάoυ και (&ρούρας) ια (Τίμιου) παρα 'Ωριγένο(υς)' CXς 
ώΎηΟάΕ.μευος 'Απολλώνιος, Διονυοίου μεν 13 πατ11Ρ πάππος δε Άπολλω-

, , , , \ - Δ / - 15 • - ό ' ε ' νίου, έποί!!:..ηΟΕν τας ωνας εΠb τφ ιόνυΟbου του υιου νομαι:ι, μ τα 15 

, '17 ξ' , - , 'Το δ' τον της oυμφω~νίας χρονον της γενομενης μετα_ υ αυτου και .L' ι ωρας 

τής και Τατρείφιος 18 προς Λαοδίκην την' 4πολλωνίου τφ 19 ζ (έτει) Δο-
• - 20 'Δ ' -'Λ λλ / 21 ' μιτιανου' φαίνονται είναι κοιναι ιονυοιου του πο roVbOυ και 20 

, / δ' 22 δ' " 'Α 'Ά' '" Άπολλωνίου τού ΗρακλεbΟV' .!!IJ~D;)~ ε τα οωματα ρμαrvς .ρτυ..,ας 
ΊΩρίqάς 23 Ευήμερος Ήρακλας ΈρμαΤος, άγοραοitέν~τα τον αΥτον τρό

πον, κοινα[[ι]] sivat αiι 25 τών φαίυεται' δμοίως τάλαυτον 26 το δανιο&εν έκ 25 

των Άπολλωνίου του παππου, χρηουεν εις το ιονVΟbου ο υομα χρεω-27' <>. ' , 'Δ / 28 ["] , 

oτrι Έρμαίφ νεωτέρφ, 29 φαίνεται των αυτων κοινον εΤναι' 30 περι μεν γαρ 30 

των της μητρφας 31 0iιoίας πρΟΟόδ'ων τής κατελitού~qης εΙς Άπολλώνιον 

Ήρακλείδου 33 0iιδεν iιδυυή&ην οτήοαι δια τq 34 άμφοτέροις τοίς μέρεοι 

δ~μολογεiοitαι μη εΤναι έν&άδε 36 τους περλ αiιτων λόγους. (2te Η.). 35 

87 [Φίβις] Κάοτορος έπιδέδω[ κα κα]ι 38 [δι ]ώμοοα τον σρκον κ( ατα) τ(ον) 

νόμ( ον). 89 '1:ι:τ1}nεως έγραψα -όπερ αiιτoυ 40 βραδέως γράφοντα. Φίβις 40 
41 [Κ]άοτορος iιξίωoα . .. 42 [.]ν. 

40 Ι ')'ράφοντος , 

83. Aus einer Verhandlung vor dem ύπομvηματογράφοs. - 121-138 
Υ. C. - Alexandrien. 

Teb. 2, 286 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. νοη Schubal·t, Gott. G. Α.1908, 191; 
Wilcken, Arch. 5. '232. 

Lit.: Die Obigen; Mitteis. Sav. Ζ. 28 , 386. 

Ώίθ Verhandlung, νοη del- unser Papyru.s nur θίηθΏ .Auszug bringt, hatte 
vor Julius Theon, dem -όπομνηματογράφος ίη Alexandrien, jedenfalls als dele
giertem Judex pedaneus, stattgebabt. Ιη derselben war θίη Stiick aus θίηθm 
Reskript νοη Hadrian verlesen worden, und offenbar um dessentwillen, wie 
schon die Uberschrift zeigt, ist der vOl-liegende .Auszug aus dem Verhand
lungsprotokoll hergestellt worden. Der Gegenstand des Rechtsstreits ist nicht 
mehr klar el'sichtlich; es scheint, daB .Apol1onides νοη dem unmiindigen 
(arg. 1. 9 επίτροπος) Erben .Antoninos seines Glaubigers den Besitz und 
die El·tragnisse (εργαιJίαι ι 11) νοη ver-' odel" gepfandeten Sklaven zuriick
fordert; auBerdem steht ein Haus ίη Frage, doch ist dieser Punkt ebenso 
unklar, als die BeteiligLlng der weiter genannten Frauen Philotera und 
Ptolema. Flavius Juncinus 1. 10 ist m. Ε. nicht del' Verhandlungsleiter, 
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so:ndel'n ein Anwalt, der einen Antrag stellt (andel'S G.-H. ίη der Introd.; die
selben halten Ι 1-12 ίαι ein Stίick aus einem alteren Protokoll, welches 
ίη θίη jiingeres eingeflochten ist; die altere Verhandlung sol1 vor F1. Juncinus 
stattgehabt haben. Zu dieser Annahme besteht m. Ε. kein AnlaB). 

Auffallend ist, wie sehr einzelne Wendllngen an gleiche ίη lateinischen 
Quellen anklingen; so 1.5/6 (κρατ{στ'Ι)V oiίσαν) an D 48, 7,7 und der SchluB 
'περι γαρ της νοιιης sq.', Ι 21, an Symmach. Relat. 30 (43) [Seeck]: Nos 
venerari potius quam interpretal'i oracula divina consuevimus. 

1 [Έ]κ μέρουι.; αποκρίματοι.; {Τεού Άδριανού. 2 'Έ[ τουι.;] ς '4δριανού 

Κα{σαροι.; τού κυρ {ου 'Δ.iTVρ ιζ, :Απολλων{δηι.; 3 [π ]ρ[Ο]ι.; Κλαύδιον :Αντωνϊ

ν[ ο Jv. MfiT' ετερα Αϊλιοι.; Άδριανόr;' 4 [κ ]t:t~ π[ρ Jώην σοι απεφηνάμην στι 

5 το ε[π J{κριμά μου βοηiTεϊ [σ JOL 5 [κ ]αι [την] Φιλωτέραν δ!; ιιιμψ κρατ{

στην o1JoΙXV και επι τφ 6 ~[ρίστφ J εμοι γνωρ{μην οΜέν σε αδικήσειν και 
'λ 7 'δ[ ' J " ,J, "δ [ ']δ' l' 'δ' ,- 8 ' μα ιστα ει υιαυ οτ/ VO,U'I α LXOr; ου εν ε σχυει, συ ε περι των ου 

ζη[ τ JOVlLivwv ενοχλεϊ<ν) μοι {Τέλειι.; εχων τον επ{τρο.!...πον [τ ]ΙΙύ(του) ο'α-

10 lΙιστού δι.; αποκαταστήσει σοι τα σώματα. 10 Φλάυιοι.; Ίουγκεϊνοι.;' ακολού

{Τωι.; ταϊι.; τού κυρίου ~μων 11 αποφάσεσι τα σώματα και ταr; εργασ{αι.; απο

λήμψεται 12 :Απολλ[ ω ]ν{δηι.; παρα τού :Αντων{νου τού κληρονόμου. 13 Ίού
λι[ ο Jr; Θέω1Ι των Ιερονικων και ατελων νεω~κ[ όροι.; τ JOi} μ[ εγ ]άλ[ ο ]υ' 

15 Σαράπιδιιι.; [γ ]ενόμενοι.; αρχιδικαστηr; 15 [ίερευι.;] ~t:t~ {ιπομνη[μα Jτ[ ΟΥ ]ράφοι.; 

ανασ[ τα Jr; ε~ι.; [σ ]υμ~[βoύλιoν κ ] t:tΙ σκεΨάμ[ ενοι.; με ]ra [τ J4Jy [. .] . [ . ]y[ .. ]V 
17 [ •.•••• • ]υΗ'Ι! ~ποφt:t[ .... Jιxt ανέγνων [ΠJτολέ~I!{αJ q[.J. [ .. ] .. εxoυσ~ 
[ .... ] εκ των ωνων ~[α l~ 4[ κ] τfjι.; 19 των &ρ<χι)τεκτόνων πρΙ ο ]σφωνήσεωι.; 

20 κ[ α JΙ εκ τfjr; 20 α[ υ ]rοψ[{Jαι.; .ην εγω επειδον, ~ οίκε{α τf] Πτολέμο/- 21 προ
σήκει, Περι γαρ 'tfjr; νομfjr; οΜεν ζητείν 22 J~9lLsiTιx προσκυνει[ν] οφεί

λοντει.; ταr; ανα~γνφ[ σ ]iTf{oιxr; τού &εού Τ[ρ ]αιανού και τού κυρ{ου ~μων 

24' Λδρια[νΟ]ύ Κα{σαροι.; Σεβαστ[ ού] αποφ[ ά]σειr;. 

11 Εργασίαι sind die Operae se1·vorum. 
15 άναστα, Schub. εΙ, - σκεψάμενο, 

μετα τών Wilc]ren unter Hinweis auf Act. 
Apost. 26, 30. V gl. auch ΟΧΥ. 706, 6 (81); 
Catt . R. ιν 12.19; Goodsp. 29 IIl 2; CPR 
18, 24 (84). 

16 Ob μετα τών [φlJΗω]~? 
17 fg. bleibt trotz der Vorsclιlage νοη 

Schubart a. Ο. ganz unsichel' ; zu άνέγνων 
Zllckel", BerΙ Sitz.-Ber. 1910, 715 Α. 1. 

84. Verhandlung in einem ErbschaftsprozeB vor einem delegierten Richter. 
- 124 n. C. - Faijum. (V gl. S. 43.) 

CPR 1,18 ed. Wessely (ed. pt'inceps nach Lesung von Wessely bei Mommsen 
Sav. Ζ. 1<1, 284fg.). Nachtr. ΥΟΠ Hunt, Gott. G. Α. 1897,461; Wilcken, Arch. 
2, 126. 

Lit.: Mommsen, Jur. Schr. 1, 445-55; Wessely, Wienel' Sitz.-Ber. 124, ΙΧ 22-24 ; 
Arangio-Ruiz, la success. testament. 46-56. 

Die Ul"kunde ist nach Ι 26 fg. νοη besonderer Bedeutung fiir die Rechts
stellung der Kinder εξ &γράφων γάιιων. V g1. Kap. VIll. 
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'Ηρ(ακλε{δου) μ(ε)ρ(Ιι.;) στρα[τJηγ(tαr;) :Αρσι(νοείτου) 

1'Εκ τόμου [VπΟ ]μνηματισμων [Β]λαισ{ου Μα[ρ JtΙXVOi} επάρχου σπε{ρηι.; 
2 [πJρώ[τJηι.; Φλαουίαι.; Κιλί[κ]ων [ί]ππικ'ijr; . Έξ αναπομπfjι.; Άτερ{ου 3[Νέ-
π ]ω[ τ JOI,; τού κρατίστο [ υ ~γ Jf[lL J όνοι.;, ετουr; [ΟJγδόΟυ Αυτοκράτοροr; 4 [Καί
σαρο Jr; Τραιανού :4δρια[vο Jv Σεβ[ α Jστού Φαρμού&ι Oκτωκαιδεκάτrι. 5 n [αρ J
ό[ν Jτοr; Κλαυδ{ου :Α[ρτεμ ]ιδώρου νομι[ κ JOi} :Aφρoδε{σιo~ :Aπoλλω~ν[ίo Jv 5 

πρo~ :Αμμώνιον :Α[ π ]iwvor;. Τού:Α[ φ Jροδεισ{ου δια ΣωΤΎjρ{.:!...xoυ ρητoρo~ 
εΈπόντοι.;, [σJυνελiTόντα έαυτον αγράφωι.; Σαραπούτ{ 8 τι[ν]ι εσχηκέναι εξ 
α[ υτΝι.; 'Ωριγέ1IΎjν, δ~ ετελεύτησεν, κα" 9 αλλουι.;, τού νόμου καλoύντo~ 'tOVr; 
πατέραr; επ[ι] τα[ι.;] κληρονομίαι.; 10 των εξ αγράφων παίδων του αντίδ[ι-J 10 

κον {Τέλειν κατα δια~iTή[ κ ]ην κληρονόμον f[l]vιxt τού ΊΩριγένουι.;, ουκ 
εχοντοι.; εκε{Ε. νου απο των νόμων εξουσ{αν περιόντοι.; πατρΟι.; είι.; αλλον 
τινα 13 γράφειν διαiTήκηv, παραξ{ου [π ]αρ[ α ]νόμο[ υ] 01Jση~ [τ ]fίι.; flr; τον 
αντί~δι[ κ ]ον δι[ α ]iTήκηι.; &.ντιποιείσiT[ α]ι των {ΙΠΟ τού υίού καταλειφiTέν-
15 [των' κ Jαι τού :Αμμων{[ ου δια J Μαρκιανού Ρήτοροι.; &πoκρειναμέ~[ν ]ου, 15 

[τ ]ο[ν J των ΑΙγυπτ{[ ω]ν νόμον διδόναι εξουσ{αν πα σι τοίι.; διατι.!!..iTεμέ
VOLr;, καταλε{πειν [ο ][~ βούλο[ντ ]αι τα ϊδια, έαυτον μέντοι ανε.2!!..ψιΟν οντα 
τού τετελ[ ευ JΤ'!1κότ[ o]r; καταλ[ ε ]λειφiTαι συν έτέρφ 19 υίφ τού αντιδtκoυ 
κλ[ ηρ ]ονόμον [κ ] αι την δι[α ]&ήκην πλήρη έχειν 20 τον των μαρ[ τύ]ρων 20 

αρι[iTμο ]ν, Βλα{σιοι.; Μαριανόι.;· ΆναγνωσiTή~τω ~ τού 'Ω[ριγέJνους δ[ια-
iT ]rίκη. 'ΑναγνωσiTείσηr; επι τοi' oγδό~oυ έτουι.; Ά[ δρια JVOi} [τ ]Ού κ[ υ J-

, Βλ { 71Κ '23 " (j [' πJ' ρ{ου Χο{[ ακ] τριακαδοι.; χ α σιοι.; ωαριανοι.; επαρχοι.; π ειρηι.; ρω-

τηι.; Φλα[ υ J{ιx[r; Κι]λ{κων ίππικfjr; σvνλαλήσαr; 24' 4ρτε[μι JJ[ ώρφ τ JgJ νο
μ[ιJκφ [πJε[ρι το]ύ πράγματοι.;, v[πηJγόρευσεν από~[φιxσιν ~ και αν] ε- 25 

[γ ]νώσiT[ η] κατCι λέξ[ιν ο Jυτωι.;· Ό τελcυτήσαι.; 'Ωρι~[γένηι.; εξ αγρά]φ[ ω Jv 
[γάμων γε ]νόμ[ ε JvOG' [τφ πα ]τρι φα{[νcτ ]αι κατα 27 [λε{πειν τα ϊ]δια: δια
{Tήκη[~] iξουσ{α[ν J μη εσ[χηJκωι.; τ[ ού] πατρ[οr; αυ]τού 28 [ζ]ων[ τ ]οι.;. [Και] 
τ[ ού] μεν 'Αμμωνί[ ο]υ είπόντοι.;, εξ εν[γ Jράφων γά~μων γεγο[νε]ναι τον 
'Ω[ρι]γένην, τού δε Άφροδεισ{ου διαβεβαιω~σαμένoυ, εξ [α]γράφων αυτον 30 

γάμων YfYSvvYίoiTιxt, Βλα{σιοι.; 31 Μαριανοr; [ε]πα[ρ ]xor; σπε{ρηι.; πρώ[ τηι.;] 
Φλαυ{αg Κιλ{κων ίΠΠΙΚfjι.;· 32 Αυτ[ο J τού[ το δ Ά]φροδείσιοr; αποδείξει εν 
~μέραι[ι.;] έξήκοντα. 33 [Τ]ού Άφροδεισ[ίο]υ αξιώσαντοr; ε[ ν J το[ σ]ούτφ 
έπ' αν[ α Jγρ[ αφ Jfjr; γενέσiT[ α]ι 34 τα {ιπο τούτ[ ο Jv απολειφ[iT]έντα, Βλαίσιοr; 
Μαριανόι.; . ενε~τε{λατo 'Ι[σιJδώρφ ~γεμoνικφ VΠΎjρέ[τJrι, ποιή[σ]ασiTαι 35 

δισσην 36 την ανα[γρ ]αφ[ η]ν και αναδούν[ αι] αντίγραφgν 'tOtr; εμφερο-
31 μένοιι.;, τfjι.; κλειδΟι.; τfίr; οίκίαι.; μεvούσηr; παρ α τφ Άμμωνίφ 38 [ενεσ ]φρα
γ[ιJσμένηr;. Και μετ ολίγον τού 'Ισιδώρου απαγγε{λαν~[τoι.;, γε]γιιyξy~~ 
[τJο κελευσiTέν, Βλα{σιοι.; Μαριανόι.;' Έκέλευ~[σα τήνδε τ]ην προ[φ]οραν 40 

-όπομvηματισiTfjναι. Κλαύδιοι.; 41 [ •••• Jv βυβλιοφύλαξ' 'Τπάρχει. 'Έτοvr; 

22 Das ΚΙ'θυΖ so11 den Namen des VerhandΙunσsΙeίteι's hervOl·heben. Ahnlich 
geschieht θΒ ίη 93 Ι 35 ΙΙ 2 u. δ. 34 ι!ν~τείι,ατo Zereteli. 
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ογδόου 42 [ΑύτοκράJτορος Κα{σαρος ΤραιανΟύ 'Αδριανού 43 [Σεβαστο Jv 
Έπε~φ Iltij. και εΙκάδι. 

85. ν erhandlung ίη einem Erbschaftsprozefi vor einem delegierten Richter. 
- 135 n. Ο. - Faijum. (V g1. S. 43.) 

BGU 19 ed. Wilcken. Nachtr. Υοη *Mommsen, JUl·. Schr. 1, 455 fg. 
Lit.: Mommsen, Jur. Schr. 1, 456-64 fg.; Reinach, Nouv. Rev. hist. 1893, 1-20; 

Mitteis, Hermes 30, 583ί4; Wilcken, Arch. 4, 387. 

Der Text enthalt viele Schreibfehler, welche durch falsche Auflosung 
einer mit Abkiirzungen geschriebenen V orlage entstanden sein werden . Die 
wichtigsten sind ίη den Anmerkungen notiert. 

Co1. Ι. 

1Άντίγραφου. 2 'Εξ αναπομπής Πετρωνίου Μαμ[ ερτ JclvOV έπάρχου 
.4ίγύπτου. 3 (Έτους)" ι,[t 'Αδριανού Κα{σαρος τούκυρ{ου Μεχειρ ιζ έπl 

των κατα Χεναλεξαν προς 4 Πετεσούχον και Διονύσιον. Μένανδρος δ 

5 κριτης τοίς διαδικαζομένοις 5 εΙπεν' 'Τπερε,[tέμηv το νύν π[ραγ JIla, έπι 
καl10λικον ην, /Χχρι ο-δ γράψω 6.τφ κρατ{στφ -ηγεμόνι ε[ [κ Ja~ (~{) Αιγυπ
τίων υ{ωνοίς και υ{δ[ αιJς δέδοται 7 τα μαμμφα [διJα rijg τού κυρ{ου Άδριανού 
Κα{σαρος χάριτος. Άναγνωσ,[tή~σεται oiJv ή -όπ' έμού τφ κρατ[{στφ J ήγε
μόνι γραφείσα έπιστολη και ή 9 -όπο αύτού αντιγραφείσά μοι [.] . [κ Jελεύ-

10 σας αμφοτέρας αναγνωσ,[tήναι 10 τοίς τε -όπομνήμασι αναλ[ ημ Jφ,[tήναι περι

εχων κατα λέξιν οϋτως' "11 Πετρων{φ Μαμερτε{νφ τ[φ κρJατ{στφ ήγε

μόνι Μένανδρος γενό.!:!.μενος βασιλικος γραμ[ματ JEvg Άρσιυοε{του χα{

ρειν. 13 Χεναλεξας Άλεξάνδρου ΑΙγ[ υπ JrCa τφ διεληλυ,[t6τι διαλογισμφ 

14 έδικάσατο έπι Ήρακλε{δου ίκΡ[ιτο Jv προς ΠετεσΟύχον ,[tEiOV έαυτής 

15 15 προς πατρος και Δ ιονύσιον [αν ε Jψιον περι μαμμφων υπαρχόντων, 16 ιbν 

Ελεγ<ν εΙς τον πατέρα έ[ αυ JrfJg απο τής μητρος αύτού έληλυ,[tέΕ..ναι. 

Έπει δε οΙ περι τον Πετεσ[ ο Jvxov διεβεβαιώσαυτο έκε{νο[ υ Jg πρo~τετε

λευτηκέναι τής μητρος [τ JtjJ α (έτει) Άδριανού Κα{σαρος τού κυρίcυ, 

19 αύτη δε τφ ιε (έτει) , τούτο αποδείξαι δια. γραμμάτων -όπέσχετο. 'Τπερε-

20 τέ,[tη 20 ή διάγνωσις εΙς την απόδειξιν, νύν αναπεμφ,[tέντες έπ' . έμε προς 
τους 21 αύτους -ήξίου προσφυγείν tf1 χάριτι τού ,[tEOiJ έπιφανεστάτου Αύτο
κράτορος 

Co1. Π. 

1 και ΑΙγυπτ{οις συνκεχωρημένου τα μαμμφα κληρονομείν και έπήνεγκ[ ε J 
2 Γελλ{ου Βάσσου τού κρατ{στου έπιστρατήγου απόφασιν κεκρικότος και 

τους τω[ν J 3 παίδων παίδας μετουσ{αν εχειν τής των μαμμφων κληρονο-

Ι 5 Ι ΕπεΙ 
9 &ς (?) κεΛεύσας Μο. 
10' i. περιεχούσας. 
16 Ι lJJ.eyev. 

17 Ι Εκείνον. 
19 Ζη αvτή vgl. Hirschfeld bei Momm

θθη a. Ο. 457. 
20 Ι &ναπεμψl1είσα. 
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μίας, έγ[εJ~γραπτο δε δια τής αποφάσεως αύτού μετ' /Χλλα οϋτως' 'Όσα 

πρoση~αντo πα[ τρι ?J~κων περι τον προκε{μενον απο τής Εύδαιμον{δος & 

δια,[tήκης η κα,[t' ον[ τινα J 6 τ[ρ Jόπον, ταύτα μετείναι τοίς έκε{νου τέκνοις. 

Ζητουμένου oiJv και τού[του εΙ] 7 τετελευτηκυ{ας τής μάμμης αύτής αδια.ftέτου 

προ i (έτους) τ-ης τού Αύτοκ[ράτ( ορος)] 8 χάΡΙΥος λήμψετάι ή υ{δης την τού 
πατρος μΟίραν, γράφω σοι, ήγεμώ[ν μου J, 9 ϊνα το δόξαν κελεύσης γενέσ.ftαι. 

Έρρωσ.ftα{ σε ευχομαι, ήγεμων κύ[ριεJ. 10 (Έτους) t.ft Αύτοκράτορος Καί- l\) 

σαρος ΤραιανΟύ Άδριανού Σεβαστού Μεχειρ ιδ." ΙΙΠρος ην αντεγράφη' 

12"Πετρώνιος Μαμερτείνος Μενάνδρφ γενομένφ βασιλ(ικφ) γρ(αμματεί) 
Πολέμ[ωνος] 13 μερίδος χα{ρειν. 14 ΕΙ μηδεν έκρί.ftη μέχρι τούτου Χενα

λεξατος και Πε[ τ ]εσούχου δι[.]. [.] 15 προς πατρος .ftείου και Διονυσ{ου 15 

ανεψιού περι των μαμμι( ων α[ -Vrijg] 16 υπαρχόντων, προσήκει σε ακολού.ftως 

τοίς τού κυρ{ου γράμμ[ ασιν] 17 Χεναλεξα των πατρφων μέρος Ο περιων αν δ 

πατηρ αύΤής έλαβ[ενJ <προσκρ{νειν). 18Έρρωσο. (Έτους) L.ft" Mεxε~ρ ιδ," 
απεφή[ν ]ατο ' Θεναλεξij. το πατριj50ν μέρος Ο περιων αν δ πατηρ αύΤ[ής 
έλαβ( εν)] 19 [προσήκειν] δοκεϊ: ακολού.ftως τοίς υπο τού κρατ{στου ήγεμόνος 

γραφ[είσι]. 20Άσκληπιάδης ρήτωρ' τα.ς προσόδους ταύτη των χρόνων 20 

ιbν έπ[ εκρά]~Τ?)9~ν ο-δτοι αποδότωσαν. Των περι ΠετεσΟύχον λεγόντων 

έαυτρ[ . ... ]. 

'" ΙΙ 4 Ι προσήγοντο? (Μο). - πα[τρι]
κών W; πα[ιδ'ι ]κών Μο. 

7 προ .Ι} l[τους τής κτΛ. hei1lt: 9 J ahre 
νOl' der ... 

17 Ι το πατρφον. . 
18 Wenn in Ι 9 lliit Mommsen &ς (?) 

κεΛεύσας gelesen werden darf, ist &πεφή
να το ΖΠ schreiben, nicht mit Μο. ~πεφή
νατο. 

19 Fίir προσήκειν wollte del' Redak
tor ein anderes Zeitwort einsetzen, was 
dann ίίbersehen wurde. 

86. ν erhandlung vor dem Archidikastes ίη einem ν ormundschaftsprozeB. 
- 135 n. C. - Memphis. (V gl. S. 28 Α. 3.) 
BGU 136 ed. Wilcken. Nacbtr. νοη *Gradenwitz, Hermes 28, 321 fg. 
Lit.: Gradenwitz a. Ο.; Boulal'd a. Ο. 70-75; Koschaker, Gott. G. Α. 1907, 815 fg.; 

Wilcken, Arch. 4, 388/9; Mitteis, Sitz.-Ber. 124. 

ϋber den Zusammenhang der Ul"kunde mit BGU 77 und 969 vgl. 

Koschaker a. Ο. 

1 [ΑντίJγραφον υπ[ ομν ]ηματισμού. 'Εξ [υπο ]μνηματισμων 2 [ ••• • ]ου 
Κλαυδίου Φιλοξένου αρχιδικασΤΟύ. ('Έτους) t.ft Αύτοκράτορο[ς] 3 [Κα{

σαρ ]ος Τραιανού ΆδριανΟύ Σεβαστού Φαμενω.ft κη έν -"ιιJέμφι 4 [έπι τού 
(2t e Η.) του &νδ'ρος 

βή]ματος. Ταποντως δι' έκδίκου Πασ{ωνος προς Φανομγέα 5 [και . . ].ftέα. r. 

Βερνεικιανού ρήτορος εΙπόντος Πε.ftέα πάππο ν τής 6 [συνηγ ]ορουμένης 

πατέρα δε των αντιδ{κων έχοντα πρεσβύτα~[ τον υί]ον δμ( υ }ώνυμον έαυ
τφ τον πατέρα ταύτης τετελευτηκέναι, 8 [κατα δε] τους νόμους τής των 

3 [έπι του βΊήματος Gradenw. 
8 Beachtenswel·t ist das hier auftre

tendeErstgeburtsrecht des altesten Sohnes; 

er nimmt doppelten Teil. ϋber Parallelen 
vgl. Reichsrecht 56 und Zitt.; Wilcken, 
.Arch. 1, 379 (unten). 
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υπαρχόντων διμοιρίαι; άντιλαμβαυό~[μενoν J εκείνον εΙς; την συνηγορου
ιο μένην άφήλικα ο[-όσJαν συντετα~[xέναι] καταγραφαι; υπαρχόντων, άπο

.ιfανόυ[τοJg δε το [υ} άντιδίκουι; l1[.ιfεCουJg τηι; παιδοι; ενσεσικέναι έαυ
τι ο Jv:; ττί επ[ιτ]ροπη καω πάν2:..[ των άντ Jιλαμβαν[ ομ Jlvovg μήτε λόγουι; 

, ,Q.' \ 13 [ - ]λ Q. , , τεταχυ αι μητε γραφην των κατα ειφυεντων κατακεχωρικεναι μήτε 

τροφαι; τπ επι~[τροπευ.lfJεCσ'!1 ΚΕχορηγηκέναι. Διον[υσί]ο[υ] και 'Αρποκρα-
15 τίωνοι; ρητ( όρων) 15 [ άποκρι ]ναμένων όνηλάτην δημόσιο[ ν οJΥτα τον της; 

αντιδίκου 16 [πατέρα] i!'ετέορα πολλα καταλ[ Ελο ]ιπέναι, γι' α τουι; συνη
γ~ρoυμένoυι; 17 [ήναγκάσ J.lfat των πραγμάτων άντιλαμβάνsσ.lfαι, ζημsCαg 
ουν υπo~[μένoν Jτες; Είι; τούτον τον λόγον άξΙΟύν, Εί βούλεται ή άντί
δικοι; 19 [κατασχJείν τα πατρφα παραδοχην ysviO.lfaL τών δαπανων α'ό-

20 20 [των, δια Jβεβαιουμένου τού Πασίωυοι; μη γCΓOνέναι τον πατέρα 21 [τη ι; 
εκJδΙ1Cουμένηg όνηλάτην, Κλαύδιοι; Φιλόξενοι; νεοκόροι; 22 [τού μεγJά
λου Σαράπιδοι; γΕνόμΕνος; επαρχοι; σπείρηι; πρώτηι; 23 [Δα,uασ Jκηνων των 
εν τφ Μουσείφ σιτουμένων άΤΕλών 24 [ίΕρευ Jg και άρχιδικαστήΙό', 'Ο τού 

~5 νομού στρατηγοι; εξετάσι 25 [ΠΕΡΙ το Jύτου, καν φανωσι ο{ περ~ τον Φα
νομγέα κατα ταύτην 26 [την αΙJτίαν άντειλημμένοι των πατρφων; της; εκ
καλούσηΙό, 27 [άποκα J'f'αστα.lfηναι α'ότη ποιήσει τα προσήκοντα. 'Ανέγνων. 

11 Ι iυσεσεικsυα ι. 
16 Ι μ,ετέωρα . 
18 ύπο[ι.ιένον ]τες Kalinka; Ι -τας . 

19 [κατασχ]είν Μ. 
21 Ι νεωκόρος. 
27 [άποκα }ταστα,{Τήναι Gradenw. 

87. Verhandlung vor dem όιοικητης όιΕπων τα κατα την όικαιοόοσίαν. 
- Cil'ca 141 n. C. - Alexandrien. 

Lond. 2 Nr. 196 ρ. 152 fg. ed. Kenyon . Nach Revision νοη Gl'enfell-Hunt (Clas8. 
Rev. nr.12, 434), neuediert νοη '" Ρ. Μ. Meyer, Arch. 3, 92 mit Beitr, νοη Wilcken 
(ρ , 92 Α. 1); vgl. auch Gl'adenwitz, Einfίibr . ρ. 195; Ber1. phi1. Wochenschl'. 
1906, 1350. 

Lit. : Ρ. Μ. Meyer a . Ο . uncl Al'cb . 3, 247; Gradenwitz, Einfi:ihl·. , Vorwort p.XIV 
Anm. und Al·ch. 2, 100. 

Uber den Inhalt llnd die Vorgeschichte dieses mit Cattaolli Verso und 
BGU 1019 zusa=enhangenden Protokolls Meyer a . Ο. - Clalldius Neo-, 
kydes ist Juridicus um das Jahr 141 (vgl. auch BGU 245, 378). Julianus 
funktioniert hier als A.mtsverweser des δικαιοδότης , wie der Pap. Cattaoui 
(88) Ι 1 zeigt; eigentlich ist ετ διοικηnjς. 

Οο1. Ι. 

1 Και το ΤΕλΕυ[ ταίο Jv Νεοκύδουι; τού κρατίστο[ υ] εντcιλα.!μένoυ τφ 
2'· Η. ]δ' απο 

<?,τρ(ατ)η[γφ] ορον επι.lf~?να[ιJ τφ πράγματι οΜε oυ~τωι; άπηρτCσ.lf[η xJaΙ 
επι τέλcι, i 'Jfl~VOV δουι; προσ[ κ Jαρτερsίν 4 τφ ΝΕοκύδει, εσ[ τραJτεύσατο, και 

'5 δια τούτο εγρq:ψεν O'όEρ~γιλλιανφ τφ [στρα JτοπεδάΡ[Χ?1J πέμψαι α'ότ[ου J 
επι την 6κρίσιν και ,ua.lf[ ιb Jv, οτι λογο.lfέται εδό.lfησαν [οΤ]ι; τουι; λό2γουι; 
ή μή'f'?7[Ρ των J παιδCωΥ παρ έσχεν, αiιτo[ι; ε]γρα.!ΨΕν τφ σ;ρατ[ ηγ J9-, επα-
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να[γκ JιXoat τουι; λο[γο J.ιfέταg, .ηδη 9 ποτε το πραγμα ά[ ποτελJέσαι. ,!ουλι- 10 
ανοι; είΠΕν' πω[Ιό] δύνα~ται στρατ[εJυομένου τούτου το πράγμα ε~u 
του]ς; τόπουι; ΙΙάναπεμφ.lfην[αι; Κ]αλλίνεικος;' 0[ ...... . κέλεJυσον 12 γε_ 

viO.lfat. 'ΙLουλιανο]Ιό' 'Εν.lfάδs δύυ[ αται το πραγ Jμα πέραι; 13 εχειν' ελεσ.lf~ 

τ{[να J βούλεσ.lfε μ~συτην . . . J9ενηου 14 έλομένου Δομ[ίτιο ?Jv τον εξηγη-

τ ει! [ σα Jy'f'[ α και] 4LγριππεC~νου συνκατα.lfcμένου, 'Ιουλιανος; είπεν' Δ[ 0- 15 

μC(?)Jτιοg 16 και με6ιτεΙ;σι υμών και κρινεί και [ηΥΤΟΙ; 17 [δJε~άπ§ντε ήμΕ
ρων άπαρτισ.lfή< τω> το ζή[ τ Jη[μα J' διαλέξo~[μαι.] .. g,t 

Οο1. ΙΙ. 

19'Έστιν δ[ε τJα όφειλόμενα' 20Έδαυ[είσJατο Ο'όαλέριοι; Άπολινάριοι; 20 
παρα τού μετηλ~λαχό[τοJς; μου πατροι; 'Ιουλίου Άγριππείνου xa.lf' υ~πo
.ιfή[ κα Jg τετελειωμέναι; δια τού εν Κόπτφ γρα.Ε...φε{ου [τ JifJ β (j;'τει) .lfsoiJ 

Άδριανού μιο/ μεν Ά.ιfυρ επι υπ[ ο J~.ιfήΚ?1 [μ JητρΙΚών α'ότού TaooVXaQCov 
τηι; Σωκρά 25 τους; πρότερον Μάρωνοι; Τίλλωνος; ελαιωνοι; (άρι;υρων) ε (ήμί- 25 

σουΙό) 26 περι Ψεναρσενησιν πεδίου Καρανίδοι; ΚΕφαλα{ου &ργυ~ρίoυ (τάλαν

τον) α (δραχμαΙό) β "χ, 28 αλληι; δε Μεχειρ επι υπο.lfήΚ?1 του υπάρχοντοι; α'ότφ 

29 μέρουι; ήμίσουι; άπο πατρικού ελαιωνοι; (άρουρων) ε (ήμίσουΙό), ο εστιν 

30 (άρουρων) β fl [εν] πεδίφ ΨεναρσΕνήσΕωι; κώμηι; Kαραν[ί]~δoι; πρ~~ 30 
άργυρίου κεφαλ"αίου (τάλαντον) α (δραχμαΙό) ω 32 και [liλλJηg επι -δπο
.ιfήΚ?1 ελαιώνος; (άρουρών) δ περι ΚαρανCδα 33 και Κερκεσούχα εξ &Ίν άπέ
δωΚΕν τφ δ (ετει) Φαμενω.lf 34 άργυρίου κεφαλαίου (τάλαντον) α (δ'ραχ

μαΙό) 'β 35 γί(νονται) της υπο.lfήκης κεφαλ(αCου) (δραχμαι) 'δ επι ταίς; λοι- 35 

π( αίς;) (άρούραιΙό) β 36 γί( νονται) επ(ι το α'ότο) υπο.lfηκ( ων) κεφαλαίου 

(τάλαντα) γ (δραχμαι) 'αυ 37 επι ταίι; επι το α'ότο ΠΡΟΚΕιμέναιι; έλαιώνοι; 

(άρούραις;) ι (ΤΕτάρτφ) 38 και δμοίωι; εδανεcσατο δ α'ότοι; κατα διαγραφην 

εν Χηνοβοσκ{οιι; Μάρκου Δονγεινίου τού και Σαρα.!!!...πίωνοι; τραπέζηι; 40 
άργ( υρίου) (τάλαντον) α (δ ρα~ας) α υ yC( νονται) επ(ι το α'ότο) όφειλό
μενα (τάλαντα) ['δ (δραχμαι) β ω J. 

14/ 15 Kenyon (Lond. 1II ρ. 381) will 
stattΔομ,ίτιος lieber Δόμ,νος erganzt wis8en. 

32 f. vgl. Gradenwitz, Einfίihr. VOl'wort 
11. χιν Α. 1; aber auch unten Kap. V. 

Ιη Ι 33 ίΒΙ zu erganzen: έξ dιν άπέ
ό'ωκεν τώ δ' (ΙΙτει) Φαμ,ενω,{Τ < (δ'ραχμας ' δ') 
άΡ'Yυρίo~ κεφ. ταΑ. α δ'ραχμ,. '(3.; d. h. die 
dritte Fordel'ung (im ursprίinglichen Be
t.rag νοη 1 Ta1ent 2000 Dr.) war zUj' Halfte 

(d. h. mit 4000 Dr.) bezah1t wOl·den. Da
durch waren , worauf ίη Kap. V zurίick
zukommen i8t, auch νοη den fίir 8ie ver
pfandeten 4 Arul'en die Halfte fl'eigewor
den, 80 daJ3 ηαι noch 2 hafteten (Ι 35). 
. 36 έπι το αfJτό = Alles ίη Allem. -
των fJπο,{Τηκων Meyer; da8 των ίΒΙ nach 
Kenyon, Lond. 3 ρ. 384 nicht vorhanden . . 

38 Ι της iv Χηνο(30σκίοις. 

88. Bericht iiber verschiedene Verhandlungen ίη der vorigen Rechtssache. 
- Etwas jiinger als 87. - Alexandrien. 
Ρ. Cattaoui, Verso edd. Grenfell-Hunt, Arch. 3, 61-67, Nachtr. νοη Cronel·t, Stud. 

Pal. 4, 107. 
Lit, Ρ. Μ. Meyel" Arch. 91-105. 

Die ν orgeschichte und der Inbalt c1ieses Stiickes, sowie die Allgabe der 
Mitteis-Wilcken, CJlrestolliathie. ΙΙ. 7 
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mit ihm ίω Zusammenhang stehenden Papyri ist bei Meyer a. Ο . ersichtlich. 
Dasselbe ist θίηθ Eingabe des Agrippinus an den ίη 87 bestel1ten Judex 
Δομ{τιοι; (oiJer Δόμνος; Anm. zu 87 1.14/15), in welcher die Geschichte 
des ίη 87 vorliegenden Prozesses zu Tage tritt. 

001. 1. 

1Ό κράτιστος διοικητης 'Ιουλιανος δ διέπων 2 τα κατα την δικαι[ο]

δοσίαν ήftέλησεν σε 3 μεσε{την ήμων και κριτην γενέσσftαι περι ιbν εχομεν 

5 προς τους άντιτεταγμέ~ν[ ο Jvg. [~Hν J ιJ' ήμ~y το πραγμα' δ πατήρ μου 
6Ίούλιος Άγριππ[ια Jv[O Jr; δανιστης [έJγένετο άνδρος 7 μεν της άντιτεταγ

μένης άρτίως Δρoυ~σίλλας πατρος δε .. δεντίου Φιλίππου τoύ~τoυ και 

10 &φήλικος &δελφού αυτού [η] 10 ετι &πο τού ιγ (ετους) ftEoii Άδριανού, και 
&,ς 11 ουκ άπελdμβανε τα όφειλόμενα εxρή~σαΤO επι περιόντος αυτόύ τοίς 

νομίμοις 131!???ΥγVου άντιπόντος. Μεταλλdξαν~τος δε α-δ [τού] εξ άυτι-
15 δικίας ή γυυη α-&ΤΟύ 15 0-δσα Δρουσ[ίJλλα προδικούσα των τούτου 16 τέκ-
νων Φιλίππου τε τού εξ άντιδικίας 17 κ~~ ![ ο}ρ 4φή~~'fος τότε oVΔέπω ον
των 18 των ετ[ ων J ήμφισβήτησεν προς τον, 19 πα~iρα πq9? 'Λσκληπιdδη~ 

με.!' 

ό 20 [ . J ι Γr' ''il - 21 ό ί 20 γεν μενΟΥ .. .......... , μετερχομενη lb,κα ι,dj προι_κα Ίf ...... ν φε-

λεσσftαι tιxvrfj υπο τού 22'Δπολιναρίου, βοηf}ούσα δε και τοίς &φή~λιξι 
[β[ . . ] . κληρονόμοις δηλονότι τού] 24 [π ..... ] και προφερομένη είναι αυ-

25 τους 25 τού 7f~!ρgς κληρον[ όJμους, μεμφομένη 26 δε τους κατασταftέντας 

αυτων τής όρφ~.E..νείας επι[ τρόJπουg υπο τού πατρος αυτων 28 άπο δ ια
ft'1κης Γέμελλον και Σεμπρώνιον 29 •.•••••. ~? άμελήσαντας των τοϊς άφή-

30 30 λιξι διαφ[ ε Jρόντων. Κα[ι] ήftέλησεν δ 'Δσκλη~πιdδης[ςJ τους επιτ[ρ Jό-

πους παρεϊναι, τον δε 32 πατέρα μου μηδεν [κ JιxrιX των -δπαρχόντων 33 0 l_ 
κον[ ομεϊν J [,αέχρι κρίσεως ενι ... πρ .... . ] 31 [άμ ..... μέχρ[ι κ Jρίσεως 

" , 'il 35 Γr' "'δ " 'il 36 Γr'[ 85 περι τα yEVOILtvιx,dj lb,' • ••••••••••.••• συνι ησιν εγενετο,dj lb, •••••••• 

..... ] ........ 'Avftiq!tOV] 

001. lI. 
1 Γέμελλον ενέτυχεν ή Δρου[σίλ]λα 2'Ιουλίφ ΜαξιμιανιΡ τφ γενομ[ε']νφ 

ο δικαιοδόη1, και [εκε] εγραψεν επιστο!..λην KEQEdlt (στρατ[η]) γενομένφ 
5 στρα~τηγφ τής Ήρακλείδου μερίδος τού 6 Άρσινοείτου επιλαβόντα [του Jr; 
υπο2.μνήματισμους αυτους εξετάσαι 8 και αναπέμψαι τα ένφερόμ[ εν Jιx πρόσ-

19 9 ωπα. 10 Και μετ α ταύτα δ αυτος Mαξιμι~ανoς δμοίως καταστάσεωι; 

[EJΊf' αυτού 12 γενομένης rfj Δρουσίλλq. πρός τε τον 13 Γέμελλον και [Σα-J 
15 βεϊνον και προς τον 14 πατέρα μου, και τής Δρουσ[ί]λλας μεμ~φoμένης 

τους επιτρό[ποJυς . άπέφη~νεν δ Μαξ[ιJμιανος .... [.J. <οϋ)!ιΡς' 17'ΓράΨω 
τφ τού νομ[ ού στρατηγ Jifj ινα 18 τοίς παιδίοις δύο επί[ τροποι J &ποκατα

.20 σταftωσι' εί' τινες πρ[ ο Jo . [.] . . [.] . ιr-ρoυσι 20 τας υποftέ[ σ JEtg επιγνο . . . 

Ι 12 Επι Ι ΙΙτι W. 
13 Ι αντειπόντος. 
19 Ι προσ( ιούσα προς)? Cronert. 

21 1. προίκα π[ασαν, η]ν ΟφείJ.εσ,f}αι 
έαυτfι (ΙΙλεγεν)? Cl·onert. [ΙΙ 13. 

28/29 Ι Σεμπράινιον Σαβείνον? W. nach 
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[ ... ] ....... ν 21 τού τετελευτηκότος και. [ . . Jειτ ...... ει 22 κατ' εκείν[ ο Jv 
τον Χ[ρόJΥον ILEft' δν 23 τέftνηκ[ ε Jv ίς τον -δμέτ[ ερο Jv κίνδυνον 24 &ναφέ

ρεσσ%αι και υμας iviXE6fiftιxt 25 τfί ξ;ημίι;. ΟΙ αυτοι έπίτ[ρο Jποι ερούσι 26και 25 

, 'δ' δ' 27' "λλ[ J ι ι , , προς τον ανιστην ..... α ε μεν α .. α πραγματα tCf- τε προς τους 

[1tΡΟς] 
28 έπιτρό[ πους] και τον ιJ[ιxvt]q!Yιy κ[ α J1tέ~ξω ιν[ α J fj τα -δμων ...... . 
.. , α 30 μέχρ[ι] αν ο-ό εξετασ1tή 1![~']Xρι πρo~κρίματoς δμοίως και Η .. ·· r/- 30 

ται 32 ?μενει α. δοκεί δ δι,ψ[ ε;σ ]της . έξφ- . 

001. ΠΙ 
1 κονομηκέν<αι), 'Ζνα εαν μεν 2 άποδειΧftfJ δανιστης είναι, 3 μείνrι αυτφ 
τα νόμιμα, 4 εαν. δε μη αποδειχftfj και 5 εΙ' τι ελαβεν μη δεόντως 6 φκονο

μήσας tOi!rO διπλούν 7 άποδφ. Ο{ δε αυτοι επίτροποι 8 ερούσι και προς 

την γυναίκαν 9 περι τής προικός. Χειροτονη~ftήσονται δε εντος κ ήμε- 11» 

ρων 11 υπο τού στρατηγού <τΟύ) νομού, και 12 μετα την χειροτονίαν εν-

13 τος ε ήμερων. άπαρτιούσιν 14 τας δίκας." Χειροτονηftέν~των ο-δν υπο 15 

τού τού νομού 16 στρατηγού 'Ιουλίου Γεμέλλου 17 και Λονγείνου Άπολινα

ρίου 18 εγένετο και έπι παρούσι αυτοίς 19 υπο τού Μαξιμιανού κατάστα-

. 20 σις, κιx~ άκολούftως τοίς γεγο 21 νόσι αυτού -δπoμνηματισ~μoίς εκρ{ftη 20 
τον τού νομού · στρατηγΟν 

[τους έπιτρόπους] 23 εξετάσαι πάντα τον τού ύπo~xρέoυ πόρον και' εν 

πόσοις εστι 25 τα όφειλόμενα και δηλωσαι 26 αυτφ. [και ....... μετα .... ] 25 

27 [ •••••• ] Τού δε στρατηγού δια~κoύσαντoς και δόντος λογοftέ~τας 

oi)g ειλαντο, Δρουσίλλας 30 μεν "Αλκιμον γεγυμναoιαρxη~ότα τής των 30 

δε 
'Δρσινοειτων 32 πόλεως, τού [δε Άγριππιανού] 33 πατρός μου Πτολεμαίον 

001. IV. 
1 δμοίως γεγυμνασιαρχηκότα, 2 μετέδωκεν δ πατήρ μου κατα 3 το &κόλου

ftov δι' υπηρέτου 4τοπικού τοίς λογοftέταις τους 5 λόγους των τε όφειλο- 5 

μένων 6 αυτφ κεφαλαίων και τόκων 7 και ιbν εσχε προσόδων. Ή δε 

8 Δρουσίλλα και οί επίτροποι 90υνειδότες &'ς άνόνητος 10 αυτοίς εστιν ή 10 

λογοftεσία 11 περιέοτη[τους]σαν τους 12 λογιστας έ'ως ετελεύτη.Ε..σεν δ πα

τήρ μου, εμού δε 14 [πει] ώς ετι νέφ οντι και 15 αγνο[ ΟύJντι τα τού πα- 15 

τρος 16 πράγμ[ ατ Jιx ήμφισβήτη~σε προς εμε επι τού τού νO~μOύ στρα

τηγού, δς επι~γνoυς τα κεκριμένα 20 &νέπεμψεν -Yιl!fig 21 έπ[ι] τους αυτο[ υς] 20 

λογο~ftέτας και έκέλευσεν 23 εξαργυρισftήναι ivor; 24 ένιαυτού γενήματα 
25 μέχρι τού τ-ης λογοftε~σίας άπαρτι6μού. Έπ<ε)ι ο-δν 27 εξαργυρισftέντα 25 
τα γε~νήματα [εJftεματίσftη, 29 τής δε [ιXJyrCιxr; Δρoυ~σίλλας περιισταμέ- 30 

31 νης την λογο[ ft Jεσίαν 32 δμοίως κατεστά~ftησαν και Cf-~ των έξής Μ ετων 

Εμου Εν στρατ[ 2ί]~ γ[ εν JoILivov 
π[ρόJσοδοι, [έγέ]~[νετό μ[ε.] .... [ .. J~v] 35 

ΙΙ 32 Ι Ε(μ )μενεί? G.-H. 
πι 6 Ι οΙκονομήσας. - Man beachte 

die Vel·p:B.ichtung zum Ersatz deB Duplum. 

ιν 14 1. νέου δντος και αγνοούντο, . 
34/35 [iγένετ6 μ[ ε σ ]τραψυε ]ιν] ? Cro

nert. 
7" 
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Co1. V. 
1 [Δρoυσ{λλα~ [ ........ J'V?7] 2 ή μήτηρ μ[ ου ...... ]? της 3 Δρουσ{λλα? 

5 [ ••••••• ] • Ι!ω έπι 4 'Ηρώδου το[ υς δεδομ ]4νους 5 κριτας πεl![ . ...... ] . την 
6 των γενη[μάτων &π ]9χήv, 7 και' &κολ[ ο ]υ'Ν ... .. ] . ΤΟ 8?. ι οδπαρ ... [ .. ] 

10 •• ,!άντων σου 9 κα[/,?] fv9o. [ ... . }rOV Φαμενωf} 10 οδπ[ ο ]μνημ[ α ]τι6[ .. 
&J'!4φη~νt;''V ουΤιΡς δ Μ[ αξι],μανος 12 δ την έπιστ[ oλ]iιν γράψας περι 

15 13 των γενημάτων δ[ι ]αλαμ~βάνων Κt;'r[ .. ]ν περι τού πρά~γματoς και 
[με]τα ταύτα ~f~E~QOV στρατη[γος] β, ' εΤτα και 17[ .. .. ] ... . [ ..... ] δ 

μ.εν 

20 κράτιστος 18 δικαιοδ6[ τ ]ης ~ .... περί I~[ν] 19 γενημάτων εκρινεν' 20' Δύνα
ται δε περί τούΤ9ν [έ]ν~τυxείν τφ rO'f! 'V91![ ού] 22 στρατηγφ . ... [ .. ] .. 9υ 

25 23 ή Δρουσίλλα. Ή μεν λογο&εσία 24 κατα τα κρι&έντα ευ&έως 25 &παρτι
σ&ή[ σ ]εται, προνοήσει 26 δε Άπολινάριος δ του νομού 27 στρατηγος έντος 
ήμερων 28 λ την λογο&εσ{αν γενέσ[&αι], 29 i.ιπηρέτην [ί]ς τούτο &ποr1[ξας] 

30 30 ινα μή [τ]~ '!~[ έο]ν παρέλκητt;' [ ι].' 31 Μετα ταυ τα γενομένης ή~μων 
καταστάσεως έπι -?'f'V'F{OV Μαξίμ[ ο]υ χ[ι ]λιάρχου του έπί 

Οο1. VI. 
1 των κεκρ[ι]μένων έπ[ι]γνους 2 τα κεκρι[με']να &νάγκασεν 3fJl![ίXb . .... ] 
. t;'ψησαι έν 

ν 14 Κ,?,~[ • . Jv 1. ΚΙΧΙ [Τώ Jv ? CrOnert. 
15 Κελερον 1. Κερεάλις, cf. ΙΙ 4, G.-H. 

νι 1 Ζη έπι τών κεκριμ.ένων vgl. 1.891. 2. 
2 Ι ηνάγΚΙΧ6Εν. 

89. Bruchstiick aus einer Verhandlung vor dem (delegierten) Strategen, 
eingefl.ochten ίη θίη υπόμυημα. - Zeit des Antoninus Pius. - Faijum. 
BGU 613 ed. Viereck. Nachtr. Υοη Mitteis, Wilcken, Gradenwitz ίη den Add. 

Ζη BGU ΙΙ und ΙΙΙ. Original Υοη mil' teilweise revidiert. 
Lit.: ΜίΙΙθίΒ, Hermes 32, 649-651; Gradenwitz, Deutsche Lit. Zeit. 1900 ρ. 2464 

und Einfίihrung 6-24. 

Dieser bisher a1s eine Crux betrachtete Papyrus diirfte durch die nach
stehenden Textveranderungen verstandlich werden; bei entsprechendem ΖθίΙ
aufwand wel'den sich woh1 auch die stark Hidierten Zei1enanfange noch voll
standiger herstellen 1assen. Die Urkunde zerfallt ίη folgende Abteilungen: 

1, Hauptstiick (1. 2-8). (Abschrift einel') Eingabe νοη 'riberinus an den 
Schwadronsprafekten Fabricianus, we1cher den Nebentitel επι των κεκριμένων 
fiihrt und woh1 ωίΙ der Uberwachung der Urteilsvollstreckungen standig 
betraut ist (vgΙ 88 V 32-VI 1; ΟΧΥ. 237 νΙΠ 3, wo freilich die Funk
Ιίοηθη dieses Beamten nicht klar Ζη ersehen sind). Er so11 kl'aft einer 
οδπογριχφή des Prafekten V olusius Maecianus θίη Ul'tei1 vollstrecken. 

2. Beilage 1, 1. 9-24. Abschrift des οδπόμνΤ}μα des Tiberinus an den 
Prafekten Vo1usius Maecianus, αιίΙ welchem er ηαι Vollstreckung gebeten 
und obige οδπογραφή erwirkt hatte. 

3. Beilage 2, 1. 26-36. Abschrift :der &πόφασις, we1che θίη Stratege 
Θεόδωρος ίη einer Verhand1ung erteilt hatte, die auf Grund einer Delegation 
des Prafekten L. Munatius Felix vor ihm gefiihrt worden wa1'. 
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4. Beilage 3. Abschrift eines B1'uchstiicks des οδπόμνΤ}μα an Munatius, 
welches zu der Deleaation ad 3 gefiihrt hatte. Diese dritte Bei1age ist bis-" . her als solche nicht erkannt, sondern fiir θίηθη Teil einer Vel'hand1ung, sel 
es vor Fabricianus, sei es vor dem Strategen gehalten worden. Diese ΜίΒ
verstandnisse sind entschuldbar aus dem doppelten Grunde, erstens daB Τί
berinus ίη 1. 6-8 bloB zwei Beilagen ankiindigt, wahl'end θ1' tatsach1ich 
drei gibt, zweitens daB in Ι 36 eίώge Worte ausgefallen sind. Es heiBt 

" d Βι t ' , " dort nach Mitteilung der αποφασις es l'a egen: μεχρι τουτου και το 

αν?]κον μέρος του οδπομν1ίματος: danach war schwer zu erkennen, daB ηηη 
noch θίηΒ dritte Beilage kommt.DaB aber tatsachlich θίηθ solche vor1iegt, 
folgt schon aus dem sonst sinn10sen και vo1' το αv?jκοv μέρος; anderseits 
ist es seh1' begreiflich, daB θίη οδπόμνΤ}μιχ noch beizulegen war; ίη der Ver
handlung Vol' dem Stl'ategen war namlich (1. 27/28) θίη solches, an den 
Prafekten Munatius gerichtetes 1), ver1esen worden, und dieses ist es, das 
hier noch angehangt wird. Dadu1'ch aber e1'gibt sich die νοη mir vollzogene 
Einschiebung ίη 1. 36/7: μέχρι τοούτου (ή &πόφασις' ε'στι δε) και το αv?jκοv 

μέρος του οδπομνήματος. . 
Unverstandlich waren ferner bisher die Sch1uBworte ' ι 41 νοη Θεωναξι 

an. Die Editio princeps brachte ΘεωνΙΧξι Τιβερινος τ'Ω &ποφάσι του κρατΕστου 

ΛιβεριχλΕου μεν [συ ]μφ[ ωιιε ]ι, was natiirlich nicht verstanden werde~ ko~te. 
1ch 1ese zu Anfang: Θέων' Άξι(οι) und nehme an, claB der Schretber θιηθ 
Abkiirzung gebraucht hat, allerdings - gegen die Rege1 - ohne das Ab
kiirzungszeichen anzubringen. Aber das tut er auch an ande1'n Stellen; 1. 31 
steht πατρων ohne Kiirzungszeichen fu]' πάτρωνος, 1. 33 ττ} fiir τήν. Βθί de1' 
sonach gegebenen Lesung Θέων' Άξι( οι) Τιβερινος τj'ί αποφάσι του κρα
τΕστου ΛιβεραΗου μεν .. [ .. ] . φ[ .. ]ι betrachte ich Θέων a1s θίηθη Anwa1t und 
Vertreter des Tiberinus, de1' θίηθη Antl'ag Ζη Pl'otokoll gibt.2

) 

Um welches Protokoll handelt es sich dabei? Es ist jenes des Strategen 
Theodorus, das bereits ίη 26-36 ausgezogen ist, und die Sache erkla1't sich 
so: das οδπόμνΤ}μα an Munatius ist hier nicht nach dem Original wieder
gegeben, sondern nach dem Strategenprotokoll, ίη we1chem es als ~e1'lesene 
Urkunde einver1eibt worden war; dabei hat nun unser Verfassel' glelch noch 
den unmitte1bar dal'auf folgenden Satz aus dem Protokoll aus irgend einem 
Grund αιίΙ abgeschrieben. 

Meritorisch liegt fo1gendes vor. Es handelt es sich υαι zwei El'bschaften; 
θίηθ nach Lucius Antistius Gemellus (cf. BGU 256,6.31), welchen seine 
Freige1assenen, αί περι τ~ν 'A&rινάρισν (Ι 30- 32), beerbt haben wollten, 
und θίηθ zweite nach seiner GroBmutter. DaB letztere nicht alleiniger Gegen
stand des Prozesses wa1' (so Gradenwitz), scheint aus dem συνεμπέπλεκται 

Ι 32 hervorzugehen, sowie aus 1. 28 Έπει δε σήμερον και δ Τιβερινος κατ-

1) Es wird in Ι 28 οόπόμ.νημ.ιχ Μουνιχτίου genannt; der Genetiv ist hierbei sonder-
bar und m. Ε. nur ΒΟ zu erklaren, daB dabei an die Υοη Munatius auf das ούπόμ.νημ.ιχ 
gesetzte οόπογριχψή gedacht ίΒΙ. DaB θίη wirklicbes οόπόμ.νημ.ιχ (nicbt, etwa θίη Ver
bandlungsprotokoll) gemeint ist, zeigt Βθίη Inhalt, besonders das έπιδεδωκ.ιχ 1. 41. 

2) DaB es dabei nicht heiBt Θέων εΖπε hat nicbts zu sagen; auch ln Flor. 61, 
Lond. 3 ρ. 132 u. a. fehlt das εΤπε immer. 
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έστην -όπερ μcιμμφων -όπcιΡXόντων.'. A.lles Nahere der Frage ίiber die Erb
schaft des Gemellus bleibt unklal', insbesondel'e auch wer hiel' die Parteien 
waren; dagegen ist klar, daB der eben bezeichnete Tiberinus diese Erb
schaft nicht verlangte, sondern lediglich forderte, daB aus derselben fίir ίΜ 
die 'μ,cιμ,μφcι -όπάρxoντcι', d. h. der NachlaB einel' ihm und dem Gemellus 
gemeinsamen GroBmutter ausgeschieden werde; er behauptet, daB G. diese 
ηίθ beel'bt hatte (Ι 31/2) und sogar schon bei Lebzeiten verurteilt worden . 
sei, ihJn ίiber dieses Vermogen Rechenschaft abzulegen, welche Pfiicht jetzt 
auf seine Erben ίibergegangen sei (37-40). 

L. Volusius Maecianus (Ι 9) war Prafekt νοη 160-162 (Cantarelli, 
mem. dell' A.cad. dei Lincei 1906 ρ.96), und ist identisch mit dem be
kannten Juristen (vg1. Α.. Stein, A.rch. ep. Mitteil. aus Osterr.1906 ρ. 152). _ 
Μ. Sempronius Liberalis (Ι 40) ist der Pl'afekt der Zeit νοη 154-159, 
L. Munatius Felix jener νοη 150-153. Daraus el'gibt sich die Reihen
folge . Den Beginn des Streits hatte das -όπόμ,νημ,cι an Munatius gebildet, 
spater wat· θίηθ απόφcισις des Libel'alis erfolgt; sodann Verhandlung vor 
Theodorus, endlich neuerliche Eingabe an Maecianus. 

1 [Ά]ντίγρ(αφον) αναφ[ο]ρίου. 2[ ....... ] Φαβρικιανφ επάρχωι εϊληι; 
και έπι των κεκριμέν( ων) 3 [παρ α Τιβε ]ρίου Ί ιβερείνου οiJετρανου. 'Ανέ
τινα βιβλ[ίδι]α τφ λαμπροτάτφ 4 [-ήγεμόνι] και ανεπέμφi}ην έπι 6ε [καΙ,] επι 

5 ύπογ[ρ]αφ[ηι;] ο[ϋ]τωι; έχού6ηι;' ''Οι ταfλ~_[τα έπιδόντει; τ]α βιβλ(ίδια) 
αριi}(μφ) ti} έντύχετε Φαβρικιανφ [ε]πάρχφ εϊλ( ηι;) καΙ έπι των 6 [κεκρι
μέν(ων) .. ] .... φ τα Ι'6α έδόi}η, δι; τα κεκριμένα εγβιβά6Ι." ΤΟ αντί
γρ( αφον) 7 [ •••• ] ••• [ •• ] • ?;'Ι:~ &ξιω ιXXOV6i}ijvιxt' ύπέταξα δε και το ανη
κον μέρο(ι;) τηι; του 8 [6τρατηγου απο ]φά6εωι; το αντίγρα( φον) , ϊν' ιlj 
εiJεργετη(μένοι;). Διευτύ[χ]ει. - ''Ε6Τι δε του βιβλ(ιδίου) το 9 αν[ τ ]ί
γ[ρ(αφον)' ΟiJολ]ου6ίφ Μαικιανφ έπάρχ(φ) ΑΙγύπ[το]υ παρα Τιβερίο(υ) 

10 Τιβε[ρί]νου 10 oiJ[ ετρ ]αν[ ου. Κ]ατα την εμφυτόν 60υ εiJμένειαν προπρε-
6αι εΙι; παν τα έπάξια 11 π!! ... . [ .. ] ... ~~yΊtαι προι; τα Τίδη κεκριμένα 
ύπ(ερ) του μη ωρ[ α]ι; διπλαι; κατατρίβε6i}αι, 12 και ~v-r(Ψ' oi)v προι; (τουι;) 
τα Τίδη κεκριμένα μάτην παρ[ε]νοχλουνται;, (δι') oV περι 1Β των αν[τ]ι
[ς)']fκων εντυγχάνω 6[0]Ι δεόμενοι; τηι; απο 60υ αντιλήμψεωι; 14, -r[ υχει]ν. 
Δ[ιαδΙ]?;'~[6ί]αι; περ.Ι κληρονομίαι; μοι έν[6]τά6ηι; κατέ6τημεν έπι Θεο-

15 15 [δώρου] . [.] . [ . . ]πέραι; εΙ'ληφεν και ΠΡ06κριi}έν(των) μ9ω των ύπαρ
χόντων 16 [ •••• ] • [.] • [.] • μενηι; τηι; κληρονομίαι; κατα τ[α] κείμενά μοι 
δίκαια' έπει~[ δη .. . ]ε[ . . ] . α[ . . . ]ν περι των αiJτων παλινδικουντ[ων]ει; και 
μάτην 18 ε~έδωκάν [6]0[Ι] ε,uφοβουντέι; με δ~α6τoλικoν ύπόμνημα, παρα-

6/7 erg. dem Sinn nach το &ντΙγραφον 
[υποτέτακται] ο. a. 

8 στρατηγΟύ Μ.; Επιστρατήγου Viereck, 
was ich jetzt (anders noch Hermes 32, 650) 
{ίir unmoglich halte. 

10 εΙ. πάν τα (statt εΙ. πάντα Viel'eck) 
Vorschlag νοη Schubart. 

11 Anfang νοη Μ. 

12 α-ότό-Β-'? (του.), (δι') Μ. Ι δι' ο? 
13 σ[ο]ι Μ. 
14 '!'[ υχεί]ν. Δ[ιαδι]~~[ σΙ]α. Μ. 
15 erg. etwa ίω Sinn νοη: Εφ' 0:& το 

πράγμα πέρα. εtληφεν - προσκρι-Β-έν( των> 
erg. Μ. 

17 erg. ίω Sinn νοη: έπειδη oiίν Ενι;κά
λεσαν. 

ι 
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τυχ( ων) 19 {~~ την [6ην δ]ιάγνω6ιν αξιω πρ06κυνων το ιερώτατον βημα 

-r9V . ο . [ ... ] 20 ~~ ••• [ •• • ]ων εκ τηι; α6υνκρίτ( ου) {~~6τρoφηι; εΙι; τούτο 20 

μειναι α1'1τουι; 21 α .... [ . . ]να νουi1ε6{αι;, ακου6αί μου προι; α1'1τούι;, -ηδη 

ποτ ε αΠ06πω~[νται τη]ι; καΙ τ' J έμο[ υ] έπηρείαι; παρα6ύραντάι; με εΙι; τα 
κριτήρια, lXvi}ρωπον 23 -r[ ούτ ]οιι; ύπηρε[ τ ]ή6αντα ταϊι; 6τρατίαιι; αμέμπτωι;, 

ϊν' ιlj ύπο 60ύ εiJεργε~τ[ ημε'νοι;]. Δ[ι]ευτύχει. Τιβέριοι; Τιβερεϊνοι; οiJετ-

ραν[οι;] επιδέδωκα. 25 (Έτουι;) [ ........... ,Φαρμο ]fJi}t ε. Μέχρι τού- 25 

του το [βι]βλείδιον. ''Ε6τιν δε 26 κ[ αΙ τηι; αποφά6ε ]ωι; το ανηκον μέροι;' 

Θεόδωροι; 6τρατηγοι; 6κεΨά~μεν[ οι; εΙπ( εν)]' 'Ήδη καΙ iXi1tI,; διαλαβων 

ύπερεi}έ(μην) μεν τ[ο] πραγμα ι'κ του ανα 28 r'!'qJ?,Ίtiv[-r9]f; ύπομνήματοι; 

Μουνατίο.υ· έπει δε 6ήμερον και δ Τιβερεινοι; 29 κ[ α ]τέ6τη(ν) [ύ]περ 

μαμμφων ύπαρχόντων, dιν 01'1 δεόντωι; έπικρατoυ~σ~[ν αί] ΠfΡ[/,] την 30 

Άi1ηνάριον ιbι; εκ διαi}ήκηι; κληρονόμοι γενόμεναι (των) τού 31 i} • [ . .. 

'Ανi}]ε[6]τ[ί]ου Γεμέλλου πάτρων(οι;) αiJτ(ων) -όπαρχόντων των μήπω φi}α-

32 6ά[ντων] ε[Ι]ι;- α1'1τΟν [εl6]ελi}ϊν απο τηι; μητρόι;, 6υνεμπέπλεκταί τε 

τωι 33 αναγνω6i1έντ[ι] -δπομνήματι και μαιαμφα ύπάρχοντα, αι περι τη(ν) 

34 'Ai1[ η]ν[ άριο]ν (κανον παρέξου6Ι των έκ κρ{6εωι; φανη60μένων, πά~6η[ι; 85 

τε τηι; ΠΡ06ό]δου, έξ ov ' τετελεύτηκεν δ Άνi}έ6τιοι; Γέμελλοι;. 36Έξηλi}εν 

Δ[ι]ό6[Κ]9Ρ[0Ι;] Άρποκρατ(ίωνοι;) -δπη[ρ] έτηι;. Μέχρι τούτου (-ή απόφα6ΙΙ;' 
ε6τι δε) κ~ι το ανηκον 37 μέρο[ι; τ ]ου -δπ[ ο ]μνήματοι;' TvrXιXVEL δέ, κύριε, 

'" λ' 38" - , " 'λ "'Α [ ]λλ ( και ον . εγου6ι πα_τερα αυτ~,!, ειναι ετι ~α αι vΠΟ π ο ιναρ ου 6τρα-

τηγή6αντοι; κατα~κρ[ιi}ειι;] λόγουι; μου τάξα6i}αι, 06τιι; oiJx εταξεν' κατα 

του το αξιω και νυν 40 το[ V]Τ9νι; του[ι;] κληρονόμουι; λόγουι; μοι τάξα6i}αι. 4,0 

Τιβέριι; Τιβερϊνο(ι;) 41 έπιδέ[δ]ωκα. Θέων' Άξι(οϊ) Τιβερινοι; τΠ. αποφά6Ι 

του κραΤ{6του Διβεραλίου 42 μεν . . [ . . ] . φΙ .. ]ι Φαρμουi}ι ξ. Έξηλi}εν δ 
αυ[τ]οι; [ύ]πηρέτηι;. 

19 i. f. 1. σου st. '!'91', abel' die Spuren 
deuten nU1' auf letzteres. 

20/ 21 Der Text ist noch l'evisionsbe
dίirftig und derzeit nicht ganz verstand
lich. 

22 [ντα ι] Μ-Ι παρασύραντε •. 
31 -Β- .[ ... Μ. 

36 -42 Ζυω Text Β. S.101. - Έξήλ-Β-εν 
Ι 36 und 42 bedeutet: 'Er wurde beauf
t.lagt' (mit dem Vollzug del' vorstehenden 
MaBregel). 

39 1. μοι st. μου - κατά Μ. 
42 Der 7. Phal'muthi gehort θίηθω an

dern Jahr an als del' 5. ίη Ι 25. 

90. Verhandlung vor dem Statthalter wegen Riickstellung von ΗΥΡΟ

theken. - 160-162 n. C. - Alexandl'ien (?). 
Ρ. Qxy. 3, 653 deBc. edd. Gl·enfell-Hunt. 

Die Zeitbestimmung dieses Pl'otokolls ist durch die Prafektur des da
rin als Richter erscheinenden L. Volusius Maecianus (8. 102) gegeben; die 
wahrscheinliche Ol·tsbestimmung durch τ.ην Kcινωπίτιν, denn dies ωυΒ θίη 
Gut bei Kanopos sein, welches im alexandrinischen Konventssprengel liegt. 
Der Papyrus ist nach A.ngabe der Hgg. so beschadigt, daB diese1ben sich 
auf Mitteilung der leserlichen Zeilen beschl'ankt haben, wodurch die Er-
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kenntnis des vollen Zusammenhangs ausgeschlossen ist. 1ch nehme folgen
den Tatbestand aπ. Sempronius Orestinus ist Glaubiger des Julius V olti
mus, welcher ihm fίir das Dal'lehn seine samtlichen Grundstίicke zu ΗΥΡΟ
theken bestellt hatte (arg. vv. πάντα τα τούτου χωρlα). Οι-estinus hatte 
gegen Voltimus wegen des Kapitals Klage erhoben und beim Judex peda
neus, dem χιλlαρχος Σεμπρώνιος Όνoρfιτoς auch ein obsiegliches Urteil el'
wU'kt, sodann auch ΖwangsvοlΙstι-eckung ίη die Hypotheken durch εμβαδεΙα 
(s. Kap. V) vollzogen. Doch war auf Andrangen anderer Glaubiger, unter denen 
auch θίηθ κολωνεlα :figuήert, Υοη Sempronius Honoratus der Veι-kauf derselben 
angeordnet worden; gewiB hatten letztere θίη Pignus judicati, welches auch 
beim Bestand Υοη Vorhypotheken realisiert wird (D. 42,1,15,5). Nunmebr 
verlangt Voltimus, wie es scheint unter Anbietung des Kapitals ohne Zinsen, 
Herausgabe del' Hypotheken; Orestinus verweigert sie, da θΤ auch Zinsen 
verlangt. Es wird ihm repliziert, daB er sich fίir die Zinsen bereits aus 
den durch die εμβαδεlα ihm zugekommenen Frίichte der Grundstίicke bezablt 
gemacht habe, worauf er sich auf die Ausflucht vel'legt, er besitze die Grund
stίicke ίibeι-haUΡt nicht und habe auch nie Frίichte davon gezogen. Dies 
war angesichts der bewilligten έμβαδεlα offenbar erlogen 1) und del" Statthalter 
be:fiehlt ihm energisch, 'ob er wolle oder nicht' mίisse er die ΗΥΡοthelωn 
hel"geben; sonst wel"de el' nicht bloB verm'teilt, sondern auch gemaBregelt 
werden (δαρήσει). Er erklart einen Judex (pedaneus) bestellen Ζη wollen, 
der die Κανωπίτις (offenbar die wichtigste der umstrittenen Hypotheken) 
pl'ίifθη werde, damit wedel' der Glaubiger nocb der Schuldner Schaden oder 
Vοι-teil habe. Dies kann, da die Hypotheken ja eben nicht dem Glaubiger 
vel'fallen, sondern νοη ihm zurίickgestellt wel'den sollen, sich keinesfalls auf 
den Kapitalswert deι-seΙben beziehen, sondern wohl nur auf den Umfang 
der bezogenen Frίichte: der J udex sollte also eruieren, wieviel Orestinus 
bereits aus der Hypothek herausgewirtschaftet hatte und soweit die Zinsen 
noch nicht vollstandig gedeckt waren, auch deren Zahlung vorschl'eiben, 
umgekehrt jedenfalls θίηθη die Zinsen ίiberschreitenden Fruchtwert νοω 
Kapital abziehen. - Dal"aufbin wird schlieBlich den Parteien el'laubt, einen 
Judex zu wahlen. 

Del' νοη den Hgg. vel'offentlichte Auszug des PapYl'us enthalt keine 
Zeilenzablung. Es sind daher in den folgenden Anmerkungen die Zeilen 
nach dem hier gegebenen Abdruck gezahlt worden. 

1. 1-2 Έ[ξ] -δπομνημ(ατιομών) Λου.κιΌυ Ο-Dολουο{ου Μα[ικι]ανου 
2 [(ετoυ~) κ. 'Αντω] ν{νου Kαί[oα~o]~ το[υ κυ]~{oυ. [ ... ] α' .... εν~[,.] 
3 •• • • [ . • • ]ου Ίουλ{ου Ο[ .(ι]ολτ{μου [έκ?] Πα~αιτoν{ω του και {,πακούοαν-

2 8tatt .," Eν~[, ,] vermute ich Κλη
{Τέντος, darauf das Pranomen des Julius 
Vo1timus, 

3 [Ακ '?] W, [iv] GH. Im el'steren Fall 
Ι Παραιτονlοv. 

1) Zwal' beruft sich del' Anwa1t des Ol'estinus darauf, der xιλlαρxoς habe den 
Verkauf der Hypotheken angeOl'dnet (Ι 16), Aber aus den spateren AuBerungen des 
Stattha1ters geht hel'vor, daB, se1bst wenn dies richtig wal", jedenfalls der Yerkauf 
noch nicht stattgefunden hatte, 
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τo~, πα~[ 6]ντo~ Σεμπ[~ωvCJου Ό~εoτίνoυ [τ ]ου Σεμπ~ων{oυ [T]α~αντί- 4 

νου . .. 1.9-10 . .. τij~ κo[λω]νεία~ .... [π]~αγμα ~ν ένfiάδε lXYEofiat. 
'Ιοιδώ[ρου ρή]τo~o~ {,πε~ Σεμπ~[ ων{ου 'ΟQεοτ{νου απο ]κ~ιναμένoυ έπι 6 

ΣεμΠQων{ου 'Oνo~άτoυ xιλιά~xoυ . fι~f)ofiaL το π~αγμα καλ κατακεκ~ίοfiαι 7 

τον ΟiJ6λτιμον Ι 14 . , , Ίουλ{ου Φ{δου, γ~αμματέω~ , .. 1. 18 ff, ." 8 

'Ορεοτίνου λέγoντo~ νoμίμo[ι]~ "EX~f)ofiaL, Mαικιανo~ εiπεν' τα ν[6μιμα ~ 
{,πο πολλών {,πε~ κ ]έ~δoυ[~ , . ,,] φιλετ YE{VEofiat. Λέγεταί οοι' πε~λ 10 

μεν του δανίου συνέστηκ[ ε]ν ώ~ εκ~ινεν δ χιλίαQΧΟ[~] ... [. ο{ δε τ6- 11 

[ ] 
, , 'J\' δ' , 'λ f.I ' δ ' , , ι κo]~ πολλφ πλ ί oνε~ εισιν η το ανειον' απο αι-ε το ανειου και απο - 12 

δo~ τα~ iJποfiήκα~." Ίoίδω~o~ εΙπεν' "[ ... . ]νη . [ ...... ] . σι απενεγκάμεfiα 13 

πάντα τα τούτου xω~ία ' δικαίω~ τουτο π~o~ ~μα~ λέγεται, Έντυχ6ντων 14 

δέ τινων [και λεγ ]6ντων [κ!,,~ Τfί] κολωνείι; όφεί[ λε ]ofiaL και φ{[ δ]ου 15 

[δ]ανιoτα~ εΊναι, 'Oνo~ιXτo~ έκέλευοεν α.(ιτα ΠQα4tijναι." Λlαικιανo[~ εΊ- 16 

] , [δ' λ] β' , ,- λ - , 'f''' 'τ",, πε v· ''ου το ανιον α ε και πε~ι των οιπων μη φρoντι~ε. .ωΙ- 17 

- ", '6 'δ' , ""d ' τ "[ 'δ' ] δω~οg είπεν' και τoυ~ τ κoυ~ απΌ οτω. lγ.ιαικιανo~ ειπεν' ε εχο υ 18 

τ~~ κα~π[ ... " 'I]σιδώ~oυ λέγoντo~ μη κεκα~πώσfiαι, Mαικιανo~ εiπεν' 19 

"ΣΊU ένεβάδευσα~. Ειτε ο-δν πά~εισιν ο{ &ντίδικ[ οι] ειτε μη πά~εισι, δι- 20 

καστην λήμψονται o~ πα~ακολουfiών τijι Όνo~άτoυ κ~ίoει την ΚανωπΤ- 21 

τιν έξετάοει ί'ν'α μήτε δ δανιoτη[~ έλαττ ]ro4tfί μήτε δ ΧQεώοτη~, μηδέτεQΟ~ 2~ 
δε έν κέ~δει γένηται." 'Ορεστίνου πάλιν λέγoντo~ μη ειναι πα~' έαυτφ 23 

τα {,πάQχον[α,] Mαικ[ι]άνo~ είπεν' "Θέ[λ]ων και μη 4tέλων αποκαταοτή- 2,1 

oει~ α-Dτιi. 'Όπε~ έιΧν μη πoιήσrι~, o-D μόνον κατακ~ι4tήσει αλλα και 25 

δαρήσ[ ει : .. ] μ61'[ ο ]ν. Ει τινε~ δε αλλοι έν6xoυ~ έαυτoΤ~ νομίζουσιν εΊναι 26 

τα~ iJπο4tήκα~ αiJτολ οψονται [. ..... 'Έλεσ4tε τίνα βούλεσfiε δι]καοτην λα- 27 

5 τής κολωνείας bezieht sich auf die 
ίη Ζ, 15 als GΗίubίgerίn des Yo1timus ge
nannte Ko1onie. Das Fo1gende geht auf 
die 8chuldklage gegen Yoltimus wegen 
des Darlehens. 

9 νομίμοις κεΧΡ1jσfJ-αι bedeutet die 
pfandvol1streckung. - τα. ν[ όμψα . , . 
iιπερ] Μ.; τα1;'[, . , . ... G.-H. Gemeint 
ist, daB νίθΙθ Glaubiger b10B zu Wucher
zwecken exequieren, 

11 [οί δ'ε τόκο]ι Μ.; daB die Ζίηβθη, 
soweit Βίθ die Kapitalshohe ubersteigen 
wurden nicht weiter 1aufen, tritt ίη den 
Papyri Όft hervor (Kap. Υ) und ίΒΙ auch 
hier gemeint, 

14 δ'ικαΙως sqq.: der Anwalt des Oresti
nus gibt zu, θΒ Βθί wohl ~ichtig, daB ~ίθ
ser alle Gutel' des YoHιmηB okkuplert 
habe, Aber diese Βθίθη von andern Glau
bίσeι'n ίη Anspruch genolnmen und ihr 
Y;rkauf angeOl'dnet worden. DaB diese 
Glaubiger exekutive pfandrechte g~
habt haben mussen - sonst waren Sle 
ja gegen das pfandrecht des Orestinus 

nicht aufgekommen -, wurde bereits 
oben bemerkt (8, 104), 

15 [και τΉ] Μ. 
15 Φ{[δ']ου, wenn Υοη GH richtig θΤ

ganzt, ωηΒ die ίη Ζ . 8 genannte ,ΡθΙ'Βοη 
Βθίη. Was der Passus besag·t, welB man 
nicht, 

18 [iδ'ι!χο]v τι;ις καρπ[ . • Μ. Die Bgg, 
haben [av τα ]ύτι;ις καρπ[ ου, was gerade 
das Gegentei1 der Meinung des 8tattha1-
ters besagen wίirde. Dabei wUl'de ich 
sehr gern τοvς καρπ[ ούς 1esen, zumal die 
Hgg. ίη τ~ς das α a1s zweifelhaft be
zeichnen, Aber Hunt erk1art auf Anfrage, 
daB er τούς am Origina1 nicht verifiziert. 
τα.ς καρπ[ίας anderseits ist bedenklich; 
καρπεlα ίΒΙ sonst die abstl'akte Nutz
nieBung, 

22 [iJ.αττ]ωfJ-fj Μ.; [καρπ]ω{j-fj GH. 
26 εΙ: τινες - Οψονται : Hier ίΒΙ an 

die Pignot'a ίη causa judicati capta (8.104) 
gedacht. 

27 "EJ.EG{j-E τίνα βούλεσ{Τε Μ. nach 8'1 
Ι 13. 
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28 βεΙ;ν ' Κρηπεtνου λέγoντo~ "ον εαν ου δφ~," MαικιανO~ είπεν' " δ χιλί": . 
29 αρxo~ ον μεταπέμπειν δικ~[ιo J'ρμεν." 

91. Verhandlung vor dem Idios Logos. - Zweite HiHfte des 2. Jahrh. _ . 
Alexandl·ien. 

BGU 388 ed. Krebs. Mit Nachtl·. Υοη Hirschfeld, Gradenwitz, DeiBmann, νίθΙ
eck, KTebs und eigenen republiziert Υοη "Mommsen, Sav. Ζ. 16, 181-195 
(= Jul·. Schr. 1, 465-77). Daselbst auch einige hiel' nicht anfgenommene 
ΤeχtVOl·schΗίge. 

Lit.: Mommsen a. ο.; Mitteis, Hel'mes 30,587- 9; Ρ. Μ. ΜθΥΘΙ', Festschl·. fiir 
Hicschfeld 153-4. 

Uber den Tatbestand s. die angef. Literatur. DaB der Verhandlungs
leiter Πόστοvμος der Ι,'διος λόγος ist, zeigt Meyer a. Ο . an BGU 868. Dem
gemaB muB der Fiskus irgeDdwie am NachlaB beteiligt gewesen sein (vgΙ 
001. Π 10), da sonst die Kompetenz dieses Beamten nicht gegeben wat·. Der 
π(>οσοδοποιος (cf. BGU 868, 3) ίη Ι 27, Π 19 ist also nicht illit Mommsen 
fίir den a commentariis praef. Aegypti ΖΙΙ halten; m. Ε. (Hermes 588) ist 
er θίη Beamter, der die Einfiihrung bei Gericht vollzieht (cf. ΡhίΙοstι-. vita 
soph. 2, 32 'τας δlκας εσκαλων'; cf. D. 4, 4, 18, 1 'induci ίη auditorium'; 
Ο . Th. 1,16,7; Nov. 119 c. 4; Spangenberg, tab. ρ. 21~); man vgΙ den 
ptolemaischen εlσαγωγεvς der Ohl'emat.Ϊsten. Ihn fίir den Advocatus fisci ΖΙΙ 

halten (Meyer 154), besteht m. Ε. kein AnlaB. 

001. Ι. 

1[ etwa 21 Buchst.] 1'9 [etwa 27 Buchst.] .. 2[ etwa 19 Buchst. Π]ό[ ο]του
[μo~. etwa 20 Βuchst.]κρει 3 [etwa 18 Buchst.]o~ μου[ etwa 21 Βuchst.]τη 

54 [etwa 18 Buchst.] ε?πεν' Ο. [etwa 18 Buchst.]νotg [ .. . ]'!ε 5 [etwa 22 
Buchst.]. Νικ. [ . . ....... . .... . ]ων μ, πε~[ ............. ε]ν{}Οάδε 9'υ 

παρετ; Σ[μάραγδo~ εί]πεν' Κατηλ{}οον, ινα 7. [ •. : .•.••• κ]ληρονομ[ .. ] τα 

Οι)ΙΚ7ίοιμα[ . ... . ]ινη , ιν' εγω -δπερ ε~l!αυ[ τού και τ ]ων τέκνων 1!9"! δω. 

Π60τουμ[οg] εΖπεν' Προ δώδεκα ετων 9 των [ταβελ]λων γενομ[έν]ων νίιν 

10 εμνή6'[{}oη]~ περι είΚΟ6'τηg; Δύναοαι 10 0{,ν, [λα ]§ων βενεφικιάριον, άναζη

τήοαg άγαγεϊ:ν τον Ει)τυχά71 και κo~μίoαι τα~ ταβέλλα~. Σ,uά[ρ ]αγδΌg 

εΖπεν' Ζητήοω αύτόν. Με{}ο' όλίγον ε~πελ{}06ντo~ τού Σμαράγδ[ ο]υ και 

κομtοαντοg ταβέλλαg τρεΙ:g και εΙπ6ν~τ[ o]g 1'971 Ει)τυχάν μη εiJρηκέ71αι, 

Π60τουμοg ειπεν' Π6{}οεν ο-δν τ[ α]? τα~βέλλα[g εlλαβε~; Σμάραγδοg εί-
χ , 

15 [π ]εν' ΤΟ παιδtΟ71 το παραφυλάΟΟΟ71 αι) 10 τού 1'η'!' ζενtαν αΙτήοαω ελαβΟ71 

αι)τάg. Πόοτουμοg ειπεν' 'Eπηνέ~x{}o[ηo]αν ταβέλλαι δύ[ο] ελευ{}οερώοεω71 
τού αι)τού όνόματo~ δια~φόρoι~ xρόνoι~, και διοτάζω, εΙ τή τού τετελευ

τηκ6τοg χειρ ει εγράφη. 18 πω~ [γαρ] δύναται δι~ τον αι)τον ήλευ{}οε[ρ ]φ

κέναι; Δια τούτο ο-δν και 19 περ[ι τω]ν ίΧλλων ταβ[ε]λλω71 πιχοων -δΓποπ]-

10 ~ενεφικιάριoς ist hier die 'Ol'don
nanz'. Vg1. Hil'schfeld, Vel'w.-Beamte 399 
Α.4. 

15 Ι ξενίαν. - Die ϋberstΙ'eίchung 
νοη Π6στουμος 8011 den Ν amen hervor
heben. S. auch Π 37 . 43. 

4. Verhandlungspl'Otoko11e und Urteile. 10'/ 

τεύω και πολλά με κεινεϊ: 20 πι[ οτοίι]71 στι προ πολλων ετω71 γραφειοω[ν] 20 

εικοοτη οι)κ lδό{}oη και στι 21 με[{}ο' CJxaνtl έτη άπο[γ ]qαφ6μενοg iXEiνO[g] 
επικρίοεωg γεινoμένη~ 22 δού[ λο ]vg αΡτουg άπεγρ[ ά]ψατο' &λλα και αι)τοι 
δμολογού6'Ι μηδέποτε 23 εγν[ ω ]κέναι αiJτου~ ελευ{}oέρoυ~ γενομένοvg και στι 
δ Γεμέλλοg εδoλoφo~νή{}oη και μετα ΤΟ71 {}οάνατον αι)τού αί [τ ]αβέλλαι ώg 
κατα χάριν [αι)τού] τoΤ~ 25 [δο ]ύλo~!; lδ6{}ηo~,!, . Κ[ αι] ε?;'[έλευο]εν ΤΟ71 20 

δηλούμενον γεγραφέναι 26 [τα]g ταβέλλα~ νο,uικο[ν Ίούλιον το]ν και Σαρα
πίωνα πρoo~[x]{}o[ ηναι]. 27 [Δι ]ογένηg προοοδ[ OπOιO~ ειπεν' 'Εαν] έξετά-
0ng, εvρήοει!; δ[ια τη~ γε ]~[νO ]μι;'νηg επικρίοε[ωg . .. . .. . ... . . δ]oύλoυ~ 
άπογραφέν[ ταg ... ] 29 [ .• ] •. [.] • [.] μετα γεν[ ομεν . . . . . . . . ταβ]ελλω71. 
Καοιαν[ο!; είπεν'] 30 [ •• ] ••• [.]ηg ... τη[ . ............. ] ... νO~ σλον οοι 30 

π[ . .. . . ] 31 [ •• • ]ει ... η γαρ [ ... . .. . . . ....... ]. α[.]η επενεχ{}ο[ ..... ] 
32 [ ••• Πτολε]μαϊδ . . [ . .... . ......... ] . . . % του οτρατιώ[του . . . ] 33[ ••. ] 

... η επει γαρ [ . ... . .......... ] . ~ ελευ{}ερωο{}ο[αι ... ] 34 [ •• ] ••• • •• φo~ 
ων δ 0[ .......... . ]τεν αι)το. [ ...... ] 35 [ •• ] • •• -δφελόμε71ΟΙ αι)[τ .... 35 

ταg ταβέλ]λαg τηg ελευ{}οερώ[ oεω~] 36 [ •• J .... αν ταβέλλα~ [. ... . ..... . ] 
ελευ{}οερω{}οέντοg τ[ . ..... ] 37 [ •• εξαλ ]είψαντε~ εκ 1'qJ[ν . . .... τ ]αβελλ.ων το 
δν~~α[ . .... ] 38 [ •• ] ••• -ηλλ[ α ]ξαν το πυ[. . ....... ] . . .. επενέγκrι δ Ev-
καιρ[ O~] 39 [ •• ] •• • • ~ομένηg αι)τfJ~ επι[ ... ] ... αι τηg αύτού ταβέλλη[~] 
40 [ ••• • ]ΤΟ,,! Oϋoη~ και ίμάτι~ gE ll![ οι? .. ] . [. .]δειξα τού τετελευτηκ6τοg 40 

41 [. ••• • ]εομένην τη71 Πτολ[ ε ]μαί'δα [κα~ την] μητέ[ρ]α και τον· άδελφον 
42[. ... ] κα~ άξιω Έ . [ .. . ]η πλεί~ψα ε[ .. ] ..... τετελευτηκότO~ iJφεtλαν-
43 [το . . ']1'0[ ύ]των άνα[ τ ]φη?;'~ τα άνδ[ράποδα], ?;'~[ι] γαρ Εύποραg δoίιλo~ 
44 [ ••••• ]. εκ [τ ]η~ Oix[tιx!;] μετή[νεγ ]?;'εν τα [άργυρώματ]α δο{}οέντα αι)τφ 

. 45 [iJπο τηg] Πτολεμαί'δοg. Πτoλ~[μαΙ~] ~~π~,!,' rq~φή εοτιν των ~[ργυ ]ρω- 45 

46 [μάτων] , τα δε ίμάτ[ια] εμά #οτ[ιν ' δ γα]ρ τ[ετ]ελ[ευτ]ηκω~ επtτροπο~ 
47 [ •• • •• ] κα~ ουνκύ[ρ ]ον[ τα ..... ] . .. αι)τοίι κα{}οεξ[ ο ]μεν[.] 

Co1. Π. 
1 [etwa 10 Buchst.] φο . [etwa 18 Buchst.] ν ... [etwa 33 Buchst.] 2 [etwa 
8 Buchst.] ?l .. εκ [etwa 18 Buchst.] 6' •. • ρια [etwa 1~ Buchst.] Ι71 [etwa 
12 Buchst.] 3 [ . . .... . ]λεμον 9~~[" ...• Πόοτου ]μ[ O]g ειπεν' [. . . ... ]0 . . 
εκομι[ ο ......... ] 4 [ ••••• ] Σαραπ[ιά]g. Πόο[ τουμοg Σμα ]ράγδφ εΙπε71· 
[Παρα τίνo~] λαβων του!; [ ..... . ...... ] 5 [-ηνεγ ]κ~~ ~,!,φ. Σ[μ ]άρα!δ[ o~ 5 

εiπεν]' !Jαρα τού φροντιοτου [τού Χα ]ιρήμονοg. Δ ιo[γένη~ ειπ ]ε~' 
6 [ •• • ]πρ6βατα EiXtv δ τε[ τελευ1' ]?lκωg εν άπογραφϊΊ κ[αι ίΧλλ]α φάναπο
γραφα ?;'qt[1' μόο ]xovg 7 και ΊΧλ[λ]α κτήνη, τελευτήοαν[ το]!; δε α[ ι)]τού tig 

έτέρα!; άγέλαg μετήνεγκαν τα κτή71η. Πόoτoυμo~ 8 !i~[πε]ν' 'Εγώ, ίΧ δύνο
μαι εν{}οάδε εiJρίοκειν, ζητω, περι δε των ευ Λίγύπτφ έγραψα πάοι :τοΤg 

28 Ζυ έπικρίσεω<; und &πογράφεσ&αι ΙΙ 3 Oder statt Πόστου]μ.[ο]<; : Πτολ.εl-
s. Bd. Ι Kap. V. · μ[ αί]<;? 

42 Vielleicht μ]-ι) πλείονα έ[ κ τ Ίών του 5 υίνεγ ]κε<; Μ. 1. [ηνεγ ]κας. 
Gradenwitz. 8 ϋber die Unterscheidung' zwischen 

46 ό γα.ρ Μ. .A.gypten und Alexandreia Β. Bd. Ι S. 8/9 . 
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Ότρα~τηγoί~, ί'να τfι αύτων πίΌτει περl πάντων έξετάσωΌιν. Δια τούτο 

10 δε πoλλάκι~ [Ύί]πειξα τον Σεμ~πρωνιανoν &ποδημfjΌαι, ί'1Jα μηδεν των 

διαφε~.όντων τφ ταμεCφ 7) τφ παιδι[φ] παραπόλη.Ε..ται. Διoγένη~ c[l]
πεν' 'Ίν' εΙδfι~ στι και δ στρατη[γo]~ fίδη Όυνπράττι αύτoϊ:~, [Ά]ρπάλου 

τού {ιπoπτευ~oμένoυ έν πασι [τ ]ον υίον επιτηρητην των ' πρ~Όόδων 
κατέΌτησεν. ΠόΌτ[oυ]μo~ είπεν' 'Ω~ 13 προεϊ:πον, δ στρατηγό;, εάν τι 

πράτττι, τfι ίδίq. πίστει Πράττει, και έάν τι δυνη&fjτε ελλέγξαι 14 ώ~ κακώ~ 
(2 t • Η. αιδε ΕiJπορα. προσάγεται) 

-δπ' αύτού διοικη&έν, έπεξελεVσομαι. πρoσαx&έντo~ Εύπορα τού έΠΙ6ητη-
15 15 &έντo~ Eϋκαιρo~ ειπεν' O-δτό~ έστιν δ παρα τfj~ Πτoλεμαι'δo~ τα &ρ

γυρώματα λαβων μετα 16 τελευτην τού Σεμπρωνίου και &πο τfj~ olxCa~ 

αύτού μεταγαγών. Πόστ[oυ]μo~ είΠΕν' TίE-νo~ δoύλo~ ει; ΆπεκρεCνατο' 
Τού πατρo~ τfj~ ΠτoλεμαΙ'δo~. Eϋκαιρo~ είπεν' Kal αύτo~ τού 18 Γε
μέλλου ην. ΠτoλεμαΙ~ ειπεν' Ό πατήρ μου &πο κληρoνoμία~ αύτον [ε]Όχεν. 

Διoγένη~ 19 πρoσoδoπoιo~ είπεν' 'Εκ τfjg κατ' οΙκίαν &ΠΟγραφfj~ &ποδεCκνυ-

20 ται, τίνo~ έστιν δoύλo~. ΠόΌ~τoυμo~ βύπορCf εΙΠΕν' Το &λη&ε~ ειπε 
περι 6ν oίδα~, τC~ Όοι τα &ργυ[ρώ]ματα έδωκεν. Eύ~πoρα~ ειπεν' 't)τε 
έσημάν&η, στι έσφάγη [Σ]εμπρώνιo~, έκειτο 6ώ[νια] τρCα εE~ το τρίκλι-

22 νον έπι τρίποδι και φιάλη &QYVIJfj και σπον[ δ]?ί[ ο]ν και &υμιατήριον 

και δίσ[ κo~ μ ]έγα~' εΙσελ&όν~τε~ τινε~ πρo~ την Πτολεμαι'δα έλεγον' 

'Άρον τα~τα εκ τού ,U[ ε]ιι[ ου], μη δ εξηγητη~ 24 εΙσελ&ων έπ' [&ν ]~[γ ]ρα

φfj~ αύτα ποιήΌΤΙ. ΒαΌΙ[ άσ ]~?α αύτα xal βαλούσα [εE~ Όκρ ]cCvΙOV έπέ-

25 25 [& ]ηκέ μοι xal [Ύίνεγκα] αύτο εE~ κέλλαν τού [βαλα]1'εfου τού oντo~ εν 

τfι o[lxCq.. Με ]τα δε δvο ήμέ 26 [ρ ]α[~] τού συνεισ[ ελ&εϊ:ν το ]υς αρχοντας 

εΙς τη[ v οίκία]1' και &ΠΟστfjναι αύτ[ ........ ]ντo~ ΓεμέλΕ...λου τού vCoiJ 
μ[ εταστήσ ]αΌα το Όκρήνιον, ή [Πτολεμ ]αΙς επέδωκεν αύτ[ο τφ Άρ ]πάλφ 

και πά 28 ~ιν αύτο &~[ έκρυψεν]. Πόστουμος Πτ[ ολεμαι'δι] ειπεν' "Ην έλε-

γε~ rρ[ αφην εί]ναι ιων &ργυ~[ρ ]ωμάτων . [ ....... ] . ΟVΌης δώσει[ς. 
~O ΠΡOΌαx&έ]ντo~ τε τού εΠΙ6η[ τη&έντ ]ος νομικού 30 [Φ]λαουιΌυ Ίουλ[ίου 

τού και] Σαραπίωνος [ΠόΌτουμος] είπεν' 'Ήδεις Σεμπρώνιον; Άπεκρείνα-
31 ΤΟ' Πολλοϊ:ς [ετεΌΙ ... . ]φ~[ .. ]μοι ην κ[ αι έγραψα α ]ύτφ και ταβέλλας 

[έλΕυ&ε]ρώσεων και δι~πλώματα γά[μων και] έχω αύτων &ντ{[γραφα.] 
[Π6]στovμ,o. 

[ΠτολεμαΙς είπεν] έκ[έλευΌε] XOfLLo&fjVaL 33 τας ταβέλλα[ς] I~[~ κει]μένας 
παρα Γεμέλ[λφ βιβ]λιοφvλακι, xal επει [έδωκε] αύτφ την fLCav, 34έπv&ετο, 

εΕ γνώρι[μα] αύτού τα γράμματ[ α' ο-δ Ό ]υνκατα&εμένου [Πόστου ]μος εί-
35 πεν' l!ως 35 [ο }δν τού Εύκαίρου δv[ ο] ταβέλλαι έλευ&ερCα~ CV[IJt]o[ κον]

ται; 'IOVlΙOg δ και Σαρ[απCων ε]ίπεν' Διπλαϊ: έΌ&' σ~τε γράφεσ&αι 

εlώ.fJασι. Πόστουμος ειπεν' ΙΗ, αις λέγεις, διπλαϊ: εγράφη[ σα ]ν, πως οϋτε 

18 [Ε]σχεν Μ.; [l!a Jxsv Μο. 
23 Zu ~ξηγητή. S. Bd. Ι S. 39. 
25 Statt [βα],α ]νεΙου 8chΗίgt Deiilmann 

vor [σκρη]νεΙου . 

28 γραφ-ην εΙναι Gradenwitz. 
29 Zu νομικού 8. S. 57 .Anm. 
31 [i!τεσι γν Jώρ[ιμό.J μοι .ην? Graden-

witz. . 

4. VerhandlungBprotokolle und Ul·teile. 109 

δ αύτo~ 37 χρόνος εν αύταϊ:ς πρόΌκειται, &λλ' ούδε ο{ αύτο[ι σ ]φραγΙΌτα?; 

ΚαΌιανος [εί]~[ε]ν ' 'Ως πρoε~πόν 38 ΌΟΙ, ή ΠτολεμαΙ'ς, :υφελομένη τηυ 

ταϊ:ς &λ[ η&ίν ]~ίς τού ΕύκαCρου ταβέλ[λαν Τ]fι Αϋξωνος τού τε~τελευτη

κότος ενέγραψεν το τοvτου ονομα, 4[ν] fj πλαστογραφίq. περιμ[ ένο]ν έΌτιν 
το ονομα 40 [νύ]ν περι σλην την ταβέλλ~ν. Σερfjνο~ ειπ[ εν]' Ό Εϋκαιρος 40 

έρεί, τCς α[ ύτφ τη]ν ταβέλλαν έδω~[ κ ]εν. Πόστουμος Εύκα[tρ]φ είπεν' 
'Ήξει 'Άρπαλος xal έξετασ&ήΌεται περι τοvτου &κρειβέσ~[τ]ερoν, και Σεμ
πρωνίφ ειπεν' 'Οφείλεις fίδη έξελ&είν είς Α ιγυπτον, ινα εξετάσ'!7~ περι 
πάν~των των τού τετελευτηκότo~. Σεμπρώνιo~ είπεν' Ή Πτoλεμαϊ;~ μετα 

τον &άνατον πάντα 

001. ΠΙ 

1 [etwa 15 Buchst.] . ~~q [etwa 10 Buchst.] ~q1' [etwe 12 Buchst.] 9Ό [etwa 
16 Buchst.] 2 τω[ . ........... .. ]ευΌα~ αύ[ τ ......... ] . ηνα[ . ...... ά]ναγ-
καίφ[ς .............. ] . αι . [ ... ] 3 παιδCω[ . ........ ] ποιήσαΌ&αι [δέδω-
κε]ν πεφη[ . ... Πτο]λεμαΙς εί]πεν ' Δια τ]ην δι[α]~&ήκην [ .. Σεμπρ]ώνιος 
Γεμέλλος [δέδωκε]ν αύτφ τινα [ ..... . ]α τρoφα~ xal [[ματισ ]μόν. Πόσ-

5 τουμο[ς Πτο ]λεμαι'δι είπεν' Δ[ .. .. ] άντίγραφον τω[ν έν Τ]jj δια&ήκ'!7 5 

[εγγε]γραμμένων 6 ΠΡΟΌfj[κόν] εΌτιν xal των α[ . ... ]των [έ]ν&άδε . [ . . .. ] 
τού Γεμέλλον [γρα ]φην γενέΌ.fJαι 7 παρόντων {ψων. Και έκέλευΌεν Σμά

ραγδον και ΕϋκαιρΌν εί~ την τήρησιν παραδΟ&fjναι, 8 τον δε νομικον 
'Ιοvλιον τον Σαραπίωνα ίκανον παραΌχείν, τας δε ταβέλλας άρι&μφ 

9 πέντε oϋσα~ καταΌημηνάμενo~ και ποιήΌας και την Πτολεμα'i'δα σφραγί-

6αι έδωκεν Γε.!!!..μέλλφ βιβλιοφVλακι. 'Εξ7jλ&εν' 4γα&οκλfjς -δ[ π ]ηρέτης. 10 

11 Όμοίως τού αύτού ΠΟΌΤΟ[ -όμ ]ου τού αύτού έτoυ~ 'A&VIJ ε. 12 Λονγίνος 

Σεμπρωνιανo~ επίτροπος Σεμπρωυίου [Γ]εμέλλ9"! άφήλικος πρΟΌελ&ων 

13 είπεν' 'Εν τfι έπιΌτoλfι, fj εγραψας τφ στρατηγφ τού Άρι5ινοείτου περι των 
όνoμα6&έν~των {ιπο των δοvλων, ού ΠΡΟΌεγράφη ΣεμΠρώνιος ΛίΌχίνης 

όνομαΌ&εις 15 αις πρόβατα i '!tcCVOV άΠOι5πάι5α~. Περ[ι] xa[l] αύτού άξιω 15 

γραφfjναι, ιν' έκπεμφiJf!. 16 Πόι5τουμος ειπεν' Γράψω. 

38 ταβε],[],αν Τ]tί Graden witz. ΠΙ 11 Beginn eines neuen Protokolle8 
ίη derselben Sache. 

92. Schluflstiick einer Verhandlung vor dem Strategen.- 184 n. C. - Faijum. 
BGU 361 001. Π Ι 1-9 ed. Κreb8. Ol'iginal teilweiBe von mίι revidiert. 

Die Bestimmung des V'el'handlungsleitel's und das Datum el'gibt sich 
aus 001. Π 10 fg. Von 001. Ι nUl' diirftige Fragm,ente. - Der Strateg iiber
weist die Vel'handlung, als iiber seine Kompetenz gehend, an den δικαιοδό
τ'l'}ς. Er ist wohl vohl νοη diesem als Kommissar bestellt und nicht Υοη den 
Parteien als Friedensrichter angerufen; sonst hatte die Bitte υm θίηθ Frist 
keinen Sinn. - Die Erganzung Υοη 001. Ι ί. f. ist nur eine versuchsweise 
und ohne positiven Anhaltspunkt; nach Mitteilung Υοη Schubart sind die 
erhaltenen Reste ganz unklar und das Υοη Κrebs als letzter Buchstabe an
gegebene f! nicht besonders wahrscheinlich. 
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001. Ι i. f. 

1 [Post alia: ύπηγ6ρευι1cν άπ6φαι1ιν (?) ή και άνε-] 

001. ΙΙ. 

1 λήμψf,η τoί~ ύπομνήμαιΨ' " ] .. ανται[.]§ 2 οί διαδικαζ6μενοι περι 

ιb[ν ε]χουι1Ι π[ρο]ς 3άλλήλoυ~ ειπεΤν επι τού [κρα}Ffq[του] δι~καιoδ6τoυ 

5 τού πράγματo[~] τοιούτου 5 (5Vf9~ δποίον ~Ψεν επ εμέ. 'Λμφο[ τ Jέ~ρωv 
άξιούντων προfFει1μCαv λαβείν 7 δ ι1τρατηγo~ είπεν' Μετα την καται1πο-
8 ραν δύvαι1fFε επ' α-(,τού ~[ρo ]ιfαντηι1αι. 9 Άνέγνων. 

Co1. Ι ί . f. Die El'ganzung hypotheti8ch 
nach BGU 592 Π 3/4. 

Co1. ΙΙ 1 if]χοvσι Μ .. 

4 τοιούτου Schub.; &λ.ύτου Krebs. 
5 'π' 'μ.1! Μ. 

93. Verhandlung vor einem delegierten Richter iiber ein FideikommiB. 
- Oil'ca 250 n. Ο. - Antinoupolis. 

Ρ. StraBb. 41 ed. Pl'eisigke + Lips. 32 ed. Mitteis. Das Stra.6burger Stiick ίω 
Ol'iginal νΟΏ ωίΙ revidiert. . 

Lit.: Wenger, Gott. G. Α. 1907,301 fg.; Mittei8, Sav. Ζ . 29, 465fg.; 30,404fg.; 
Sitz-Ber.101 fg.; Wilcken, Arch. 5, 261 fg. 

Gegenstand ein ProzeB iiber ein FideikomiB, welches nach Wahl der 
belasteten El'bin Aurelia Αι-etus in %2 del" Erbschaft oder zwei Talenten 
bestand; Legatarin uud 1Uagerin ist Aurelia Demetria, die Tochtel" des 
(verstorbenen) Adoptivsohnes (Serenos) des Erblassers Aurelius Heron; Be
klagte Aurelia Aretus (bekannt aus Lips. 9; 10; 32; Flor. 56; 58). 1η Ge
maBheit des Testaments waren schon frίiher zur Sicherstellung des Vermacht
nisses zwei Talente bei einem gewissen Kolluthos ίη Sequestl'!l.tion gegeben 
wOl'den (Lips. 32, 10-11), auch war auf Ausfolgung dieses Depositums 
gegen die Aretus und den Sequester einmal ProzeB eingeleitet worden (Ι c. 
9-12 und StraBb. 15-18), fiir welchen der Prafekt Q. Annius Annianus 
den Epistrategen Κlaudius Kleogenes delegiert hatte. - Die gegenwaι-tίge 
Verhandlung findet vor einem nicht naher bekannten Hermanubis προ β1)
ματος statt; diesel" kann entweder θίη subdelegiel·ter Strateg odel' ein Epistra
tege und Nachfolger des ΚΙ Κleogenes sein. 1ch habe ίη den Sitz-Ber. 
S. 103 angenommen, daB er ein unter dem Epistrategen stehender Beamter 
ist, hauptsachlich geleitet durch den Ν amen, der mir zu einem immerhin 
hohen Beamten nicht recht zu passen schien. Dazu mochte ich jetzt be
merken, daB dieses Argument doch nicht als entscheidend betrachtet wel'den 
darf. - Der Verlauf des Prozesses ist deshalb nicht ganz klar, weil zwischen 
StraBbg. 41 und Lips. 32 mindestens eine Kolumne fehlt (Preisigke 145). 
1ω gegenwartigen Termin wird vor allem daι-iib er verhandelt, ob, wie die 
BekJagte beansprucht, Vertagung der Veι-handΙung zu eι-fοlgen hat. Die 
Beklagte verlangt diese, weil sie 'die βιβλ.ία nicht bei sich hat'. Unter 
diesen verstehe ich die ihr ίη dem friiheren Stadium des ΡΙ-ΟΖesses zu
gestellte παραγγελ. ι'α, ohne welche sie iiber die Behauptungen del" Κlagerin 
nicht geniigend informiert ist. DaB sie dieselbe nicht bei sich hat, ist auch 
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begreiflich; denn die KHiger haben Si!! zum gegenwartigen Termine plotz
lich zwangsweise νοrfίihι-en lassen (Lips. 32 Ι 14 arg. vb. στρατιώτης). 

Der Name des Verhandlungsleiters Hermanubis wird ίη diesem Papyrus 
immer durch einen schragen Strich hervorgehoben. V gΙ Αηω. zu 84, 22. 

1'Έ[ τoυ~ . . Υ ΦαρμούfFι κη/ έν Ά[ν ]ΗΨ9ρυ ~9~ει προ βήματος. 2 4μ-
vq,l!~ 

μώνιρ~ ρήτωρ εΙπ( ε)' 'Δημηf[ρ ]fa ή και 'Λ[fFη~]~ρ~qv ι1υνει1τωτo~ α-(,τΏ 
Έρμείου εντυγχάνει, κελεύι1[αι] κληfFηvαι Άρ[ητούν την και] 3Ήρωνουν.' 
ΚληfFείι1ης και ύπακoυι1ά6η~ Άμμώνιo~ ρήτωρ εΙπ( εν)' "Ev τούτφ παρέι1τω 
Π '", ' Ι: ' , Δ 'δ [ , , ] 4, <>.' "Α' 1 εΙυων ε'bηγητευι1α~ και ι υμo~ κ αι . ... . ... αν _'11 ου μμωνιo~ κα~ 

Άμέριμνοι;; και οί ι1υν α-(,τοίς.' ΚληfFέντωv και ΠεCι1ωvο~ και Διδύμου 
ύπακουι1άντων Άμμώψ[ιo~ ρήτωρ είπ(εν)' ' ...... ] 5 λέγειν.' Άντωνίνo~ 5 

ρήτωρ εΙπ(εν)' 'Ή 'ΛρηΤOύ~ τα βιβλία α-(,τη~ εvftάδε ο-(,κ εχει.' 'Ωριγένης 
νεώτερo~ ρήτωρ είπ(εν)' '1Ιτούμε[ν δοftηv'αι ήμΤν ήμέραν πρo~] 6 παρα-
ι1κευην τη~ δίκη~.' Άμμώνιo~ ρήτωρ εΙπεν' Ό-(, δεΤ μοι βιβλίων είι;; την 
παρούι1αν δίκην, ό γαρ fλεγxo~ δεικνύ[ ι1ει . ............. ] 7 [ε]κ τε μα ρ-

τύqωv και των π{~ραγμέυων α-(,των ~~o τ'iί~ άντιδίκου, ωι1τε ο-(,κ αν έχοι 
άvαfFέ647αι την δίκ~[ν εί~ έτέραν tίμέραν]. 8 !Jερι δε 0{Ί δικάζομαι, δια 
βραχέων ι1ε διδά~ω. 'Έδει μεν γαρ την δι' εvαvτCας 7:ηfFf~α καfFει1τηκυίαν 
και τΏ τάξι Ι![ ητρo~ (?) τΏ ήμετέρι;:] 9 Υπάρχου6αν, εί καί τι~ ~δCκει α-(,τήν, 
έτι μαμρν 9'[Ι]ll'γωvίι1αι1fFαι και εκδικηι1αι τα τη~ παιδ6~, ή δε μη τηρουι1α 
[ ............ τη47ι~] 10 γάρ έι1τιν και άδ§λφη πατρ6~, περιγράφει και 10 

άΠ06~[α]. TOV δε τρ6πον έρω' "Ηρων Άντω';'ιXτo~ δ πάππo~ δ κατα Πll'
[τε']qll' [rif πατρι της ήμετέρας,] 11 ήvCκα ετελεύτα, διαfFήκα~ εγραψεν δωδε
κάτου μ(qρυς των ύπαρχ6ντων, την δε δι' ένα[ν ]τCα~, την fFυγατέρα, ~γιo'" 
[κλη~oν6μoν εποίηι1ε, και κατα] 12 fd~ διαfFΨ;'ll'ς παρ6ντων των μll'ρτύρωv 
&[ν]9'ρων άξιολόγων επέι1κηψεν, ωι1τε, ή'!-'[ί]κα αν ή υίδη, τούτ' (6τιν [ή 
ήμετέρα, γαμηfFfl] 13 άvδρC, η καταγρ&ψαι την δb' ivαψτCα~ το γι[ ο Υ των 
[ύπ ]αρχ6ντων η άποδούναι αντΏ δύο τάλαντα. Και 0-(, μ6νον έπ(ι1[ κηψε 
ταύτα, άλλα] 14 και ~νάγκαι1εν τηψ δι' ivar+Ca~, παρακαταfFέ6[ fFa]~ τα δύο 
τ4[ α ]ντα παρα κοινφ μει1είΤ!1 ΚολλούfFφ, έι1Τ' αν η κα[ ταγράψrι τα ύπαρ
χον ]~τα, τούτ' έ[ ι1]τιν ΤΟ γιο"', η άποδφ τα δύο τάλαντα. 'Ηψ Ι!εν δη τα 15 

δ "λ ,- Κ λλ '<>. Μ' δ' - '[δ" " '] υο τα αντα παρα τφ ο ου'l1φ. ετα ε ταυτα ~ψ ρι ω~ η ημετερα 

16 [έγ ]αμήfFη, ~ΡOΌiJει &~~Oύι1α ωι1τε ~πoλαβείν η τα ύ~[ ά]ρχοντα η τα δύο 
τάλαντα. Άγνωμoνoύ6η~ τη~ δι' εvαvτCIl'[~ . . . ....... : ... ] 17'4ννιανrι--
τφ ήγεμρψεύιfαντι ή ήμετέρα βιβλCδ[ι]οv επέδωκεν, επητιαται περι fρύτωv 

α-(,των, άνεπέμφ[47η εE~ την έΠΙι1τρα]~τηγίαν, δεί γαρ τα άληfFη μrειv, 

1 Α [ντι] ?,P\Jv Ρ.; ich glaube am ΟΙ'ί
ginal !}och η ΖΙΙ sehen. 

5 Uber die Bedeutung cler hier ge
nannten ~ι~λΙα Kontrover8e zwischen 
Preisigke-Wilcken einerseits, mir ander
seit8; a. · Ο. 

.. 

11 u. δ. ~γιo#' % + % + Ί'2 = "/,.. Uber 
c1iese Erbeinsetzung berichtet auch Lips. 
10 ΙΙ 13fg.; dazu meine Bemerkung ebenda. 

19 zu erg. il'gend θίη tl'ansitiv zu ge
brauchendes Kompositum νοη αγγΕλ.λω: 
also . . . ηγγελη Μ . 
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~ρoσηλ-&εν κατα r[ ηJΥ {ιπογραφην τηr; ήγεμονίαr; τφ επιστρατήγφ, πα. 

[ •••••••••••••••• ] 19 •••••. ελη δ Κ olloV1}9[r;J. Μ[ ε JrιX ταυτα γέγονεν 
α[.] ... [.] . τφ ανδρι και τίl παιδί. 'Ό-&εν μεταξυ γεγ[ έ]νηται ΧΡι!Υ[ or; πο-

20 λυr; ....... Ό .•. ] 20 •. • ιx1}CLr;. Πάρεισιν ο{ με?εΤται. Άξιουμεν η κατ[ α-
γραφ Jijvιxt το γιο#' των {ιπαρχόντων η τα δύο τάλαντq, [αποδο-&ηναι.' 

Σαραπίων J 21 [ρJήτωρ ΠΡ9?έ-&ηκεν' 'Ή Υ,εν αναπομπη τηr; δί[ κηr;J γέγονεν 
" -, /. δ' -' δ' - - σ [ . . J '22[ J αΠΟ τηr; ηγεμονbαr;, ειται ε σου τηr; υν. ......... . ........ . . αι 

δ? τα-ρτα' καλω'r;' 'ιxi{ τl1] δ πατηρ διετάξατο απ[ ο Jlq,i!?fV, γέγον?ν γαρ δύο 
παίδων [μη]τηρ 'Ήρων 'Αντωνατο[r;, του τε πατροr;J 23 [τηr;J ?υΥαγορ?νο
μένηr; και τη[r;J αντιδί?;t[ ου, α}ro-&νήσκων ιJε καταλέλοιπεν εν τq,Τr; 'ιJ[ια
-&ήκαιr; του μεν δωδεκάτου των J 24 [{ι π J q,ρχόν[ τ Jιpv μέρουr; κληρονόμον τον 

πατέρα τ[ηr;J ijlLEr(Qιxr;, του δε ~γιo#' rηΥ [αJV'Ff~~[κον; και τl1 δι' εναντίαr; 
25 εκέ~[λευJ(μ, επειδαν γαμη1}'[ί ανδρλ ~ παΤr;, δουναι [μεJν γιο#' των παρ' 

αiιΤ[l1] {ι[παρχόντJωΥ [τl1 παιδί, μεταξυ παρακαταJ~[-&J([σ-&Jαι παρα Κολ
λού-&φ δύο τ4λαντα, ιν', εΙ α[ iιJτφ 4~[ .... Jη ταυτα αντι των {ιπ[ α ]ρχό[ν]-
των, Εχοι. [ ............. , ωστε η τα δύο J 27 [τάλαντα J η το γιο#' των 

{ιπαρχόντων 4[ π Jολαβείν [τ ΝΥ παϊ:δα. Ταiiτα μέν εστι . [ . ] .. [. Jctv .. α-
γραφ[ . .. ........... .. ... : . . ] 28 [παρ α τφ Κ9λλJ9ύ-&φ. Και έr; σσον 
Υ,'εν 4κείνοr; περ[ιην, ~Jv τα δίκα~α προr; τl1 ~[αιδΙ ....... ] ω . [ .. . .... . 
.......... των J 29 [δύο ταλάντ Jrov παρ' εκείνφ κ[ ατ Jακειμένων. 'Έπει[ τα 

ετJελεύτησεν μεν δ Κολ[λου-&Jοr;, κληρoνόμ9~ [ctJ? αΡτ9[υ .......... .... ] 
80 30 [ •.••• μη ιΧκ Jρειβωr; το πραγΥ,[ α εJ{δότεr;. Μάρτυρ[έr; tloJtv κλη-&έντεr;, 

εαν δ' εξrιΡY9Ι γένωντα~, [.J. [.] . [ ............... ] 31 [ ••••••••• ] παρων 
Πείσων,' HoJnv δε και ΔίδυΥ,[ος, οιτιJνεr; δύναιιται εκείνουr; έλέγξαι. 'ο 
Παα[ π J ~~ ήμα~ [ . .. ............ ] 32 [ •••••••• • ]q,t μη αποδιδφ. Tή~ 

μεν παιδοr; ηιJ[ η γ J?rαμημένηr; κατα ταr; ciιxiXr; του πάππου, του δε καΙΡ9[ υ 
κατεπείrοντοr;J 33[ •• Ό •••••••••••• Jv τα [γρ Jαφέντα {ιπο του τε[λευτ N?q,y-
τοr;.' 'Ωριγένηr; Υ?[ ώ Jτ?ροr; ρή[ τ JroQ εΤπ[ εν J' 'Εί -&έλει[r; ........ , lΧκουσον J 
34 [τηr; ήμετέραr; Τ'[ί έJξη[r;J δικ[ ιxoJLy,ιp, βιβλLων [γαρ J χρείαν ?χει.' / Έρμα-

35 νουβιr; αiιτφ εΤπ( ε)' 'Βιβλtων oiικ Ε[χει χρείαν ....... ] 35 [ •••••••• ' 'Ωρι-

γένηr; ν J?!fιπροr; ρήτωρ εΤπ( ε)' '. ει . [ .... ] . ν βιβλίων, ινα διδά??;tφμεν.' 
/ 'Ερμαν9υβ;[r; αiιτφ εΤπ(ε)' ' ... ... ... ] 36[ ....... ... ........ J9Y δ[ί] 
έρμηνέωr; '4Υ,[μώυιον κ Jq,[ι] ΆντωνΤνον κq,[λ ΣJq,[ραπίωνα καλ ΊΩριγένην 

. . . . . . . . . . . . . .. ] (Ende der Kolumne.) 

Es fehlt mindestens eine Kolumne. 

27 Ρ. schreibt Ταύτα μεν ΙΙστι μ[ ο]ι 

[λ ]έ[γ Ιειν , Βσα γραφ[. Dies konnte ' ich 
am Ol'iginal nicht finden. 1ch vermute 
am SchluB &γράφ[ως]; vorher vielleicht 
- mit allem Vorbehalt - Ταύτα μέν 
~στι 1;<[ a)fa[ κ] ff (με )να. 

30 δ ΙΙξηρνοι Μ. = ΙΙξαρνοι (cf. Gen. 
28, 19). - έΙσ ]lν Μ. 

32 Ζ. Λ. ]ιμ Μ.; ] . Ι Ρι· . 
34 Odel' βιβλ.ίων [δε]? Μ . 
35 Pr. hat: εΙπ(ε)' 4εί . [ .. . τ ]ιjJν βι

βΛίων; ich halte δ und ω fiir unrichtig. 
Moglich schien mir εΖπ(ε) ' [Χ]ρ εί,?, [~σ]~~ν 
βιβλ.ίων. - διδάσκειν intransitiv = pla.
dieren; cf. Lips. 40 Π 14 : καΛώς διδάσκει. 
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Ρ. Lips. 32. 

1 ['ΑμJμώνιοr; ρήτωρ ειπ(εν) ' "Εμε oiιδέπoτε κατ-ήχησεν.' / Έ~μαν,oυβι~ 
'Λρητουτι ειπεν ' 'Σ-ήμερόν τινα ε_δίδαξαr;;' [ΆJ~εκρεί~~το' 2 ' [E~~ι τo~ 
προ-&μίου ε{ιρ-ήκασίν με.' / Έρμανουβιr; Πείσωνι ειπεν' Ωr; πρεσβυτηr; και 

. πίστεωr; &ξιοr; ειπε " οιδαr; εν τφ πρά~[γματ J~, μηδενι κεχαρισμένον 
ποιων.' Πεί[σJων ειπ(ε) ' 'Προ πολλου χρόυου (γέγονα) μεταξυ Κολλού-&ου 
τ~~~oυ του {ιποβλη-&έντοr; 4 [γεΙγονεν αγραφοr; μεσειτία, 0-& μνη[μ Jονεύω 
δέ, τί εν τl1 μεσειτίlf εγένετο, πρεσβ~τηr; lXν!ρωπό~ ~Ιμι; oiικ. ~νι~υτο,r; 
5 [δι Jαγέγονεν oiιδε δύο 01',δε τqί~-: / Ερμ~νουβιr; ~υι;φ ε;π( ε~) 6 ' Ου, με~ 5 

μνησαι oiίν;' 'Απεκρείνατο' 'Λiι.' / Ερμανοvβιr; Διδυμφ εΙπ(ε) Και συ 
τί λέγειr;;' 'Απεκρείνατο' 'καγω το αiι[τJο λέγω, ::oΛVr; χρόνοr; διαΎέγουεν, 
0-& μέμνημαι.' 'Αμμώνιο[r; ρJ-ήτωρ είπεv' 7 ''Εν φ μέντοι ι1Jμoλόγησαν με
σειτίαν γεγενησ-&αι, δμολογουσιν ταr; γενομέναr; συν-&-ήκαr;.' 'Ωριγένη~ 1lεώ
τεροr; 8 ρ~τωρ είπ(ε)' 'Δοr; rιμϊ:ν ήμέραν.' Σq,qq,πί[ ro1JJ ρ-ήτωρ εf(πε~)' 
'Άναγιγνώσκω πωr; oήlLcir; μεταδεδώκαμεν.' 'Αv[αJγνόντοr; ο?τωr;' ,9 "Εξ εν
κελεύσεωr; του κρατίστου επισ[ τ Jρατ-ήγου Kλαυδtoυ Klcoycvovr; επακολου
-&ουντ{)r; Aiιρηλίoυ Πτολεμαtου {ιπηρέτου 10 τηr; επιτροπηr; Aiιρηλία Δη- 10 

μητρία ή καλ 'Λνουβάριον αστη μεταδίδω μι Λiιρηλίφ Κολλού-&φ (και) ι1Jr; 
χρημ( ατίζει) περl, r[ α Jμvτωv δύο" 11 πα~' φ εσ~ιν εν μεσεγγ~ήμ~τι. (~τoυ~) 
δ#' Α[ iιJτοκράτοροr; KιxlOΙXQor; Μαρκου Αυτωυιου Γορδιανου Εvσεβοvr; Ευ
τvχουr; [Σ]εβαστου Φαρμου-&ι κη/. 12 Αiιρ-ήλιοr; Κολλου-&οr; μετέλ[ α Jβον 

ι " \ \ " (j το τούτου ϊσον δι' εμου του υ{ου Νεικαντινοου. ιf μετα την αναγνω ιν 

'Ωριγένηr; νεώτε~ρο[r; ρJήτωρ είπεν' "Ημείν νυν με[ταJδότω.' / Έρμανου,
βιr; αiιτω είπ(ε)' 'Μετάλαβε και τl1 έξηr; δικασίμφ ακούσομαι.' Και προσε
-&ηκεν' Ί4 "Εαν κλη-&ετσα ή γυυη μη {ιπακ[ ο Jύσ11, απο[ φ JιxvoVlLιxt ι1Jσεαν 
κεινη-&ω.' 'Αμμώνιοr; ρήτωρ εΖπ( ε)' 'Παρα στρατιώτη μεινά~τωσα1l. μό- 15 

[ytJr; ~[χJ-&ησαν.' 'Αντ[ ω J,!,i[vor;J ρ-ήτωρ εΤπεν' "Ικανον διδόασιυ.' /Έρμα
νουβιr; είπεν' 'Ίκανα [παρ Jασχέτωσαν.' 

2 Ι πορ.fJ'μίοv. 
5 Αού Ι ov. 
9 fg. θηΙhi:ί.lΙ die Ladung gegen den 

Sequester zu einem um einige Jahre 
fι'iiheren Termin' Βίθ el'folgte ~ξ ~γκεΛE06σEως 
des delegierten Epistrategen und ist Pri
vatladung, aber unter Zuzie~u.ng eines 
Offizialis, also ueurkundete Lltls denun
ciatio. Der iiberlieferte Ladungsver;nerk 
stand natiirlich auf einem ausfiihrllchen 
Ladungslibell. - Die. Klagepartei will 
durch die Verlesung dIeser Ladung dal'
tun daB die Beklagten bereits ίη einem 
viel' fri:iheren Zeitpunkt Ol·dnungsma.Big 
geladen worden sind, und daher keln 
Grund fiir die Vertagung der Verhandlung 
{s. Ein1.) gegeben sei. Der Vertreter der 

Mitt e i8-Wilcken, ChreBtoma.thie. ΙΙ. 

Beklagten macht (Ι 9) mit den Worten 
'rιιιείν νύν μεταδότω', wobei der Τοη . auf 
rιμείν liegt, darauf aufmerksam, daB Jene 
Ladung nur an den Seqnester Kollutbos 
erfolgt ίΒΙ nicht an die Aretus . 

14 Kontumaz~ndl'Ohung . Wie das Wei
tere zeiat ist Λretus zwangsweise vorge
fiihrt u~d wiirde ίη Haft bleiben, wenn 
sie nicht Cautio (iudicatum solvi) stellte. 
Die Vel'haftung kann allerdings nicht, 
wie sonst δfter (Είηl. zu 71) wegen Zah
lungsunfahigkeit erfolgt sein,. denn. an 
Geld fehlt es bei der Aretus nlcht. Vlel
mehr hatte man sie wohl eines Betrugs 
beschuldigt. J etzt fι'eilich will Herma
nubis sie freilassen. 

8 
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94. Ve!,gleich, geschlossen ίη (oder nach?) einer friedensrichterlichen 

Verhandlung vor dem Strategen. - 3. Jahrh. n. C. - Hermupolis magna. 

StraJ3b. 20 ed. Preisigke. Nachtr. Υοη Wilcken, Arch. 5, 258. 

Da.B die Verhandlung keinen gerichtlichen Charakter hat, eι-gίbt sich, ob
wohl vielleicht (~vg1. Ι 5 erg.) schon einmal θίη Praefectus angel'ufen 
wοι-den war, aus [ ... .... .. . (κατέσΤ'ημ.εν?)] &γ~&φως 1.6; del" Stι-ateg hat 
also iiber seine Intervention nicht einmal ein Pl'otokoll aufgenommen. 
Die Urkunde ist also kein geι-ίchtΙίcheι- Vergleich, sondern privates Chiro
g~aphum und gehδrt nUl' als Illustl'ation Ζηαι 'nobile officium' des Strategen 
hlerher; Vg1. S. 34. 

1 [Α ' 'λ ]' , - [ ] . υρη ιοι . . . . . . . . . .. ~ και Ευι; IJ ε ~α{oυ γε,!,ομένου [β]oυ~ευ-

[τ]ου ΈΡΜ'!> [π]<j[λ(εωι;)J 2 [ττίι; μεγάληι; άρχαίαι;l και Ό§μνοτάτηι; και λαμ-
7fροτάτηι; εΙδυια γράμματα 3 [και ............ υίοι;] 4-ό[ρ Jηλ{ου Σιλβα-
νού τού και 'Aya.ft( ου) 4lf-ίμονοι; γυμνασιαρχ( ήσαντοι;) βουλ( ευτου) ττίι; 
α( -ότήι;) πόλ( εωι;) 4 [άλλήλοιι; χ( αίρειν). 'Επειδη εγκεκ Jλήκαμεν άλλήλοιι; δια 

5 βιβλιδtων παρά τε τφ 5 [λαμπροτάτφ ήγεμόνι(?) και] παρα τοiι; άξιολογω
τάτοιι; ενάρχοιι; στραΤ'ηγοiι;, ο-ό μην 6 [άλλα και '" . . . . . . . πα Jρα τοιι; 
α-ότοig Ότρατηγοig άγqάφωι; προς άλλήλους και 7 [μετα τα προι; άλλήλο JVg 

λε~.ftέντα εκέλευΌαν δμο{ως άγράφως διαιτη~[ τικl1 άποφάΌει προι;] ταυτlf
χρησάμενοι και παρατι.ftεμέvων α-ό 'Η)ig ύφ' ή.![μών τών βιβλtων(?) ταJι; 

10 δ{κας μJκέτι λέγειν, άλλα φιλίο/ μάλλον τ~ς' 10 [ .................... j 
στάqειg διαλύΌασ.ftαι· και επι τούτοις δμολογούμ?,!, 11 [ •••• •. •••••• • •.•.• ] 

παρ[εJ~ληφένIf-Ι τα έιf-υτών καΙ, μη έγκαλειν ά[λJλήE.[λoιι;] [ ........... . 
.... . ]λλρυ~ ύΠfq ~f!C{ι,!, ~μίν μηQ'ε[ . . J~ παρ' ά[λJλή~[λοιι;· ... . ....... . 
..... ] ....... [.] . κ?κριμ('!'ου μηδε περι ξiλ~[ ου] 14 [τινοι; . : ............ . 

15 έπι] τφ μηδένα λόγον εχειν ήμάg κατ' ο-ό[ δJένα 15 [τρόπον . . . ........ , . 
εΙς] την ε,!,§[στ]C{ιΌα11 ήμέρ[αJ'!' [έJ7fΙ τον απαηα ~q[όJ~[νον . ....... . . . 
.. .... ... .. ] . α~ ::~[ ........................... ] 

(ΗίθΙ' bricht der Papyrus ab,) 

9 Fίil' Μι!Όξεν ήμά]ς δίκας (W.) scheint 
kein Raum mehr. Nach obigem Text mίillte 

δ{κας λέΥειν νοη tκέλευσαν abhangen und 
καί ίη Ι 10 gestrichen werden. 

95. (Verwaltungsrechtliche) Verhandlung vor einem hohen Magistrat. _ 

4. Jahrh. n. C. - Hermupolis magna. (V gl. S, 43 Ζ, 4.) 
Lond. 3 Νι' . 971 ρ. 128 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. νοη Grenfell-Hunt, Class. 

Quarterly 1907, 332 und Wilcken, Arch. 4, 547. 
Lit.: Gelzel-' Stud. 44. 52. 57. 60. 

. Es handelt sich allerdings, wie es scheint, Uill θίηθη verwaΙtungsι-echt
licllen Proze.B, der aber fiir die ΡrοΖe.Βfοι-men ίiberhaupt lehrreich ist, indem 
er die Bestellung des Judex pedaneus ίη Ubel'einstimmung mit andern 
Stiicken (Sitz.-Ber. 125) illustriert. Gegenstand: Beschwerde bei eineill 
nicht naher genannten hohen Beamten (vermutlich dem Statthalteι-); θίηθ 
Gl'oBgrundbesitzerin (γυν1ί in Ι 3) fiihlt sich dadurch geschadigt, daB θίηθΙ 
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~hrer Gutsinspektoren ((30η.fJός 6/7), namens ΔΕος (14), νοω π~όεδ~oς (d. i. 
jedenfalls der Princeps CUl-iae, s. Wilcken Band 1 S. 79) zu einer Liturgie 
herangezogen worden ist, obwohl er nicht zur Kurie gehort (cf. Ι 7. 10). 
Uber diese oder θίηθ damit zusammenhangende Frage wird auf VOl'schlag 
der Beschwerdefiihrer der Praepositus pagi Ζηω δικαστής bestellt. Vor den 
derzeitigen Anfangswol'ten νοη 1. 1 miissen die einleitenden FOl'meln und 
del' Ν ame des sprechenden Parteienvertreters (-όπε~ ΣαλλουστΕας 1) gestanden 
~~ . . 
1 ύπερ Σαλλου[ στ{αι; (?)] 2 και 'Ωρ{ωνος προνοητου. Πολλην κατα τον 

Έρ[μο J7fρλίτην κέΚfη<ν>f~~ γή'!' καυ] τοσαύτην οσην [ca. 30 Buchst.J 3 συν-

ελ.ftόντεg επιδείξωσιν έαυ[ το ]υς κεκτΤίΌ&[ αι.] Ι 4εiται τrι'!' ... [ ... ] στ[ .. ]If- και 
πολλών των [ca. 30 Β.] 4κηδεμον{αι; τινάι;, οί' προνοήΌονται α-όΤήΙ;. ΆQ'ύνατοg 
γάρ εστιν ή γvνη δια άΌ.ftένιαν τΤίς φύΌε[ ωι; ca. 15 Β.J~τελει. ΈκέλευΌας 5 

oiΊν και πρότερον συ ο{Ίμος δεσπότηι;, μηδαμωι; έφά7f![ε}Ι[.ftα]ί τιναι; των 

ταύτηι; φρο'!'!ιΌτω[ ν ], έπειδ[ η .. , ....... J, 6 μηδαμώι; εχουσα τους βοη-

.ftούι;,· δπόσουι; το πλή.ftοg τΤίς οΜ{ας ~παι[ τ ]ε? [,Ο] !ρίνυν πρώην πρό
[ε ]δρρς Π?[ τ ]ερμ[ ού.ftει τφ και Δ{φ επεβούλευσε βο J2.η.ftφ α-όΤΤίς οϋτε (30υ

λεύον;ι · οϋτε πατροβούλιΡ κα.ftεΌτηκότι. Δια τουτο δείται ττίι; σής άρετΤίς 
κάκεΤνρι; άφ§~Ό.ftαι [ ... κατα] 8 τα πρό[ τ ]ερον ύ7f9 qgv άποφαν.f1έντα μ.ηδα
μως επηρεά~εΌ.ftαι. 9 (Der Magistrat): Είς τ{ α-ότφ ~ πρόεδρος έπεβούλευσεν; 

. ( ). Ή.ftέλησεν α-ότον έπιμελητην κρι.ftfjι; YE{[VEo.ftaL J. 1°(Der Magistrat): Τον 10 

μη βουλεύοντα; . ( ). [ToJv μη βουλεύο·ντα. l1(Del' Magistrat): Ο-ό δυνή
σεται. . (). τουι; λριπρυ[ι;] βοη.ftουg το ά,!,ε7fηρέαστον εχειν κέλευΌον' 

12(Der Magistrat): 'Εάν τινες ένοχλΤίσαι ε.ftελήΌουΌιν τοig γεωργουΌιν 1) βοη-
.ftgVOLio περι την δ[ιJο{κη[ σιν, .......... . .. ] 13 άλλα πρότερον εμοι tντεύ-

ξονται. 'Απαγαγόντες γάρ τιναι; τηι; άναγκα{αι; διοικήσεως προστιμη.ftijναι 

έαυτους πι;ι~[ ήσουσιν(?) ......... ] 14φορας. (Der Parteivertreter): Έτερον 

oiΊν ΟνομαΌ.ftijναι ά,!,!~ Δ{ου Xlf-~ [τ]ην κατ' έκε{[ν]ου παυ6.ftfjναι ένόχληΌιν 

προνόη[ Όον (?)J' 15 (Der Magistrat): Εί τυγχάνει γεωργικψ Lq .. νηρημ§ ... ~- 15 

ρο,!, 1) αλλως δημόσιος κα.ftέΌτηκεν κα~ φ~[ (Der ParteiveItretel'): Προς] 

164ρχη'!' ωνόf![ α ]Όται. Ό γαρ μη βρvλεv~ν τοιαύτην λει!ουργ{αν ύφ{6[ τα]
o.ftaL ρ-ό δύναται. ΓΤίν 17 εκ πολλού γεωργεi, εκ πατρος την αδ§ιαν 7faQa
λαf!ών, 1) α[λλ]ως εκληρονόμησεν ' επει το{νυν και άπο των δριοQ'ικτ[ ων 

1 Vor υπέρ ist der Name des Anwalts 
zu erwarten. Σαλλουστίας Μ. (-ίου κ.-Β.); 
θίη Frauenname ist durch Υυνή 1. 3 indi
ziert. '.Ωρίων mag der Genera1intendant 
der Frau Βθίη, der sonst oft als φροντιστής 
(καί κυριος) bei FI'auen genannt wil'd. 
Vielleicht war θΙ an ihrem Besitz mit
beteiligt (tαυτοvς κεκτήσ.fJαι Ι 3). 

5 tπειδ[ η καταβ}"άΠΤΕται ο. a. (?) Μ.; 
fΠΕΙ δ[ε ... G.-H. 

6 ΠΕ[ τ ]Ερμ[ ov.fJt> κ.-Β. Die jetzige Er
ganzung νοη Μ.-W. 

7 πατρ6βουλος: Sohn είηθΒ βουλευτής . 

9 Vor 1ι&έλησεν geben κ.-Β. είη durch
strichenes Π. Wie W. Bd. Ι S.86 Α.2 aus
fiihrt, ist θίη lateinischer Buchstabe zu 
sehen. Es ist der abgekίirzte Rednername. 
Ebenso auch in 1.10 und 11. 

17 Wie tx π;ατρος την &δειαν παρα
λαβών zeigt, handelt θΒ sich um emphy
teutischen Boden. Vielleicht hangt damit 
auch die ErW:!1hnung der διοίκησις ίη Ι 13 
zusa=en. Ubrigens scheint hier nicht 
mehr bloJ3 vom Besitz der Sallustia, son
dern νοη dem des Dios seJbst die Rede 
Ζυ Βθίη. 

8* 
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] Ι8 d λ - δ' " , , . . . . . . . . . υυντε ει ε κα~ ιjημεQΟV υ7fερ αυτή$, δια τούτο δ.ε!ται Τfj[g 

ofj]$ &ρετfjg και' την γήν 7fQ:ρ[αλ]α§ε[ϊ]v κα~ τουg φ6Ρ9'~}g !'[ J Ι9 (Der Ma

g~strat~: ,Τίνα ~oύλετ~ι δικ~6την. <. ( ). 'rqv 7fραιπ6ιjΙΤΟV του πάγου 
30 τον "'t;'~ α7fαιτουvτα τα δηι.ι[ οοια ]. 20 (Del' Magistrat): Ό [πρ Jαιπ60ιτοg τού 
πάγου μετα$Ρ lf.Vτωv [δJιαλήμψεται Ί'9ν δικαίου π[ 

96. Verhandlung vor dem Juridicus, betreffend eine Vermogensgemein

schaft. - Ν ach 350 n. C. - Alexandrien (?). (V g1. S. 42 fg.) 

Ρ. Bouriant edd. Collinet-Jouguet, Arch. 1, 2D8-302 mit Zusatz νοη Wilcken 
S. 311 fg. 

Lit.: Mitteis, Sitz.-Bel·. 116. 

Uber den 1nhalt des ~apyrus vgl. den Kommentar der Hgg. a. Ο. 304 fg. 
Nach der Natur der Ζη teIlenden Gegenstande, welche samtlich Alimenten
charaktel' haben (vgl. Α. Ζη Ι 5 fg.), hat man den Eindruck daB etwa θίη 
gemeinsames Legat (an Freigelassene?) vοrlίeσt. 1ω Hinblick' auf die Oratio 
divi Marci D. 2, 15, 8 pr. laBt sich daran d:nken, daB es sich υω die be
hordliche Bestatigung eines Aliruentenvel'gleichs handelt. Zwal' steht keines
falls θίη Streit mit dem Alimentenschuldner in Fraσe sondern die Teilung 
der Alimentenberechtigten untel'einander; aber die" Praxis hat auch θίηθ 
solche der richterlichen Genehmigung unterworfen (D. 2, 15, 8, 15). 

Auf Alexandrien als Verhandlungsort deutet ΠΙ 8 fg. 
Mit Unterstreichung bezeichnen die Hgg. unvollstandige, aber sicher Ζυ 

deutende Βuchstabeή. 

Co1. 1. 
. Ι ........... ] ..... . ...... ο v(iris) c(la.l'issimis) co(η)s(ulibus) die 
ldus. Ν ovembr( es) 'AftVQ ιζ' 2 [ΡΓaesentibus J !![ ο ]!:Q et Ν οηη[ a J et Dio

nUS[lJo, Gennadius d(ixit) : 'τπερ Ευ[ οΤ ]ΟQγίου κατ' έντολην δοftε'Cοαv 
':QQ SiJ καλ &[ν ]αγν[ ώ]60μαί 60Ι την έντολην την δοftε'C6αv 3 [ ••••. {"πο 
~~]στ_oρ[γ ~ίoυ ητιg έ~ το'Cg ~πoμ~ήμα6Ι[ ν] το'Cg πραχftειοιv κατ' έντ[ υχία JV 
επι .τη.g οηg .κα~ο~ιω6εωg ανελημψ&η. 4[Fl(avius) Gennadius v(il') Ρ (er
fe~t~SSlmus) JU ]rιdιc( us) Alex( andΓeae) ei d(ixit): [.:1]vάγvωftι. Gennadius 

d.(l~lt).: Γ.:1]ναγνώ~oμαι ~t rec(itavit!; S~rgio et Nigriniani v(iris) c(la-

5 rι~Bιωι~) c~(~)s(ull~u~) d~e Φα~φι ft ecc(rntera). Or(atOl-) adjecit: 5 [Τοι
αυτη με J1I η εντολη' αξιου,uεv δε την παρου6αν 17 &π[ ο ]6τΎjναι τού μέQου[gJ 
τού διαφέQοvτοg Τ'Π βοηftου[μέvn], τετάQτου μεν αυλυδρίου, ήμίοεωg δε 

.3 ΙΙντ[υχία]ν Μ.! ΙΙν[το),}ήν,<C.-J.)scheίnt 8chaftsJaden (&πο{ΤήΚ1)); θίη k]einesH~ 
ω~.T unha1tbar .. V~e1mehr wlrd auf einen mit Hof (αυΑύδριον); eine δωρεά und θίη 
fruh~ren Te~mrn rn derse1ben Sache an- &ρτος. Letzterer konnte einer 'penus 1e-
ge8ple1t. be.~ welchem EustOl'giOll eine gata' ίω Sinn des l'omischen Rechts ent-
~ ~.nmacht fu~ Horos, Ζη den Akten er- 8prechen, das αυ),ύδριον der diaeta 1egata 

1art hatte. Τπομ,νηματα bedel!-tet d~nn νοη D. 31, 42, 1. Die Bedeutun der δω-
d~s P:otoko11 des ersteD; Term:ns, nlcht ρεά ist unk1ar; sollte θίηε donat~ propter 
:le dV Hgg. ρ. 308 . melnen, elll beson- nuptias ίη Frage stehen, ΒΟ ware vie1-

eres ol~m~c~tenreglster. 1eicht die ganze Verhand1ung auf eine 
~ Ι Nlgn.lllano... " Teilung des mίίtterlichen Nach1a88e8 zu 
;) fg. Streltgegenstande stnd: θιη Ge- beziehen. 
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6 [του αQτου, τετάρ ]του δε δωρεα.g κα~ &ποftήκηg, 17 την άποκατάοτα6ιν 

-ήμϊν ποιή6αοftαι τούτων 17 το αξιον οτεγαν6μιον απερ αν παρά6χοιεν 

ετεQοg, 7 [ ••• &QχιτέΚΤΟ]1Ιοg έπι8'ε<ω)ρουvτοg πεQ~ τού αυλυδρίου το παQ

αρτ(ύ)διον απεQ καλ [έ}ι:ού6α &ποδώοει<ν) ουνέ6τηκεν. Nonna d(ixit): Είς ' 

το μέροg Ευοτοργίου 8 [ ••••• .. •••.• • ]ν~~ιj~ [εδJώ",[ αμεν 1'9 τέταρτο[ν J. 
9 [Fl( avius) Gennad]ius v(il') ρ( erfectissimus) ju[ridic( us) Alex( andreae) 

d(ixit): 'Λκό]λο!![ft6v] 4~τιν ά[QχΙΤ ] έκτον[ α i]7fU] τ~[ν] τ6πων γεν6με[νο]ν 
δοκ[φ ]~[ 6α ]ντα δρί6αι π6[ 60]V [ό]φειλ< ει) ΙΟ [ •••• 4{"π ]ερ του !'[ ετάQτου ιο 
τ ]ου τε αυ~υδρίoυ - και [τΎjg &]ποftή~ηg ΕυσΤΟQγ[ίφ] Ν6:;;να οτεγαν6μι6[ν 
τε . JVιj!,ηftη[vα]ι και' τουτο Ν6ννα<:;;) -11 [':QQSiJ τJφ ταύτηg [έκδίκφ ΠΟQJ(οαι 
δια το μάλ<Ι)6τα κ~~ [Ν6ν}μαν τούτφ τφ λ6γφ 6υvδεδQαμηκέvαι και' 

[{"ΠΙ6 ]χν< ti)oftat α60ν έ?ι.ν f'!§.Qog μέλλοι 12 [ •.••• • Jρέοειv, τ[ 060ύτον εν-] 

δον οικουοαν παQαοχ[ε'C]1Ι, προvοουμέvηg §.~g τούτο τΎjg τάξεωg . [Genna-] 

dius d(ixit): Ταυτα μεν 7f[ερ]~ τού αυλυδρίου Ι3[καl' πεQ]~ τfjg άπο[ftήκηg 
είπ]εν ~ 6η καft06ίωοιg ει[g το πρJQ6ωποv Ν6vvηg' &ξ[ιουμε]1: δε και' [το] 

πεQI, του ήμί[ 6εωg] του αρτου κα~ του τετάρτου τΎjg δωQεα.g Ι4[ }'[.]αι 

αυτ[~ ..... τφ] ~ντoλικαρί[φ] τfjg 6υvη[γΟQΟ ]υμέvηg, απαξ έvτολΎjg [παQ ]α-

οχεf}είοηg. Ι5 [Fl( avius) Gennadi]us v(ir) ρ( el'fectissimus) juii[ di( CU8) Ι5 
Alex(andl'ae) d(ixit): τ]ιοιν κα~ περ~ τoύτ~ν [Ν6]ννα; Nonna d(ixit): 

Έπl' &ντίδικον λαμβάν<ει)ν ξ .. Οιαν. Gennadius d(ixit): Έπειδη &μφι-

βάλλ<ει) Ι6 [ ••.•.• J~1!?lg~~ [ ...... έντ ]ολη δε &vεΥvώσftη και' [γρα ]μμα-

τεϊ[ο]ν αυΤfιg Εχομεν δμολογού6ηg αυτf! φυλάττ<ει)ν [τ]αυτα [τα] κατα 

τfιν έντολην &ποδ6τω . Ι7 [Fl( avius) Gennad]ius ν( il') ρ( el'fectissimus) ju

[ridic(us) Alex(andreae) d(ixit): ΓQα]μματε'C[οJv α φηg εχ[ει]ν, &vάγvωftι. 

Et rec(itavit): Λυρηλί!!: [Ν]όννα ftυγι#ηQ Ήλt< του), δίκαι[ ον] παίδων εχουοα 
:4υρη[λί]ι;ι Ι8 [. •••••••••.••••••.•. ] ουν[ πα ]ρqvτοg κα~ τ[ ού] &ν[ δQ6g] 

60υ Λυρηλίου Φέου 'ΛποΗωνίου χαίρειν. 'ομολογούμ[ εν J μεμΙ6ftω6ftαι 
και παQειληφ(vαι παρά οου -

Co1. Π. 

ι μέροg τέταρτον ecc(aetel'a). [Or(ator)] Gennadius d(ixit): Ώμο[λ6γ ]ηται 

και το &ρτ<ύ)διo~ δι[α]φέQ<ει)v έκείVΤI, λέγω δη ΤQ ημΙ6υ <ΤΟύ αρτου) 

και' το τέταρτον τfjg δωρεα.g 2 καl, &ξιουμεν αυτην &πολύειν ταυτα αυτα τα 
&ρτ<ύ)δι[α] τφ μέρ(ει) τφ ήμετέρφ. [CUl'JUS d(ixit): 'Ομολογεί κα~ Ευ-

7 &ποδαισει( ν) W. ι c. scheint sicber. 
10 Ι [σ ]υστα{ΤιΙναι ? Μ. Es 8011 είη ΖίηΒ 

fe8tgestellt werden, den Ν onna fί:ir die 
Alleinbenutzung Ζη zahlen hat. Er jst zu 
zah1en an Horos, den l!κδικος, cf. ΙΙ 6. 
ΗίθΤ zeigt sich noch da8 Pl'inzip del' ίη
dil'ekten Stellvertretung, was auf'
fallend ist, da ίη Lips. 38 Ι 14 (vg1. meine 
Bem. dazu ίη der Ein1eitung) unter glei
chen Verha1tnissen schon djrekte Vertre
tung gebandhabt wird. - Ν6ννα(ν) Μ.; 
Ν6ννα C.-J. 

12 Anfang: jedenfalls είη Wort ίω Sjnn 
Υοη 'bezah1en' zu el'g.; ob [συνα ]ρέσειν? 

11 / 12 δια το sc1. heiBt: weil be80ndel'o 
aoch Nonna mit diesem Arrangement ein
verstanden und bereit ist, fiir ihre W ohnung 
sovie1 Ζη zahlen, als θίη Fremdet· geben 
wiirde. - προνοουμένης - τάξεως heiBt: 
den Vollzug dieses Dekrets hat mein 
Bureau Ζη iibel·wachen. 

14 Anf. ob [προσκρ ]ε[ίν ]αι Μ. ? - αυτ[ φ 
(sc. τφ ''Ω,ρφ) τφ] ~ντoAικαρί[ ιρ] Μ. 

15 τ]ι (φ1) )σιν C.-J. ρ. 3()9; τ ]ισιν Pap. 
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6τόργιον εχειν ημισυ μέρo~ αρτου' 3Όμολ[ ο ]γ<ει) δε και τη~ δωρείX~ μέ

ρo~ τέταρτον και αξιοΧ το δικα6τήριον δρί6α[ι], τ{νι δέοι παρασχε-&1ίναι 

[εξ] όνόματo~ εκείνου. 4Fl(avius) Gennadius v(ir) p(erfectissimus) juridi
c(us) Alex(andreae) d(ixit): Άκόλου-&όν έστιν κατα την ~αρασxε-&εΙ6αν εν-

5 τολην, ~πo Ευστοργ{ου 'Ώ,ρφ και [α]φ' ιbν ~ 5 ανάγνωσι~ τη~ ~υ~ταx-&εί-
6η~ υπο Nόννη~ δμoλoγ{α~ έδίδαξεν και το -YίlLLQV μέρo~ [τ ]ου ΙΧρτου 

και "E.η~ 6 δωρείX~ το τέταρτον τφ έκδ{κφ Ευστοργίου 'Ώ,ρφ παρα Nόννα~ 

απoκαταστ~-&ηνα~ . . Gennadius d(ixit): Ταυτα μεν ~ ση 7 κα-&06ίω6Ι~ απε~ 
φήνατο, oί~ και το εργον προσενεχ-&ηναι αξιουμεν δια τη~ τάξεω~. 'Επειδ'η 
δε κα' Δ Ό ''ο 'ξ - 8' ,,), ι ιονυ ιo~ ε τηκεν, α ιουμεν αυτ,ιν είπειν, τί βούλεται κα~ περι 

τούτου. Ourus d(ixit): Διo']!ύσιo~ μεν και Mελφό~ έστιν' δια δε το μτl 

εχειν παρακoλoυ-&ήσει~ 9 κουράτωρ αότφ κατεστά-&η, δ δε Mελφo~ Φιλά

δελφo~ δ~ και έν τf] ΑΙγύπτφ έστιν και (ου) μετ' ου πολυ ηξει' τέω~ δε 

10 δ παι~ και 10 συ~.{ ο ]!:..κ< εΧ) Τ'Π .Mε~[ ψΠ] ~αι τον ΙΧρτον κομ{ζi"[ται] και ου
δ~ι~ φ-&όνo~ εστί[ ν ]. . 11. Fl( avius) Gennadius v(ir) ρ( erfectissinlUS) j[ urid]i
?,\us)"Alex~a~dreae) d(lXlt) :, τουτο δ<εΤ)ξο[ν]. ΟUι-US d(ixit): Κου[ράτορ]α 
εχει o~ και απεστι[ν]' δ δε αντCι!ικο~ -όπαν[ απ Χεί)σα~ του τον 12 κατέσχεν 

βoυλόμ~νo~ πάλιν έτ~ραν περιγραφην εργέσαo-&~ι κατα τη~ βοη-&ο[ υ ]μένη~. 
13 ~~(aVIUS) GennadlUS ν(ίι-) Ρ(eΓfectίssίmus) juridic(us) ΑΙeχ(andΓeae) 
d(lXlt): 'Επειδη κoυράτoρo~ έμνημόνευσα~, ανάγνω-&ι 3πω~ κουράτωρ 
Μ' Φ 'δ ' γεγενηται ιλα ελφo~ ΔιονυσCου του παρόντo~. ΟUΓUS d(ixit): 'Εν τfι 

5 ΑΙ' Ό' δ ' , δ' '5 ' 1 γυπτφ ε τιν κουρατωρ, η ε αδελφη 1 χορηγεΧ μέρo~ του αρτου τώ 
αδελ - , , λ ' , ό ' , , ' . φφ και ου. κω υ~ι εισι ντα αυτον και οίκουντα έν τfι αυλf]. 16 Fl(a-
VIUS) θ[ θη ]nadlUS V(lr) ρ( eΓfectίssίmus) jUΓίdίc(us) Alex( andl'eae) d(ixit): 
'~ κουράτωρ απαντήσα~ ου κωλυ&ήσεται τoύτoι~ χρή6ασ-&αι 17 τoί~ λόγoι~, 
oί~περ και συ νυν λέγει~, ει γε αλη-&η εοτιν τα παρά σου εΙρημένα. 

C[U}US d(ixit): 18'Τνα μ[η] δ παι~ -όπαναπ<εΙ)Q-&ει~ -όπο του αντιδίκου 

δοκοCη περιγραφήν τινα -όπομένειν - του το γαρ σπουδάζει - μηδεμCαν 

1,9 καιν?τομίαν ,rίγν§.6-&αι απόντo~ τ[ ου] κoυράτoρo~' ετoιμo~ γάρ εστιν ~ 
αδελφη χορηγησ<ει)ν Διονυ6ίφ και το 

001. ΠΙ. 

1 ~έρo~ του αρτου και το 6τεγανόμιον το έπ{βαλλον. 2 Fl( avius) Gennadius 
v(n') Ρ(eΓfectίssίmus) jUΓίdίc(ιιs) ΑΙeχ(andΓeae) d(ixit): Tέω~ κα-&' α 

επηγγ<εί)λατο Νόννα σπουδασά"Ε.ω την χορηγίαν του τε ~μCσεω~ αρτου 
3 " " ' ~τι γε μην και του 6τεγανομίου Διονυσίφ αμέμ,!!τω~ παρέχ[ ειν]' εΙ γαρ 

καν πρό[~] τι βραχυ τη~ χορηγCα~ 4 τούτων παραμελήσειε-;', δυνήσεται 
5 πρό~o?oν πoιησάμενo~ τφ δικα6τηρCφ Διoνύσιo~ τη~ όφ<ει)~λoμένης αυ

[τ]φ επικoυρία~ τυχ[ε]ιν. Gennadius d(ixit): Πότ<ε) προσάγιόν φη6ιν' 

Π 8 παρακο),οvitήσει. = Vernunft. -
Der Schwachsinnige steht ίη Obhut seiner 
Schwester; cf. D. 32, 2. 32. 6. 

12 1. ιiργιΧσασ.fTαι. 

19 μηδεμίαν καινοτομίαν yevIiG.fTιxt sq.: 
e~ 8011 (so lange der KUl'ator nicht da ist) 
nlchts an den bestehenden Verhaltni88en 
geandert werden. 
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-ήμ<εX)~ γαρ οόδε <ϊ)6μεν 63λως το[ιο ]υτόν τι πεπραγμένον δποΤον δια-
, , , \ \' , 7 \ δ' [ ] , τ<εt)νεται, κουρατορα ε6χηκε']!αι τον κα:ι ερρωμενον π/ν ιαν ο ιαν και 

[έ]στωτα [κ]α[ι] απαίτη6ιν ποιούμ[ε]νον 'Ιων ai!!P, διαφερόντων. ΟUΓ[US 
d(ixit)]: 'Επειδη έν τφ 8'Aρ[σ]~~[oε]ί[τ'!1] ε6τιν <ει)σω τε66εράκοντα -ήμε
ρων προσάγομεν έχ<ετ)νον.- 9Fl(avius) Gennadius ν(ίΓ) [p(erfectissimus)] 
jUΓίdίc( us) Alex( andΓeae) d( ixit): Εί μη < εϊ)σώ των τε66εράκοντα -ήμερtl!.ν 
τον λεγόμε[ν ]ον ειναι κουράτορα Διονυ6ίου 10 προσαγάγQΙ Νόννα τg δι- 10 

καοτηρCφ ~ αυτo~ δι' έαυτου παρω1l. έπιδ<εt)ξειεν έ[ α ]υτον κουράτορα υυ11 
νόμφ 11 αυτου γεγε[ν ]rί6-&αι, εντεvχ-&εCη τε το δικα6τήριον α-&-&<ι)ς -όπο 
Διονυσίου, τότε πρo[~]ταx-&ή6εται και ~ νομή 12 -όπο Νόν[ν ]α~ του rιμC
σεω~ του αρτου και του τετάρτου τη~ δω[ρ ]εΊX~ ετι γε μην και του τε
τάρτου μέρoυ~ 13 του τε αυλυδρCου και τη~ απo-&ήκη~ Διονυ6ίφ αποκατα-
στα-&ηναι. 

ΠΙ 8-9 Eine 40tagige Reisefrist auch ίη BGU 5 ΙΙ 14. 

97. Verhandlung vor dem Praeses Thebaidis. - 390 n. Ο. - ΗeΓmu
polis magna. (V gl. S. 42 fg.) 
Lips. 38 ed. Mitteis. Nachtl·. νοη Wilcken, Arch. 4, 469 fg. 
Lit.: Wenger, Gott. G. Α. 1907, 306; Wilcken a. ο.; Mitteis, Sav. Ζ. 29, 471 Α. 2; 

Sitz.-Ber. 116-121. 

Der Gegenstand des Pl'ozesses ist nicht Ζυ erkennen. ϋber die ίη dem

selben vorkommende ProzeBvertretung s. oben S. 42 a. 

001. Ι. 

1 [D(omino) Ν(οstΓΟ) Fl(avio) Valentiniano s]e[mp]er Aug(usto) ΠΠ 
[et Fl(avio) N]eoterio ν(ίΓΟ) c(laΓίssίmο) Oons(ulibus) a(nte) [d(iem)] 4.ΙΙ 
Kal(endas) ΟctοbΓ(es) Hermupol(i) i[n] . [.] ..... [.] . 2 [ΡΓaes(entίbus) 
Melitio deCUΓίοne ΗeΓmUΡοlίs] cum Nilammon[e] et Demet1"(io] ~[t] Ί;I[e-
r ]ode advocat[i]s, e diberso (Η)atΓe[te] mandato qe ΜatΓοna cum 9[ e ]η
nuth[i]o et D[o]rotheo SaΓaΡί[ο]nί(s) et ΟυΓΟ Hel"Ode(s) advocatis 3[Nilam
αιοη(?) d(ixit): 'τπερ Μελι]τίου βουλευτου τη~ ['Ε]qμ[ο]υ[πο]λιτων' αν[τ]{
δικo~ Ματρώνα. J![ ΟΓοt ]J;ιφ;Ι(B) [a ]d( vocatus) d(ixit): 'Έ6τηκεν ρια 'Aτρητo~ 
κατ' εντολήν, ~ν εί κελεύ6εια~ αναγνώ60μαι. 4 [Fl(avius) Asclepiades 
(H)esychius ν(ίΓ) c(laΓίssίmus) ΡΓe(ses)] Tebaei(dis) d(ixit): Άνα[γ]νω-
6-&ει6α ~ έντολη έγγραφέ6-&ω τοΤ[ς] -όπομνήμασιν. Et :recitav(it): 'Tπατεία~ 
Τιμασίου και Προμώτ[ο]υ των λαμπροτάτων Xoίακ~. 5 [Αυρ(ηλία) Μα- 5 

τρώνα ........... . ...... . ... ] . [ . . ]τη [ ....... ] Αυρ( ηλίφ) :4τρη[ τ ]ι. 
'EντέλλιιP'-ιr-( ιfιι~ [καλ tπιτρ ]έπω πρo~ε~(-&)ειν Τ'Π έξΟV6ίtt του κυρίου μου 

1 Am Schlu.B der Zeile mllB der Ver
handlungsraum angegeben worden sein 
(ίη secTetario, oder buleuterio, frontisterio 
ο. a.) ; aber ich kann nichts Bestimmtes 
erkennen. 

2 Ι Herodis (Patronymikon). 

5 Anfang: Ich erganze 80, weil die 
Bezeichnung der Rechtssache Zll Anfang 
der Verhandlung oftel' mit i!πέρ erfolgt; 
Ζ. Β. 95 1. 1, 96 Ι 1. 2. Άντίδικοι; Ματρώνα 
ist dann stereotype Abkiirzung. Etwa wie 
wir sagen Bal"dell contra Pickwick. 
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τού λαμπροτάτου -ήγεμόν[ ο]ς Φλ( αυίου).. Σε~τιμίoυ ΕiJτροπίου και παρ α
%έο%αι τα προς 6 [Μελίτιον τον βουλευτην τ-ης Έρμουπολειτων(?) .... . ]ιν 

και πράοοειν;, σοα ?f4ILOΙ παρόντι έ[ξJ~[ ο]τιν. Ή έντολη κυρία κ[ αι] 

(Μ}[αία και] επερωτη%(ειοα) ώμολόγ(ηοα). Αυρ(ηλία) Ματρώνα εν~[τει]

λάμην ιbς πρόκ( ειται). ΑiJρ( ήλιος) Παύλος έγραψα -όπsρ αiJτ-ης γράμματα 

μη εΕδυίης. + + 7[Fl(avius) Asclepiades (H)esychius v(ir) c(larissimus) 
pr]e(ses) Tebaei(dis) d(ixit): Παρ[άοχετε] τας εγγύας [ .. . .... ] τfj εVΤΟλfj· 

D[ Ol']othel U( s) a ]d( vocatus) d(ixit): Καπίτωνα παρακ[ αλού]μεν είοάγεο%αι 
εγγυηΟόμενον. 8 [Fl(avius) Asclepiades (H)esychius v(ir) c(larissimus) 
pre(ses)] Tebaei(dis) d(ixit): Καλείο%[ω. NJilammon ad(vocatus) [d(ixit): 
· ....... . ]ε[ .. ]ν εσ[ τ ]ιν [δ] Καπ[ί]των και [.]:1f[ .... ·]rρ: .. [ .... ']Ρ:9rρ:ι 
και &τε~η? [τη]ν -ήλικ[ ία]ν' τοοούτον τιιίνυν διδάοκομεΥ 9 [ ••••••••• . •• 

· ........ oiJ γαρ .... ].. lψ[ α ]τρώ[ ναν μόν]?7ν rιτιαOάμε%α, &λλα κρ:[ι 

10 το]υς ταύτη[ς &δελ]φούς. 1°[Fl(avius) Asclepiades (H)esychius v(ir) c(la
l'issimU8) pr ]e( ses) Tebaei( dis) d( ixit): [Έγγυάο%ω (?) την] παρούοαν δί

[κην. N]ilammon ad(vocatus) [d(ixit): Ένάξο(?)].ιμν πρ[ος] την παρού

ΟΡ:Υ. . [ .. ] ... d(ixit): . [ .. ]o~oυ τα -όπομνήματα εκβιβάf;~σ%αι 11 [ ••• , ••• 

circa 20 Bucbstaben 

· ........ ] . ποδα. τα. μεγι[.] . [ .. , ..... . ΝΝ. d(ixit) .. ] ... δ<ικ)φΡΙΚΟύ(?) 
έοτάναι καυ πα ]ρακαλω: κέλευοον τα π[ρο ]αποφαν%έντα εκβιβάf;[ εο ]Ίtαι. 
12 [Fl( avius) Asclepia ]des , (H)esychius v(ir) c(larissimus) pre(ses) Teba[ θί
(dis)] d(ixit): Καπίτων καλείο%ω. C[i]tato et indllcto Capitone 13 [Fl( a, 
vius Asclep ]iades (H)esychius ν( ir) c(larissimus) pre( ses) Tebae[i( dis)] 
d(ixit): 'Errvfj στι καταβαλεΊ τα κρι%ηοόμενα Μα[τ]ρώ<ν)α -ή την εντο

λην 'Ατρ-ητι παραοχομένη; 14 [Cap ]iton d(ixit): Να.ί, εγγυωμαι στι τα κρι

%ηοόμενα καταβαλεΊ. Demetl'iu(s) ad(vocatus) d(ixit): Ό &νηρ τ-ης εναγο

μένης προ τού φροντιοτηρίου εστιν κ[ α]ι μελιοάτω σου το μεγαλεΊον. 

15:βJt φ;ι.rp. q.i<;(asterium?) 15[ing(l'essus) f(uisset)? Fl(avius) Asclepiad]es (H)e
sychius ν(ίι') c(lal'issimus) pre(ses) Tebaei( dis) d(ixit): Πό%εν δi;>ματ[ αι 

τ]α μέρη; D[o}Qth[e]u(s) ad(vocatus) d(ixit): Άπο τ-ης Άντι[ν]οέων εοτίν. 
16 [Fl( avius) .Asc ]lepiades (H)esychiu(s) ν(ίΥ) c(larissimus) pre(ses) Te
baei( dis) d(ixit): Έπειδη Μελίτιος [δ] τον των εναγόντων i:1fiXrov τόπον 
-όπερτί%εται την 17 [δi]?fηv, οκοπον έ~ων, τον εκδικον τής εναγομένης Τ'(ι 

5/ 6 Ζυ der Vollmacbt vgl. Lond. 2 
ρ, 273, 6/ 7 (Wilcken); zu 06α - 1!ξΜτιν 
BGU 300, 8. - .Δm Ende die cbristlicben 
Kreuze. 

6 st. παρόντι Ι παΡΟV6rι. 
7 Ιη der Liicke ein W ort im Βίηη von 

'entspl'ecbend' . 
8 fg. Es bandelt sich darum, ob Capi

Ιοη als ProzeBbiirge tanglich ist (&τεΛ.η, 
την ήΛ.ικίαν) , und ob nicht auch die Brii
del' der Beklagten Ζυι' Vet'bandlung zu 
erscheinen haben. Letzterer .Δntrag wird 

abgelebnt, auch Capito als Biirge ange
nommen. 

14/15 V g1. Marini, l)ap. diplom. 94 ρ . 146: 
.Δpparitor civ(itatis) Rav(enatis) dixit: Do
nus νίΥ spectabilis , . . ρι-ae foribus esse 
et petere ingredi. Quid jubetis? Magistra
tus dixel'unt: Ingl'ediatul·. Cnmque ίη
gressus fuisset sqq. Doch ist meine Er
ganzung unsicbet·, zumal dicasterium als 
latinisiertes Woι·t sonst m. W. ίη den Pa
ΡΥΙ'ί nicbt vorkommt. 
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προοεδρίc;- ουντρΊψαι, εντευ%εν -ηδη και προ εκδό~[ σ ]εως των ~πoμνη~ά-
των έκάτερα τα μέρη [ .. . ... ]. [ .... . τ]φ πολιτ[ ευ ]ομένφ τ.ης Άντινοεων 

οπουδfj τ-ης πολιτικ-ης 

Col. Π, 

1 τάξεως gτρoσαx%ήoεται. Cenuthiu(s) ad(vocatns) d(ixit) : Ε( τινας 2 έxo~εν 
παραγραφάς, κελι;υσάτω οου το μεγαλεΊον α-υτον ταύτας οκοπε.ιν .. 3 FI(a:)~s) 
Asclepia[d]es (H)esychius v(ir) c(larissimus) pl'e(ses) Tebael(dls) .d(lXlt): 
Α[ εκ νόμων 4 dρμιj[f;]ουοαι δικαιο[λ]ογίαι και π[αρ]αγραφαι έ[κα]~τέρoι[ς 5 

το ]Ίς μέ[ρ ]εοι φυλαχ%ήοονται. 

18 6πουδ'Ή _ τάξεω?,: Elas B~l'eau der ProzesBes an clen Jndex pedaneuB ΖΙΙ ver
Stadtverwaltung hat dte Ubel'leltung des anlassen, 

98. Richterspruch eines Bischofs. - 4. Jahrh. n. C. - Hermupolis (?) 

Lips. 43 edd. MitteiB-Wi1cken. 
Lit.: s. die Είη1. der .Δusgabe und Wenger, Gott. G. Α. 1907, 309-10. 

Das iilteste Original der Ausiibung der Episcopalis audientia (vgl. die 
Einleitung der Ausgabe). - ϋber den hier auf die Einzelkirche an.gewen
deten Ausdruck κα{ΤοΛικ.η εκκΛψ5{α (Ι 1) vgl. Cl'um ίη den ProceedlDgs of 
the 80c. of bibl. archeol. 1905, 171/2 .. - Eine ahnliche Ausiibung kirch
lichel' Gel'ichtsbarkeit ist vielleicht ίη ΟΧΥ. 903, 16 gegeben (dazu Wenger, 
Wiener Eranos Ζυω Grazer Philologentag 1909, 274). Der hier ·sententio
nierte Eid ist Reinigungseid. Einen andern Fall eines (schiedsgerich~lich~n?) 
Eideserkenntnisses bietet ΟΧΥ. 893 . NiΞiheres iiber die proze.Bgeschlchtllche 
Bedeutung des Papyrus bei Mitteis, Ρ. Lips. S. 147 fg. 

1 Φαρμου%ι ιη εν τφ πυλωνι τ-ης κ[α%]oλι~-ης εκκληοίας τ-ης ύπδ 
' 3 ' ( Δ ' 'η" ιι.ετα 4 ξυ Θαη'-Πλουοιανον επιδιμω_τατον επ Οκοπον. ιετης γενομεν ~ r -

οιος &ειπαρ%[ένο]υ και των κλη~ρο[vJόμωv Βησαρίωνος [το διετ]ητικο[ν 5 

π ]ρoo~εδό%η -όπο του α~ -δτου) επισκόπο'l! Πλo~σιαν~ύ 7 διετήοαvτοg πα~-
[όντων] Διοσκ[ ο ]ρ[ίδου] Tμν{ω~νoς βουλ( ευτου) και Ε , [ ... .. .... του] 
και 9 ['Η]ρακλείου Εί% ..... [. . . και . . . ] . ου 10 [ . . . ]του διακό[ν]ου ΓΜτε 10 

7) τους κληρο[νό]μους 11 [Βηο ]αρίωνος π[α ]ρενεγκείν μάρτυρας τ[ ου]ς 
νι 

12 ελλέγχοντας Θαήοιν περι &φαιρέοε[ ω]ς 13 βιβλίων χρε[ιστ ]ια?fwν Φς [γ ]ε-
νομένης ύ[ π'] ρ:iJ~τ-ηg . και ταύΤ~ α] αiJτηv εΙοενε!κειν 15 ~ aiJ~~v σρ~o[ν 15 

διδ]όναι περι τού μηδ[ ε ]μίαν 16 αφαίρηοιν πεποιηοfJαι και [ο ]υτω παντα 
17 τα επι της οίκείας καταλιφ%έντα είς δύο 18 μέρη και τ[ η]ν μεν Θαήοιν 
εν μέρος 19 •• έξα6%αι, τους δ); κληρονόμους το ετερον 20 μ[ εΙρος, τουτο δε 20 

rcvioi1aL είΌω τριακάδος τού αiJτοv Φαρμου%ι. 

2 / 3 1. iπιτιμώτατον . 
3 1. δ'ιαίτη,. 
4 &ειπαρ.ftι!vοv: Ν onne? Tbaner (ΖίΙ, 

bei Wenger a. Ο . ) bezieht es auf Zuge
horigkeit zu einem Jungfrauenbund. 

5 δ'ιαιτητικόν. 
13 l. XΡΙ6τιανικώ~. . 
18 Hintel' μέρη lst elll Wort ausge

fallen; erg. etwa διαιρείσ.ftω . 
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99. Sentenz dreier Privatmanner ίη einem PrivatprozeB. - Spates 6.-
7. Jallrh. D. C. - Oxyrhynchos. 
Ρ. ΟΧΥ. 6, 893 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: Wenger, ίn del' Festg. Ζ. 50. Philologentag (1909) S. 29 fg.; Mitteis, Sav. Ζ. 

30, 400. 

Der Charakter der vorliegenden Sentenz ist schwer zu bestimmen. Man 
denkt zunachst an θίη schiedsgerichtliches Verfahren; doch ware diese An
nahme ηίοΜ gesichert, wei1 die drei richtenden &ξιόπιστοι ΙΧνδρει;; auch Ar
bitl'i im Sinn des justinianischen Proze.Brechts (Bethmann-Hollweg, Ziv.-Proz . . 
3, 128) Βθίη kOnnten. Das Ganze neunt sich Τύποι;; (ι 1), d. h. eben Sen
tentia. Die Sprache ist hδchst ungelenk. 

+ 
1 + τφ τύπφ των &ξιω[.]πί6των &νδρων Παμουftίου μείζ( ονος) [υ ]ί( ου) . 

9'ω[. ο]υ και Πανιρεν &πο μειζ( όνων) 2 [υ ]ί( ου) ['Ι]ωάννου και ~πoλλω 

&πο μειζ(όνων) υί(ου) Φοιβάμμωνος &πο κώμης Άπόλλωνος υπΈρ Μάρκου 

3 &πο μειζ( όνων) και Μαρίνου 6τιπποπραγματευτf] , ω6τε Μαρίνου έξου-

6ίαν αύτου 4 ζητη6αι του ftE<C)ov σρκου δια Σοφί,! ftυγαη)ι του αύτου 

5 Μάρκου &πο μειζ( όνων) 5 και μετα την ζητούμενον του ftε<ι)ου σρκου 

δια Τfι αvτf] Σοφί,! α[ υ]του δΈ Μαρίνου 6 οΜέν[α] λόγον υπΈρ οία6δή

~oτε σλον το 6ύνολον πράγματος. Έγράφ( η) μη(νος) 7 Παίινι [x]ft σρ~ 
εΚΤ?7 του -ήμέρας. Δηλα δΈ πάλιν ri' εί δΈ μη ftελή6αι του αύτου 8 Μαρί
ν[ ου] ζητη6αι του ftε<ι)ου σρκου δια τf] αvτf] Σοφί,! αύτου δΈ Μαρίνου 

οΜένα λογον 9 [υπΈρ οία6]δήποτε σλον το 6ύνολον πράγμ(ατος) και &πελ
λάχftην αύτου ώς έν τύπω. 

• • • Ι 

3 Ι στιπποπραγιιατευτού ... Μαρίνω 
lξ. αυτώ εΙναι GH. ' 

4 ι ' ζητήσαι δια τού .. . ΣοφΙας .{Τυγα
τρός GH. 

5 Ι το ζητ .... τής αυτής ΣοφΙας αυτώ 
Μαρίνφ l!σεσ.{Ται GH. ' 

6 1. οίουδήποτε GH. 
7 Ι roρα ... τής ήμ. ~ .. .{Τελ.ήσει δ αυ

τός GH.; 1. δήλ.ον Μ.; Τι Μ. (1) GH.). 
8 Ι Μαρίνος . .. δια τού ... τΤος αυτΊ)ς 

Σοφίας αυτφ Μαρίνφ l!σεσ8'αι GH . . 
9 Ι οίου ]δήποτε . .. &πηλ.λάχ.{Τη GH. 

5. PERSONALEXEKUTION. 
100. 'Υπόμνημα (an den Statthalter oder έπιστράτηΥοr;?) betre:lfend den 

Anspruch gegen den Gestellungsbίirgen (?) eines (provisorisch 1) aus 
der Schuldhaft Entlassenen. - 19/18 Υ. C. - .Alexandrien. (V gl. S.44.) 
BGU 1138 ed. Schubart. 
Lit.: Schubart, Arch. 5, 69 Α. 1; Lewald, Personalex. 34/:35, 38/39. 

Nikanor hat auf Grund θίηθΒ vollstreckbal'en Titels den Papias wegeη 
1600 Drachmen ίη den Schu1dturm setzen lassen; auf Veranlassung des 
lschyrion hat der Kerkermeister den Papias entlassen. Spater hat Nikanor 
- jedenfalls weil er weder befriedigt, noch auch del' Schuldner ίη den 
Schuldturm zuriickgebracht wurde - gegen den IschYl'ion Κlage erhoben 
diesel' ist aber anscheinend vom J udex pedaneus Kasios freigesprochen wor~ 
den. Nikanor appelliert an den Magistrat. - Die Person des Λεύκιοι;; ist 
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nnbekannt. Da.B er der Epistrateg ist, kaun bei der Unsicherheit des Textes 
in Ι 4, wo dieser Beamte genaunt wird, noch nicht behauptet werden; . doch 
zeigt del' Papyrus, da.B ί. J. 19/18 die Epistrategie Υοη Unteragypten schon 

bestand (lin. 4). 
Da.B Ischyrion sich fiir den Papias verbiirgt hat, ist iibrigens nicht aus-

driicklich gesagt. Man kaun jedoch, da er den Kerkermeister um dessen Ent
lassung gebeten hat (ι 16 fg.), ohne weiteres aunehmen, da.B diese nur gegen 
seine Biirgschaft erfolgt war. Vgl. Lond. 2 ρ. 6 (35) und Οη. 259 (101). 

1 [Λ]ευκ( ίφ) 2 [π ]αρα Nεικ~νo(ρoς) του Σω6ιftέ( ου) των &πο Έλβών-
[ ...... . η~~] 

V'εω(ς). 'Εκ τη(ς) 3 [γε]ν'l'}ftεί6η(ς) μο(ι) &ντικαqrάqε(ως) ΠQος Ί6χυρίων(α) 
και 

πρo~xει~[ρ ]9φορ . ( ... ) τρ .... 0(.) έΠΙ6τρα( τηγ .. ) [επι το(ν) της δΙ';'Ι;Ι~9-
9'ννη(ς) q9V] 5 [[χ]ρημαΤΙ6μ(ον) και έκ 'των iιποδειχftέντ(ωv) 601, τf] κδ 5 

του] 6 [ [ δ]ιεληλυftότ( ος) μην(ος) 'A&Vf! έ .... 9'( .. . )δουναι -ήμε(ίν) ,;,qn~(v)] 

7 [δ]έδωκας -ήμε(ίν) κριτη(ν) K~6ιo(ν), και έκ των υποδιχftέντων 8υπ' 
εμο(υ) έπι το(υ) KαιJίo(υ) έπι παρόντ(ος) και το(υ) 'Ι6χυρίωνος [έφάνη] 
9 [[τ]φ .{(Ι;Ι9'{ωι] και πάλιν έπι το( υ) Κα6ίο( υ) έξάρνο( υ) αύτου 10 r§tvo- 10 
μένο( υ) έπι τφ μη παραδεδωκέναι τον Παπίαν 11 χάριν το(υ) δια6εί6μα
το(ς) έφάνη τφ Κα6{ωι οντ(ι) έvΕ.rι;ι1ίV'α, τον τΎίω Σάιεως δε6μοφύλακ(α) 

κι:t~ ~~E1!xιι(μένoυ) 
Χαιρήμονα 13 καλέ6αι, [,;,ι;ιι] ι;ιντο(υ) προς ~~§,!,xo(ν) του 'Ι6χυρίω(νος), δ 
~δίκηq§,!" 14έμαρτύρη6(εν) δ δε6μοφύλαξ ~If~ρήμω(ν) πεQΙ το(υ) παρα-
ί5 δεδό6ftαι αύτιΡ τον Παπία(ν) προς τα(ς) το (υ) &ργυ(ρίου) (δQαχμας) 'αχ, 15 

16 ';'Ii'~ IHr~ rι;ι1ίτα έλftόντ(α) τον Ί6χυρίων(α) εΙρηκέναι 17 α-ότφ' 1;E~. ~ειι;ι 
( .. . )7f~ε'!lΟ( . . . )ι;ι .. 7f ... tqlff r9V · ( ... ) &πόλΗ~7f§ μ9 Ι τον Παπία(ν) έκ 
τ7i(r;;) φν~ι;ι,;,η(ς) .... &ξιω 6§ 19 τον πάντ( ων) 6ωτΎί(ρα) και &ντιλ( ήμπτορα), 
έά[ν 6]ΟΙ φ~ίνη(ται), q1J'!'~τάξαι κατα6τη(6αι) τον Κά6ιο(ν) ~7f~ q[E και] 20 

~7f~~ι;ιf}όντ(α) παρ' αηr(οv) 21r~'!' ,;,§χωρηκ(ότα) έ7fι;ι'!'ι;ι'!',;,1[6αι το(ν) Ί]q~ν-
διασείσματος 

Q{9(va) &ποδουναί 22 μο(ι) τας το (υ) &ργ(υρίου) (δραχμας) άχ και αύτο(ν) 
47f~7f~~~at καταξίως, 23 ϊν' dJL &ντιλημμέ(νος) . 

3/4 Schubart denkt an προεχειροφόρο(υν) 13 vel'binde: καλ.έσαι, και 'λ.εγχο(μένου) 
im Sinn νοη: Ich wandte mich an . . . αυτού προς Ι!λ.εγχον . 

101. Biirgschaftsleistung fiir θίηθη wegen Schulden Verhafteten. - 23 Ώ. C. 
- Oxyrhynchos. (V gl. S. 44 fg.) 
Ρ. ΟΧΥ. 259 1. 1-21 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. Wenger, Arch. 2, 46 Α. 1. 
Lit.: Mitteis, Arch. 1,352fg.; Wenger, Rhist. Pap. Stud. 45fg.; Arch. a. ο.; 

Brassloff, Ζ . Kenntnis des Volksl·. 34fg.; Ρ. Μ. Meyer, Κlίo 6,446/.7 . ; Partsch, 
Griech. Bίirgschaftsr. 1, 93. 283. 308, vg1. auch 2288. 3028; Lewald, Personal
exek. im R. der Papyri (1910) 35 fg. 

Sarapion ist wegen einer συγγραφή in den stadtischen Schuldturm ab
gefiihrt ; zweifelhaft bleibt, ob dies als Exekution eines Urteils oder als Voll-
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st:eckung θίηθl" Exekutivmkunde (Kap. Υ) aufzufassen ist. Theon hat -ηω 
se1ne Entlassung Ζη erwirken, ίω Phaophi beim Kerkermeiste1' Bίirgs~haft 
geleistet, welche im Pachon noch ηω 30 Tage verlangert wi1'd. Die Ur
kunde i~t θίη wichtiges Zeugnis fίir die eigentliche Bedeutung der griechi
s.~hen Burgschaft, wonach der Biirge sich den Halιptschuldner 'einhandigen' 
laB~ und ηηη selbst ίibel" ίΜ Gewalt bekommt (Partsch); denn Theon ver
sp~lcht, d~B e: den 8~rapio? nicht (mittlerweile) in θίη anderes Gefangnis 
brlllgen Wlrd (ln Ι 19 1st m1t Wenger Ζη ίibersetzen: daB ich (ihn) nicht 
ίiberfίihren werde). 

Bea?htenswert ist~ daB die Verhaftung dmch den διοικ'l'}τικΌς -όΠ'Ι'}(1έτ'l'}ς 
erfolgt 1st (13/14), nlcht durch den Gerichtsdiener. Da ersterer de1' Fiskal
ver~~ltung untersteht, k~nnt.e man vermuten, daB diese an der Verhaftung 
bete111gt war, und daB dle Ve1'haftung untel' kίinstlicher VerknίiΡfunσ des 
Pl"ivata~spruchs mit einem solchen des Fiskus herbeigefίihrt wOl'den

o 
war 

(vg1. Relchsrecht 527). Doch halte ich dies fίir unwahl'scheinlich und weit 
na~el"liegend die ErkHirung, daB bloB die Ver'waltung des 8chuldturmesder 
δΙΟΙΚ'l'}6ις unterstellt war; letzteres ware begreiflich, da θΓ gerade fίir Fiskal
schuldner besonders benutzt wαιde (Ed. Tib. Ju1. .Δ.lθx. 18). 

. Der Rest des Papyrus (Ι 22 fg.) enthaIt einen mit dieser Angelegenheit 
nlCht zusammenhangenden Privatbrief. 

_ 1 Άντίγρα( φον) χ[ ειρογραφία ]?,' 2 Θέω1! :Αμμω( νίου) Π[ έρσης τ }ης έπι-
γονης 3 Δημητρίφ τφ τεταγμένφ προς 4 Τή τού Διος φυλακή. 'Ομνύω Τι-

5 βέρ~oν 5 Kαί~αρα _Νέον Σεβαστοv ΛiJτοκράτορα 6 εί μην κτήσ~σf}αι ήμ[ ε]ραςο 
, τριακον:α 7 εν αί<:) α[ πο ]καταστήσω ον ένγεγύημαι 8 παρα σού έκ [τ }ης 
10 πολιτικης φυλα[ κ ]'!1ς 9 τφ Φ~~φ~ [ΤΟ]ύ ένεοτώτος ετους 10 Σαρα( πίωvα) 
Σαρα~ίω(νoς) 'F?v εΙσηγμέν?ν [π]ρος [σ]v,!,Ε...γρα(φηv) ίδιόγραφ[ον] ψελiου 
~ρυ~oυ[~] ~va[L]1ro(v) 12 δυο μαγιαυου εΙς λόγον :Αλivης τής 13 Διοvυσiου 
αστης δια Βιλλου διοικητικ[ ου] 14 -δπηρέτ[ ου]. 'Εαν δε μη παρισΤώ έν τα[Τς] 

15 15προκειμέναις ήμέρα<ι)ς έκτείσω τ~ 16προκεiμενα(ις) τών xovotrov μν[α-] 
17 ιη' rov δ Ι, ι{} Ι \" , 18 " 

υο ανυπερ ετως, μη εχοντος μου έ(κ)ξουσίαν χρόνον ετερον 
20 [κ ]'F1[ σ ]ε~~%αι μηδ~ μετάγει< ν) έμαυτον εΙς 20 έ[ τ ]έραν φυλακ[ ή]ν. ΕiJορ
κουντι μεν μ[ οι] 21 ευ ει η, έπιορκο[υ]ντι δε τα εναυ[ τί]α. 22 ("Ετους) % Τι
βερίου Καίσαρος Σεβαστου, Παχ( ων) κ§. 

1 χ[ ειρογραφία]ς Wilcken j χ[ ειρογρά
φo]~ G.-H. 

6 Ι fι μην und κτήσασitαι. 

11 1. μναιαίων. 
12 Zu μαγιανου vg1. Wilcken, .Arch. 

4,561. 

102. Verordnung des Priifectus Aegypti betr. die Personalexekution. _ 
68 n. U. - Alexandrien. (V gl. S. 44 fg·.) 

C. 1. G. 3 Νι'. 4957 1. 15-17. Re~ubl~ziel·t νΟΏ Bissing-lVIoritz, la grande in8cr. 
grecqu~ de Κharge]l. Communιcatlon faite a l'Inst. de egYl)t. dans la seance 

. du 11 Janv. 19?1.) Danach Dittenbel'gel' Or. 2,669. 
L1t.: ~UdOl'ff, Rheln. lVIus. f. Phi101. 2, 161 fg,; Revi110ut,1es οbliσ , 205 fσ . lVIitt . 

Relchsrecht 448fg. 527. ο ο" e18, 
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1Έπειδη ενιοι προφάσει τών δημοσίων και άλλότρια δάvεια παρ α

χωρούμενοι εί'ς τε το πρακτόρειόν τινας παρέδοσαν και εΙς αλλας φυλα

κάς, ας και δι' , αiJτο τουτο 2 έγνων αναιρε%είσας, ινα α{ πράξεις τών δα

νείων εκ τών -δπαρχόντων ίbσι και μη( ι) έκ τώυ σωμάτων, έπόμενος τfj 

του %εου Σεβα6του βουλήσΗ κελεύω μηδένα τ'ϊΊ τών δημοσίων πρoφά~σει 

παραχωρετσ%αι παρ' &λλων δάνεια, α μη αiJτος έξ ' αρχής έδάνεισεν, μηδ' 

3λως κατακλείεσ%αί τινας έλευ%έρους εΙς φυλακην ήντινουν, εΙ μη κακουρ

γον, μηδ' εΙς το πρακ~τόρειoν, εξω τών οφειλόντωυ εΙς τοv κυριακον λόγον. 

103. Darlehnschuldschein mit άγώγιμος-Κlausel und Verpfandung. -
13 Υ. C. - Alexandrien. (V gl. S. 46.) 
BGU 1147 ed. Schubart. 

L. 18 fg. zeigt den Bestand eines διάγραμμα ίiber die Verzugszinsen; vgl. 
104:,33; 105,38u.a. 8ίθ betragen 24Prozent. 80 auchGrenf.2,18; 21; 27. 

Die Urkundenform ist hier und ίη den folgenden Nummern (104:-108) 
die der 6υγχώΡ'η6ις; vgl. Kap. ΠΙ 8. 65 fg. 

1 Πρωτάρχωι τώι έπι τού κριτηρίου 2 παρα Διονυσίου του Διονυσίου 

και παρα ΕΙρήνης τής 3 Πατρόκλου Περσείνης μετα κυρίου του αδελ~φoυ 

του Π(Χ,τρόκλου του :Αμμωνίου. Περι τώv 5 διεσταμένων συυχωρεί ή El- 5 

ρήν'l'} έχειν παρα 6 του Διονυσίου δάνειον δια χειρος έξ οίκου αργυρ[ίου] 

7 Πτολεμαικου δραχμας έξακοσίας τόκων 8 'Fq~ιΡ§(ΨΡ'!' [τή]~ I!-'!'q?, κατα τον 
μή~[να εκασ J'f'9'!', ο και αποδώσιν έν μησιν ?~ 10 απο Μεχειρ του ένεστώ- 10 
τος έπτακαιδ[ε]Ε...[κ]άτου ετους Καίσαρος διδουσα τον μεν τό~κoν κατα 

μήνα εiJτάκτως, το δε κε~[ φά]λαιον έν τώι έσχάτωι μηνι ανευ 14 [π ]ά[ ση]ς 

vπερitέσε[ ω ] ς, η εΙναι [αiJτην] 15 [παραχ]ρήμα αγωγίμην και συνέxεσ~[ %α]ι 15 

, "δ' 17" λί 'δ' 6 ' λ -μέχρι του εκτεί6αι το (kEV ανειον συν ημιο 0/-, τους ε τ κους απ ους 

18 τού δε -δπερπεσόντος χρόvου τους κα~τα το διάγραμμα τόκους διδράχ

μου ς, 20 [τής πρά~]εως γινομένης τώι Δ ιονυσίωι 21 [εκ τε αiJτης] ΕΙρήνης 20 

και έκ τών -δπαρxόν~[ των αiJΤή πά]vτων κα%άπερ έγ δίκη(ς), 23 [έτι] 9? 
καί έκ τής -δπαρχούσης τή Ί(>ήν'!1 24 δούλης ΈqιΡ'f'ίου, κα%' ,ηςπερ ';'~~ ανα-

δ 'δ 25' - Δ[] ί " λλ ' ,," 26 Ο· ε ωΚΕν φl!τωι ιο νυσ ωι Ev υπα αγματι η'!' ε~ει ........... . ...• 0 

Ι!-ερας απογραφην και μέ~~q~ του 9~[ ευλυ ]τησαι παρέξεσ%αι αiJτην 28 [ αν

εξ~λλo ]τρίωτον και &καταχρημάτιστ( ον), 29 [εαν δε συ ]μ[βή δ]ιαδραναι aiJ
την η και πα%ειν 30 [τι αν ]1t[ρώ ]Π~'!'9'!', και οf)τως είναι τα δάνειον και 30 
31 [τους τό]κους &.κίνδυvον παντος κιv~δύνου &κύρων oiJaiiJv και ίbν έαν 
έπενένκ'!1 33 πίστεων πα6[ ών σκέπης πάση]?, και ~. :1!q9';'[ . . ] 

Undeutliche Reste Υοη vier Zeilen. 

23 Vgl. 1139, 26 fg. . . 
26 Βθί der Vel'pfandung der Sklavln 1st 

dem Glaubiger auch die &ΠΟΎραφή iiber das 
Eigentum an derselben ausgehandigt wor~ 
denj ohne diese &πογραφή kann del' Ver
pfander sie nicht leicht (an einen Dritten) 
verkaufen, cf. Lips.4,15, ΒΟ daB der Glaubiger 
in ihr θίηθ Sicherung ΒθίηθΒ pfandrechts llat. 

29 lVIan beachte die Κlausel, daB der 
Glaubiger bei Untergang des pfande8 
seine Fordel'ung nicht verliel'en 8011. Dazu 
Kap. V. 

34 Zu πiστις hier und in den folgen
den Urkunden vgl. Lewald a. Ο . 53 Α. 3 
und Zitt. - Σκέπη ist m. Ε. ein Privat
patronatj cf. Teb. 34, 12, 
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104:. Darlehnsschuldschein mit αγώγιμοg-Κlausel. - 13 Υ. C. .Alexan-
drien. (V g1. S. 46.) 
BGU 1055 ed. Schubart. 
Lit.: Gradenwitz, Ber1. phi1. Wochenschr. 1906 Sp. 1357. 

Κόλ.(λ'ημιχ) ist hier und ίη der folgenden Urkunde die Uberschrift des 
Blattes. Die Hinzufugung der Ordnungszahl fehlt; denn diese Bliίtter sind 
nur Entwiirfe. Vgl. Schubart, Arch. 5, 46 und Kap. ΠΙ S. 66 Λ. 3. 

1 Κόλ( λημα). 2 Πρωτάρχωι 3 παρα !Απολλωνίου τού Ήρακλείδου 4 και 

5 παρα !Αμμωνίου τού !Ανου.3...βίωνος Πέρσου τ7jς επιγονΨίς. 6 Περι των δι,

εσταμένων συγ!..χωρεί, δ !Αμμώνιος έχιν παρα 8 τού !Απολλωνίου δάνηον 

10 δια xι~ρoς εξ οΙ:κου αργυρίου Πτoλε~μαικoύ (δραχμας) ξδ ΙΧτοκον, δ 

και απo~δώσειν εν μησιν τρισ[ι]ν α~πo εκτης τού ενεστωτος μη~νoς 

15 Φαρμού,f}ι τού ι~ (έτους) Kαίσα~ρoς διδους επάναγκες xa,f}' έ~κάστην 

ήμέραν επι τους τρευς] 16 μ7jvας ι1ταμμνον όκτοκαί.!:!..δεκα κοτυρον γάλακ-

20 τος βo~ . .'ήoυ αρει1τού μηδεμίαν 19 ήμέραν κοιλην ποηι1άμενος, 20 εφ' Φ και 
δ !Απολλώνιος iιπoλoγή~σει την τού ι1ταμμνού τιμην ες 22 το προκίμευον 

κεφάλαιον όβολους 23 τέσι1αρες μέχρει τού πληρω,f}7j~vαι το δ'άΥη9Υ, ~ εφ' 

25 ης M.v ήμέρας 25 κoιράνrι δ !Αμμώνιος την τού 26 γάλακτος χορηγίαν ειναι 

α-ό.!!..τΟν παραχρημα αγώγ~y,ι;ψ ';'ι;t~ 28 ι1υvέχεσ,f}αι μέχρει τού iXH~qι;t~, 29 μη 

30 &ναμίναντα τον μεμερΙι1~μένoν α-ότφ χρόνον, το σλον κεφά~λαιoν ~ το 

εν ?φ~~Π ,f}ηι1όμεvον 32 ι1υν ήμιολίtt, τού δε iιπερπει1όνΤOς 33 [χ]ρόνου τους 

35 κατα το διάγραμμα 34 r τόκου]ς διδράχμους, τ7jς πράξεως 35 γ~Y9μένης τφ 

!Απολλωνίωι εκ τε 36 α-ότού !Αμμωνίου και εκ των iι.E..παρxόντων α-ότφ 
πάντων κα,f}ά~περ εγ δίκης, ακύρων ο-όσων και 39 ιhν εαν επενέγκrι πίστεων 

40 παι1ων 40 qκέπης πάσης. Τούτο δ' εστιν το 41 δάνειον εκτος έτέρων ιhν 

όφίΕ..λει δ α-ότος !Αμμώνιος ι1υν τf] μηΕ...τρΙ α-ότού τφ !Απολλωνίωι xa,f}' 

45 έ~τέραν ι1υγχώρησιν ΙΧλλων 45 αργυ(ρίου) (δραχμων) ρ, ιhν και εκπεΠλή

ρωται 46 τον τόκο ν εως τού προκιμένου (216 Η.) μηνος Φαρμού,f}ι. (Έτους) 

ι~ Καίι1αρ( ος) Φαρ[μού,f}ι] ε. 

13 fg. Das Darlehn wird ίη Milch zu- 25 Ι κoιϊ.ιXνrι. 
riickgezahlt. 

16 1. σταμ-νΟν. 
17 1. κοτυϊ.ών. 
17/ 18 1. βοείου. 

29 Ι ά,νιχμ-είναντιχ; gemeint ist die 
Κlausel des Tenninsverlustes, so auch 105 
Ι 33 u. Ο. 

31 V g1. 1053, 35. 

105. Darlehnschuldschein mit αγώγιμοg-Κlausel. .- 13 Υ. C. - Alexan
drien. (V gl. S. 46.) 
BCU 1053 ed. Schubart. 

Co1. 1. 
1 Κόλ(λημα). 2 (216 Η.) Προτ[ ά]ρ[χωι] 3παρα Γαίου 'Ιουλίου Φιλίου 

5 και 4 παρα Δυκαρίωνος τού !Απολλω.3...νίου και Πτολεμαίου τού Πτολε-

6 μα{ου αμφοτέρων Περσων 7 τ7jς επεγονης και τ7jς τού 8 Δυκαρίωνος γυ-

Ι 7 Ι έπιγονή •. 
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ναικος ψJljφ~ταρίου τΨίς !Αχιλλέως Πε[ι? ]~[ ι1{νης] μετα κυρίου τού 11 αν- 10 
δρΟς. Περι των διε[στα]~μένων συνχωρούι1ιν Δυκα~ρίων κ[αι] Πτολε
μαί,ος και 14 ψJljφτάριοv έχιν παQα τού 15 Γαίου 'Ιουλίου Φιλίου δάνηον 15 
16 δια τ7jς Κάι1τορος κολλυβΙι1.!:!..τικ7jς τραπέ~ης aQYVQt~ov Πτολεμαικού 
(δραχμας) τ IXτo~κoν, δ και αποδώσειν εν 20 μ'ησιν ϊ απο νουμηνίας 20 
21 ΠαΧ6;JΥ τού ενεστωτος [ι~ (ετους)] 22 KιxlOΙXQo:; διδόντες xιx~,f}' έκάστην 
ήμέQ~ν 24 απο τ7jς α-όΤΎις νουμην[ίας] 25 δQαχμην μίαν, ο-όδεμίαν 26 κο,:λη[ν] 25 

27 δ' , " '",' [ ] 28 <>. '", " εφ' '>>r' έαν ποιούμενοι, ταύτα ε ποησιν ανευ παυης υ πει? _vεvεως, 'Ί 'ι~ 

ήμέ~ρας κοιλάνωι1ιν, είναι α-ό~τoυς παQαχρfjμα αγωγί~μoυς και ι1υνέ- 30 
1 [ \] 33' ί \ '" 34 'ον α-ό χεσ,f}αι 32 μέχρι τού δκτείσαι, μ η ιxvιx,U ναντας τον μεμεΡΙυ_μεν -

τοίς ΧQόvοv, το 35 σλον κεφάλαιον ~ το εΥ ?φ~~p 36,f}-ηι1όμεvον ι1υν ήμιολίtt, 35 

37 τού δε iιπερπεσόντoς χρόν[ ου] 38 τους κατα το διάγQαμμα 39 τόκους δι
δQάχμους της 40 πράξεως γινφένης τφ 41 Γαίφ 'Ιουλίφ Φιλίφ έ~ τε. των 40 

, '" 43 ' " , 't r , ['] 44 έ t ου έαν 42 ΤQιων αλληλενγυων οντων εις εκτισιν και εs ενος κα ι s 
α-ότων αίρΎι[ ται] 45 και εκ των iιπαΡX6ντων 46 α-όΤΟίς πάντων κα,f}άπ[εQ] 45 

47 εγ δίκης, έτι δε και εκ το[ύ] 48 iιπάρxoνΤOς τιρ Δυκαρίω~νι εργαι1τηρίου 
ξυλOΠO~(O)ΙOύ τού ον'τος προς τφ ';;V~Q{CP εν τf] ΔωQ{ωνος κτή~σι 50 

και μέχρι τού δίκαια 7fq9-
Reste von 4 unleserlichen ZeiIen. 

Co1. ΙΙ. 

1 Κόλ(λημα). 2 περι α-ότο γεvέσ,f}-αι, εiναι και Β ουτως το δάνηον ακίν
δυνον παν~τoς κινδύνου, και μη καταφεΥ.3...ξει1,f}αι επι Π{ι1της μηδε 4φ' 5 

6 [ί]ερον μεQον μηδε εφ' ίκετικο[ν] 7 αξίωμα μηδε επι ΠQόι1ταγμ[ α] 8 φιλ
αν,f}ρώπων ~ <ε-ό)εργαι1ίας μη.?..δε έπ' ΙΧσυλον τόπον μη~ε επι 10 λαικην 10 

βοή,f}ηαν μήδ' επ' IXλ~λην μηδεμίαν &πλως σκέ7fTlΥ, 12 ~ οίς εαν ΠΡ06ΧQή
σωνται, έστω~σαν lXxvQlX. Και δ δε Γάιος 'Ioύλι~oς Φίλιος συγχω-

(2 t • Π.) &1f-'!ψΨιf~~ 
ρε;; ίΧς ανε~νήνεXαν εις α-ότον οί α-ότοι 16 iιπ6Xρεoι δια τού α-ότού κριτη- 15 

17 ρίου δανή[g'~] ι1υνχωρήσεις δύ~o ανα αργ( υρίου) (δQαχμας) ρκ δια το 
έκπεπλ[ 'YI]~QWIJ,f}aL α-ότον iιπ' α-ότων ταίς 20 επι το α-ότο τού αργυρίου 20 
(δραχμας) ςΥ, 21 δια χιρος και μη επελεύσεσ.Ε..,,f}αι έπ' α-ότους περΙ. τούτων 
23 πλην ~(ν) περι των κατα τήν~δε την συγxώρη~ιν δραχμων 20 ΤQιακο- 25 

σ{ων. 26 (216 Η.) ('Έτους) ι~ KalOΙXQo:; ΦαQμο(ύ,f}Ι) ζ . 

33 1. μ-η &ναμ-εΙναντα.. Gemeint ist 
die Klausel des Terminsverlustes. 

35 το έν όφιϊ.Τί 41'ησόμ-ενον : die (etwaige) 
Restschuld. 

52 Hinter προ Ι ίη 1. 53 vielleicht Ι .frEi
ναι, παρέξασ&αι; so Schubart ΖΠ BGU 
1147,27. 
Π 5 1. πίσΤΗ •. 
6 Die Bedelltung νοη μ-ερον unbekannt. 

8 Pap. iργασία.. Gemeint ist EvEQYE
σΙα.; πρόσταγμα φι1. :η EvEQy. ist ein In
d ulgenzdekret. 

10 ϊ.αικη βο-ή.frεια, Hnfe aus dem Volke, 
erinnel't an FIOl'. 61 ΙΙ 61, wo der Statt
halter sagt 'χαρίζομ-ι;ιι δέ σε τοί. Οχϊ.οι.' , 
und an die Begnadlgung des BaI'nabas 
auf Wunsch des Volkes (Εν. Marc. 15, 15). 

15 1. &νεν-ήνοχαν. 
18 &vιX hat distributive Bedeutung. 
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106. Vertrag iiber Ratenzahlung eines Kaufpreises mit αΥώΥιμος-Κlausel. 
- 19 Υ. C. - Alexandrien. (V gl. S. 46.) 
BGU 1146 ed. Schubart. 

1 ~xαιωι τ[ ωι έ]πι τού εν τη α-όλη κριτηρίου 2 παρα Σπώσου τού 

Δύππου και παρα ~ραβίωνoς τού Διδύμου και Διονυοοδώρο[ υ] 3 τού 

Ήρακλείδου και ~πoλλωνίoυ τού Ειρηναίου και Ήρακλείδου τού ~ΠQλλω-' 

νίου 4 και Σαραπίωνος τού Δωρίωνος και Ήρακλείδου τού Έρμονει'κου 

5 και ~[ ..... τού] 5 Σωτηρίχου και ~μμωνίoυ τού Έρμίου τώ11 όκτωι Περ

οών τής έπ[ιγονης. Πε J~QΙ τής εοταμένης -cεληω.f1ήναι α.οφαλείας ουνχω

ρούοιν οί περι τον ~ρ[ α ]~βίωνα &ποδώσ[ ειν] τφ Σπ[ ώ]?ω[ι] ~ν όφείλου

σιν α-ότφ τει[μ }ι)'!! 8 ~ς εώνηυται παρ" α-ό[ τού] f.Jvf.J[.... . .. ] αρ[γυρίου 

Π]τολ[ ε ]μ[ αι]κού 'f~~~r'f'9r 9 εν και δραχμας τριςχειλίας εξα[ κοσίας όγδοή-

10 κο ]ντα cX'f9~[ ους έν δ6σεσιν] 10 ισομερέσι [τέσσαρσι] διδ6ντες ~[&Vρ μεν 

πέν ]πτηι το[ύ ενεστώτος δω ]~δεκάToυ [ε]τους τας τού αργυρίου δραχ[μ ]ας 

[διςχει]λίας τετρακοσίας εικοσ[ι] , 12 Τύβι πένπττι όμοίως δραχμας διςχει-

λίας τετρακοσίας EtxoOL, ΜεΕ.χεΙρ 6[ σ]αύτως π ένπττι διςχειλίας τετρακο

σίας EtxoOL, τας δε λοιπα[ς] 14 [τού 3]λου κεφαλαίου Φαμενω.f1 πένπττι τού 

15 α-ότού δωδεκάτου ετους 15 [δραχμ ]~ς διςχειλίας τετρακοσίας εικοσι ο-Οδε

μίαν δ6σιν κοιλην 16[ ποιούμ ]ενοι, ταύτα δε ποήσειν ανευ κρίσεως και πά

σης &ντιλογίας, 17[t]f ~~ μ,η, tlvaL α-ότους &γωγ{μους η τον εσ6μενον α-ό

των ένφανή 18 [και συν ]iXEd.f1aL μέχρι τού εκτι;σαι εφ ~ς εαν δ6σεως 

κοιλάνωσι παρα~[xρημα] το προκε{μενον το τού &ργυρίου τάλαντον εν 

20 τρις~[xειλ{ας] έξακοσίας όγδοήκοντα η το ένοφιλη.f1ησ6μενον συν ~μιολ({lf) 

21 [τού δε -ό ]περπεσ6ντος χρ6νου τους κατα το διάγραμμα τ6κου[ς] ~~~(ράx
μους) 22 [τής πράξεω]ς γεινομένης τώι Σπώσ[ ω]ι εκ τε α-Οτών των q~ . . .. ν 
23 [&λληλεγγ ]ύων 011των εΙς εκ-cισιν και έξ ενος και έξ oiί εαν α-ι)των 

αίρήται 24 [και εκ τών] -όπαρχ6ντων α-όΤΟίς πάντων κα.f1άπερ 'εκ δίκης 
25 &~[ κύρων] ο-Οσών και dJv εαν επενένκωσι πίστεων πασών σκέπης 26 [πά

σ]ης. ~ξιoύ(μεν). 27 (Έτους) ιβ Κα{σαρος Φαώφι κβο 

2 ΣπΙΜος = Sponsus? Schub. 8 1. μυμ[Λ.ιo~ήκης]? Schub. 

107. Verpachtung einer Backerei mit αΥώΥψος-Κlausel. - 13 V. C. -
Alexandrien. (V gl. S. 46.) 
BGU 1117 ed. Schubart. 

1 [Πρωτ ]ιXq[X]qι~ 2 [πα ]ρα Jt:?[ρη]ν[ αί]ου τού Σώτου και παρα !4ρ'f~μ,~
~[ώρoυ] 3 [το]ύ 4~~νμ,9ν Πέρσου της έπιγονής και τής τούτου 4 [γ~ ]ναι-

5 κος Έρμι6νης της Χαιρήμονος Περ?ffνης μ[ ε ]τα 5 [κυ ]ρίου τού &νδρ6ς. 
μεμισ{f~'iψft!' ι παρα. του ΕΙρηνάου Επι χρόνο[ ν] 

Συνχωρούσιν ~ρτεμ{δωρoς κα[ι] Έρ~[μι]6νη [έπι] μήνα[ς] δέκα εξ &πο 

Παχω11 τού ενεστώτος 7 [iπ ]τακαιδεκάτου (ετους) Καίσαρος το -όπάρχον 

α-όnρ 4[ργ ]~.!!..[ στή]q~ον κλιβάη9'!! έν τφ Βητα έν τη ΕΜαίμονΓ ο]ς 9 Γ λε ]γο-

8 Zu Βήτα (θίη Stadtteil von Alexandrien) vg1. Schubal·t, Aι·ch. 5, 37. 59. 

5. Personalexekution. 129 

του 'ρ [ ... ] . ~ες 
μένrι ρύμrι πλησίον [r'9v]υαμώνος έκ τής lψ~~[ . . ] . τος κτrίσεως συν τοις 10 

έν α-ότώ 'κλιβάν[ οις δυ ].Ε:-[ σί]ν τε και κλιβανικοΙ;ς σκεύεσσιν και τηλυι;ι] 
1t[ . . ] 12 [. .]ς φ6ρου τού έσταμέl'ου xa.f1' ήμέραν έκάστ[ ην] 13 [όβ]9~ών δύο, 

ΕΙρηνάιΡ , _" , , 
οϋς και τελέσι τφ ['Ερμι6ντι] την ~μ,[ ε]~[ρα]ν εν ηι rιμερι;ι ανυπολογον 
παντος -όπολ6Υου 15 [κ ]αι &νηλώμ~τoς τών έπισκευών τού εργαστηρίου 15 

, [] 17 [ ' ] δ['] , , 
16 [κ ]ι:~ δ ... qιν &ντενβ6λων και ωλενών oτεγνωσεqι ν ε τι ε και το 

-όπερ τού εργαΟΤΎιρίου διδ6μεν[ ον] 18 [ε]νοίκιον και τα -όπεq -cfJ, 4qraotar; 

οvτ:ων 'Προς , c ι 20 [ ]" , 
πάντα του [ς] 19 μ,εμισ.f1ωμένους ~ρτεμίδωρoν και Ερμιονην, ο 1Ις και 20 

&πο τού νύν &ντέχεσ.f1αι της μισ.f1ώσεως 21 [κ ]ι:~ 'f'd: περιγιν6μενα &ποφέρε
o.f1ΙXL εΙς το ιδ[ι]ον μη 22 [i]~<jr-cor; α-ότοΙ;ς έγλ[ι]πειν τ~ν, IλioitroOLV εντος 
τού 23 [χ]06νου μηδε &πο τού νύν είς τον &ει χρ6νον ανη[ .. . ]. 24 [ •• J~ 
ετερον ερ~αστrίριoν τφ κλιβα11ήφ έυτο[ς πλ ]έ~[ itρ ]qι'!! xv~~<?.f1EV, πέ~τε, 25 

τού δε χρ6νου διελ.f16ν-cο[ς] ~",ρ~~[ δ]ώσειν το έργαστrίριoν xιx.f1ΙXQOV απ6 
τε σί[ τ Ίου κα[ι] 27 [τη]ς αμ?1ς &XΙX.f1aQDlιxr; συν τοΤς κατ' αύτο [σ ]κεύεο[ι] 
28 ';'~~ κλειβάν~ις οία εα; ετι ?7 έκ -cfJςo xΡrίσε [ ω ]ς, εη ~[/;] 129 [κα] ι 4~9 
ένοικίωll και 'τελών όμοίως κα.f1αρ6[ν], ~[α]ν δ[ εΙ 30 [τι] τουτ[ ω]υ παρα- 30 

βαίνωσιν, εΤν~ι α-ότους π[ αρ ]~~q[ fJ]μα 31 [&γ ]~γί~[ ο ]υς και _ συ~έxεσ~αι 
μέχρι τού ε[ξ]9ν~~,!Iη~[σαι] ~Ι:~ έκτελέσαι και εκτείσαι τφ E;ρηναι~ι 
33 [ο ε]αν ενοφιλήσω6ιν προς τον ~μερήσιoν φ6ρο ( ν) 34 [συν "1]μιολιαι 
[κ ]α/. oiί Μ,ν μη παραδώσι την &ξίαν και το 35 [βλάβος] ~Ι:~ δαπανrίματα 35 

και έπ{τιμον &ργυ(ρίου) (δραχμ.αg) φ κα[ι] 36 [το 6ρισμένον J πρ6ς"Cιμoν, 
-cfJg πράξεως γινo~[μένrις τφ ΕΙρηναίωι] ε[κ] T~ ",~[τών] οντων &λληλεγ-
38 [γύων εΙς εΚ"Cισι]ν κα[ι] εξ ένος ~~~ 1~ 9V εαν [αύτων] 39 [α[ρηται και 

Ο ι ' δ'] ,ι '0- Ο εκ τ ]ών -όπαρχ6ντων α-Οτοίς πάντων 4 [κα.f1απερ εγ ικ ης ακυρων o~ ων 4 

και dJv Μ.ν έπε~[νέγκωσι πίστ ]εων πασών σκέπης πάσης μηΕ-[ δεν Ύισ~oν 
έξουσίας] ουσης τφ Είρη[ν ]α{φ ε~,!! μ,~'!! ~",~[ρασυγγράψωσι] μ,~1t~q1~[μενφ 

] 
, Γr' iις] , [ ' ] 44 [- 6 α υΤΟ\bίς εντ ος του χρ νου .... 

Weitere 11 Zeilen sind in sehr kleinen und verwischten Resten erhalten. 

9 κυαμώνος scheint ausgeschlossen 
(Schubart). 

18 Konstruktion zu verbinden ίη: του 
_ ΕνοικΙου και τών <ό:ιr:ερ της ΕργασΙας 
πάντων. 

108. Vertrag mit einer Amme (συΥΥραψη τρoφίτ~ς) mit αΥώΥιμοs-Κlausel. 
- 13 Υ. C. - Alexandrien. . 

κου 

BGU 1106 ed. Schubart. 

Ein Duplikat der Urkunde ist Την. Nr. 205 des Fundes von Abusir-el

Malak; nach diesem ist hier 1. 11-16 erganzt. 

1 (1 te Η.) [Πρωτάρχω]ι τώι έπι τού κριτηρ{ου 2 (2te Η.) [παρα] .1γJάρ
Αιμιλίου Μάρκου Καλλιδία κ[αι παρα] 3 Θ[εοδ]<j-cης της Δωσι.f1έου 

Mi ttei Β-Wilcken, ChreBtomathie. Π. 
9 
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nεΡΌε'[ν ]η~ με[ τα κυρίου] 4 κ[ α~ ε]γγύου τωυ κατ α τήνδε την Όυνx~[ρη-

5 Όιν J 5 ιf!ll!αινομένων τού ανδρo~ ΣώφΡ9'1!9$ [ΤΟύ] 6 [ .• . • ] .•• άρχου [Σώ
φρονος] nέρ[ Ό ]9V Τ11[~ έπι ]~[γoνης.] !J§ρι των διεΌταμένων [ΌυγχωρεΤ ή 

Θεο μ .. διj1'!I επι χρόνον μηνας δέκα [όκτω' απο Φα J~I!§'Ι!ΦΊt τού ενεΌτωτος 
/0 ~~ <ετoυ~) Κα'[σαρος τρo]~[φεύΌειν κα~ .ftηλάΌειν εξω] παρ' εα<υ)ΤΏ 

[κατα πόλιν] 11 [τφ ίδ'φ α-οτης γάλακτι κα.ftαρφ και αφ.ftόρφ] 12 [ο εν

κεχε'ρικεν α-ΟτΏ δ Μαρκος ανα'ρετον] 13 [δουλικον παιδίον εαυτού -δπο-

15 τί.ftιον Τύχην] 14 [λαμβάνουσα παρ' αV]ΤΟύ "'Ι;"fI~ μ[ ηνα έ'καΌτον] 15 [μΙΌ.ftΟν 

τού τε γάλακτo~ κα~ τής τρoφήα~ Όυν] 16 [έλα'φ αργυρίου (δ'ραχμας) η, . 

απέΌχηκεν δε ή Θεο ]..!2..[ δότη] ~~' εγγύου [τ ]9V ~[ώ ]φΡ9'1!% παρα 1'9V 
Μ[ άρκου] 18 [δια xειρo~ ε]~ οΙ'κου είς τους πρoκιμέ;o~~ μ,ήν[ ας δέκα] 

20 19 [όκτω τ ]ροφήα μηνων εννέα τας Όυναγ9[μένας] 20 [δραχμα]ς #!~oμήκoντα 

δύο, και εα,l! ?v'Ι!βfj 4'1!1'9ς [τoύ]~[ των] πα.ftίν τι αv.ftρώπιvοv το παιδίον, 

1'ηΓ ν Θεο J.Ξ.[ δότην α]'Ι!ελομέν1ίν ετερον παιδ{ον τρο[ φεύΌειν] 23 [κα~ .ftηλ]4-
ιf§~'I! καλ παραΌτήΌειν τφ Μάρκ[φ επl,] 24 [των] {'qrov μηνων εννέα μη δεν 

25 το κα.ftόλου ~~~[βoύΌ]~ δια το α.ftάvατον αVτην έπιδεδέχ.ftαι τρ[o]~[φεύ

ει]ν, εVταΚΤΟυμένΗV αVτην τοίς ~9[ιπoΤς] 27 [κατ]~ Ι!ήνα τροφήοις ποιεί

o.ftat τήν τε εα<υ)Τής 28 [και τού] παιδίου πρo~ήκoυΌαν επιμέληαν μΎ; 

30 29 [φ.ftίρουσ ]~'I! 1'9 γάλα μηδ' ανδροκοιτούσαν μηδ' ε::r[ι]~[ κ ]Y9V?av μηδ' 
έ'τερον παρα.ftηλάζουσαν παιδί~\'1!, α τε εαν λάβrι ~ ΠΙΌτευ.ftfj Όωα συν

τηρήΌιν 32 καλ αποδώΌειν 31'~'I! απαιτήται ~ έκτίΌειν την 33 ε",4ιf1'9"! αξίαν 

πλην Όυνφανούς 4::rωλήας, ~ς και 34 φανερας YCVrj.ftcta[ ης α]πολελύΌ.ftω, 

35 και μη εγλ~(~[ ειν] 35 τηυ τρ[ ο ]φήαν έντo~ τού [χ]ρόν9V' ε[αν δ]έ τι παρα

βαί~νrι, εΙναι αVτήν τε και τον Σώφρον[ α α]γωγίμους 37 καλ ovviXco.ftιxt 

μέχρει τού έκτε[ίΌ]αι α Τ§ εrλη~φ?'Ι! ψ;ιο ]φήα και ιχ εαν λάβ[rι] Όυ,/l 
ήμ[ι]ολ'ι;ι και τα 39 βλάβη και δαπα~rίι.ιατα καλ ίXλλα~ αργυ(ρίου) (δραχ-

40 μας) l' 1'i)? 40 ::rρ~~[ ε ]ως γινομένης εκ τε αμφοτέρων aντω[ν] 41 αλληλεν

γύων εΙ~ εΚΤΙΌ~ν καλ εξ' Ενος και εξ 015 έ[ αν] 42 α-Οτων α[ρήται καλ έκ 
των -δπαρχόντων ιχvτοΤς 43 πάντων κα.ftάπερ έγ δ'κης ακύρ[ ω]ν Ovowv καλ 

45 44 ιhν έ[ αν έ]πενέγκωΌιν Π'Ότεων παΌ[ ω]ν Όκέπ[ ης] 45 πάΌης, εκαΌτα δε aV

τής έπιτελ9Υιf!l? "'~~ 1'[ον] 46 [Μαρκο]ν ΑΙμίλιον χορηγειν αvτfj τα κατα 
μή[να] 47 τροφήα επι τους λοιπους μήνας εννέα και Ι!η [α]~ΠΟιf::r~6ιν το 

παιδίον έντος τού χρόνου ~ ",~[λ αv]~τοv εκτίνιν το ['Όον επ{τιμον, παρ α-

50 βαλε[ί δε] '50 ή Θεοδότη προς τον Μαρκον τού μηνος .. .. 51 εκουΌα και 

το παιδ{ον προς το επι.ft§ωρείΌ.ftαι 52 -δπ' αvτού . 

Datum fehlt. 

53 Unten ίη groBer, stejfel' SChl'ift, der Urkunde entgegengesetzt gerichtet; 

ΒΕΒ4Π· · 

1 Oh Protarchos zu erganzen ist, hangt 
vom Datum Ζ . 9 ab; hier ist ΙΖ kaum νοη 
Η zu untel'scheiden (jedoch spricht 205 
mehr fiir ΙΖ als fϊil' Η) . Pl'Otarchos ist erst 
vom 16. Jahre an nachweishaι' (Schuhart). 

25 Zu &iTάνατοv έπιδεδέχiTαι vg1. BGU 
1058, 25; StraBb. 30, 6. 

50 Ende δίς oder τρίς (Schuh.). 
51 Ι &Υουσα (Schub.). 
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ANHANG Ι. 

ΔΝΖΕΙθΕΝ ANDEN STRATEGEN ODER CENTURIO ΜΙΤ ΒΙΤΤΕ UM 
EINTRAGUNG ΙΝ DEN ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜ.ΟΣ. 

109. Anzeige wegen Betrugs. - 137 n. C. - Faijum. 

Gen. 28 ed. Nicole. Nachtr. νοη Wessely, W ocheD8chl·. f. klasB. Phil. ) 900 Sp. 429 
und Wilcken, Arch. 3, 391. 

Lit.: Mitteis, Sitz.-Ber. 74. 

Der Tiiter ist νοη bekanntel' Person, abel' unbekannten Aufenthalts 

(vgl. S. 33 fg .). 

1 [Οvεγέτφ τ]r κ~~ Σαραπ{ω[ν]ι 2 [Ότρατηγφ] )JρΌι(νοείτου) 'Ifq~κ(λεί

δου) μερ{δo~ 3 παρα Στοτοήτιος τού 'Ωρ'ων( ος) 4 κα~ Πανούπιος τού Τε

Όενούφε(ως) 5 τ4Ψ απο κώμης Σοκνοπά{ου 6 ΝήΌου . 'Ωρ'ων 'J! ..•.• ελ- 5 

.ftrov 7 εις την ήμετέραν κώμην πρo~ετρ[ έ]ψατο ήμας ιXvcl.ftciv εΙς [τtlν] 
9 μ[ ητρόπ ]ολιν κ[ αι αγ ]οράΌαι πα~ρα τού πατρος αvτού Στοτοήτιος 11 επι- 10 

καλουμένου Μικρού 12 πυρόν. Καλ λαβων παρ' ήΕ..μων αργυρ'ου δραχ

μας τρια~ΚOΌ{ας εΙ~ την [τού] πυρού τι~μην clJg δωναι τφ πατρλ av- 15 

16 τού [α]φανης έγένετο. ΠΡ9Όελ..!2..Μντων δε ήμων τφ πα~[ τ ]ρι α-Οτού 

περι τού πυρού, και αv~το-g εξαρνος εγένετο μήτε το 20 αργύριον εΙλη- 20 

φέναι μήτε εΙδέ~ναι πού έΌτιν δ υίος αvτού. Διο 22 αξιούμεν μένειν 

παρα Όo~ 23 εν καταχωρΙΌμφ το -δπόμνη~μα ΊΧχ[ρ]ι oiι δ 'Ωρ{ων έμφανης 
25 γένη[ τα]ι (και) αχ.ftήναι τον πατέρα 26 αvτού προς το παραΌτήΌαι av- 25 

τον 27ί'ν' dJμεν -δπο Όού βεβοη.ftή(μενοι). 28 Στoτof]τις (έτ~ν) κη' o(vlTJ) 
μήλ(φ) αρΙΌ(τερςa) 29Πανούπιος (ετων) κς ίΧΌη(μος). 30(~Έτoυς) κβ Αvτο-sο 

κράτορος ΚαίΌαρος Τραι( ανού) 'Αδριανού Φαωφι κδΌ 

1 Zυιn Stl'ategennamen Β . Grenf. 2, 45, 
2 (Nicole). 

6 π[ έρυσιν] έλiTών oder π[ αρεισ ]ελiTων 
(Nicole). 

15 Ι δούναι. 

110. Anzeige Υοη einem Einbruchsdiebstahl. - 2. Jahrh. n. C. - Tebtynis. 

Ί'eb . 2, 330 edd. Gl·enfell-Hunt. 

Die Tater sind unbekannt (vgl. S. 33 fg.) . 

1Bωλ~νφ Ότρα(τηγφ) )JρΌι(νοίτου) Θεμίστ(ου) καλ Πολ(έμωνος) μ[ε]

ρ{δ( ων) 2 παρα nτολεμαίου Πάτρωνος απΌ κώ~μης [Τ]επτύνεως. 'Εμού 

έν αποδημ'ι;ι 4 aντος κα~ παραγενομένου εί~ την κώ~μην εiιρoν την οΙκίαν 5 

μου Όει5υλημέ~νην Η καλ πάντα τα ενδον αποκε'με!....να βεβαΌταγμ[ε']να. 

'O.ftcv ov δυνάμ[ ε ]~νo~ ήΌυχάζειν επιδ{δωμι καλ αξιω 9 έν καταχωρΙΌμι[ 

ycvi6.ftat τάδε 10 τα β[ι ]βλ{δια πρo~ το φανέντος τινος 11 αιτ[ίο]υ μένιν 10 

μοι τον λόγ[ ο ]ν. Δ ιευτύχι . 
9* 
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111. Anzeige Υοη einer Brandstiftung. - 192 n. C. - Faijum. 
BGU 651 ed. Wilcken. 
Lit.: Mitteis, Sitz.-Ber. S. 64-61'>. 

Die Tater sind unbekannt (vgl. S. 33 fg.). 

1(110 Η.) ουαλερ{φ Γερμανφ (έκατoντάρxrι) 2(210 Η:) παρα [Σα]βε{

νου Ζωσ{μου &πο τ'iί~ μητ(ρoπόλεω~) 3 καταγ~νoμένoυ εν κώμrι Καραν{δι. 

5 4 Νυκτι τπ φερoύι'fTI εί~ την -;β ένεπρήι'f~{}η μου αλων περι κώμην Πτολε
μαί~δα Νέαν {ιπό τινων, oiJ~ και &γνοώ. Ό{}εν 7 έπιδίδωμι τάδε τα βι

βλ{δια εE~ το 8 έν καταxωρΙι'fμφ γενέσ{}α(ι) προω το 9 μένιν μοι τον λόγον 
ομένου. 

10 πρo~ τoυ~ φα~νηι'f[{}ιμενoναι] αίτίoυ~. (210 Η.) ΣαβεΙ:νo~ 11 έπε[ι]δέδωκα. 
/ / 

12 (110 Η.) ("Eτoυ~) λβ Λουκίου ΑΕλίου Αυρηλ{ου 13 Κομμόδου Kα{ι'fαρo~ 

τού XVQCOV Παχων ιδ. 

1 Vie Cl'ste Hand hat natiirlich spater 
geschr'ieben als die zweite, da Βίθ nur 
AdTesse und Datum beifiigt. 

10 φανησομένου. durch Korr. aU8 einer 
VerBchreibung hergestellt ; ebenso vel'schie
dene andere Stellen. 

112. Anzeige Υοη einem Viehdiebstahl. - 193 n. C. - Faijum. 
BGU 1, 46 ed. Kl·ebs. Nac.htr. νοη Schubart, Al·ch. 5, 196. 

Die Tater sind unbekannt (vgl. S. 33fg.). 

1 ~ρτεμιδώρ[ ωι] ι'fτρατηγώι 2 ~ρι'fινoίτoυ Ήρακλε{δου μερίδo~ 3 παρα 

5 Σαμίου Σαραπίωνo~ του 4 Νείλου &πο τ'iί~ μητρoπόλεω~ .5 γεουχών εν 

κώμrι Νείλου πόλει 6 και κτηνοτqόφο~ εν τπ αυτπ· 7 Νυκτι τrι~ κβ εί~ την 

10 κγ 8 του oντo~ μηνo~ Παχών, κτη~νών οντων[ν πο]υ εν αυλπ ήμ[ ε ]~τέρo/, 
εβαι'fτάx{}η &π' αυτών 11 oνoυ~ τέι'fι'fαρε~ τoυ~ καλλίι'fτoυ~, 12 λευκoυ~ μ"έν 
δύο, τουr; δ"έ ίΧλλουr; 13 δύο μέλανα~. Διο έπιδtδωμι 14 τόδε το βιβλCδιον, 

'15 &ξιών εν κα~ταxωρΙι'fμφ γενέι'f{}αι, έμού 16 μεν &ναζητουντοr; τoύτoυ~ 
17 εν olr; έαν βούλωμαι τόπoι~, o~πω~, Μ.ν ευκαιρίαr; τύχω 19 του ε{ιρείν, 

20 &ΠOι'fπάι'fω, ~ν' ίh 20 {ιπο ι'foύ τού κυρ{ου ευεργετη~μένοr; και βεβοη{}η

μένοr;. 22 Διευτύχει. 23 ('Έτoυ~) α Αυτοκράτοροr; KιxCι'fΙXQO~ 24 ΠουβλCου 

25 ΈλουCου Περτίνακοr; 25 Σ[ εβαι'f]τoυ [Παχων] κδΌ [(210 Η.) ]ιxq[ 

Verso: ]ι'fει'fη(με{ωμαι). 

5/6 1. γεουχουντος, κτηνοτρ6φου. 
10 sqq. 1. ~βαστάχ{}ησαν und ονοι usf. 
17 Εάν = &ν. 

18 Ζη εfJκαιρίας vg1. CTonert ίη Wes
selys Stud. 4, 86. 

Verso σεση(μείωμαι) Μ. 

113. Anzeige wegen Feldbeschadigung. - 209 n. C. - Faijum. 
BGU 2 ed. Wilcken. 

Da die Tatel" bekannt sind, ist diesel" Anzeige wahrscheinlich θίη Gesuch 
um Bestrafung del'selben paral1el gegangen. Vgl. Sitz.-Ber. 74. 

1 ~πoλλoφάνι [τ]φ και Σαραπαμμώνι ι'fτρα(τηγφ) ~ρι'fι(νoϊ'τoυ) Ήρ(α

κλε{δου) 2 μ[ ε ]ρίδΌ~ 3 παρα Έριεύτοr; Τατατοr; &πο [κ ]ώμη~ Σοκνο!:.παCου 

Anhang Ι (Anzeigen an den Strategen oder Centul'io usw.) 133 

Nήι'foυ . Μετα το έπιτελ[ έι'f ]αι με τα πρO~ι'frίκoντα εργα μέχρι καται'fΠOριX~ 5 

Όιτικών 6 έδαφών οντων περι τη[ν] αυτην κώμην 7 εν τόπφ Τωα( . . ?) λε

γομένφ τφ ένει'fτώτι 8 ετει ~μoύνι~ Κιαλη και ['Ω]ρo~ Tα~ή(μιo~?) και 
9 Πανεφρέμμιr; επικαλούμενοr; Mώρo~ 10 και Πατρώνιοr; οΙ δ και οί Όυν 10 

αυτοϊ:r; 11 &πο τ'iί~ αυτ'iί~ κώμηg επελ{}όντε~ τoί~ 12 έι'fπαρμένoι~ {ιπ' εμού 

εδάφει'fι dJr; πρόκειται 13 ίΧνω{}εν {ιπέΌχεισαν ώ~ εκ τούτου ουκ ο~λCγη μοι 

ζημία επηκολού8'ησεν. Ό{}εν 15 κατα το &ναγκαίον έπιδtδωμι αυτο τούτο 15 

φα~νερoν πο[ ιο ]ύν εE~ το έν καταxωρΙι'fμφ γενέσ{}αι τό~δε το βιβλεC

δι ον προr; το μένειν εμοι τον λόγον 18 προ r; αυτoυ~ περ[/, τούτο]υ . Δι[ευ-

τ ]ύχ( ει). 19 (210 Η.) ('Έτoυ~) ιζ Λο( vxC)ov Σεπτιμ(ίο)υ Σεουήρ( ου) EVι'f( ε

βoύ~) Περτ{υ( ακo~) ?j:ΙXΙ Μάρκ( ου) 20 Αυρηλ(Cο)υ ~ντων(Cνου) EVι'f( εβούr;) 20 

Σεβαι'fτών και Πουβλ(ίου) Σεπ(τιμίο)υ Γέτα Kαίσ(αρo~) 21 Σεβ(αι'fτ)oυ 
Τύβι κη. 

1 Ι Άπoλλoφάνrι. 

114. Anzeige wegen Einbruchsdiebstahls. - 216 n. C. - FaijCιm. (8.34.) 
BGU 321 ed. Wilcken. 
Lit.: Mitteis, Sitz.-Ber. 65, 74. 

Die Tater sind bekal1nt; dementsprechend erfolgt gleichzeitig Gesuch 
um polizeiliche'Vorfiihrung (BGU 322 unter 124). Είη Duplikat unserer Ur
kunde, Υοη derselben 1. und 2. Hand geschrieben, ist BGU 7081 R. 

1 Αυρηλ{φ Διδύμφ ι'fτρα(τηγφ) ~ρι'fι(νOϊτών) Θεμ(tι'fτου) και Πολ(έ-

) 'δ 2 'Α' λ' ΤΤ f ' Τ. f "3' μωνοr; μερι ων παρα υρη ιου .1.Lακυι'fεωr; εσενουφεωr; ιερεωr; και 

στολιστου ίερού λογίμου κώμη~ Σοκνοπα{!:.ου Nήι'foυ τ'iί~ Ήρακλ( είδου) 

μερίδοr;. ".Έχω τόπον 5 εν oixCo/ τ'iίr; τού ~ίoυ μου ΑυρηλCου Tει'fενoύ- 5 

6 φεω~ γυναικοr; εν εποικίφ Πισαϊ τ'iίr; Θεμ({στου) 7 μερίδ o~, έν φ εστιν 
, 'δ '8" 'π f ;' '9' , .μου τα nr; ιατροφην αποκειμενα σειταρια. ρωην ουν ει~ τον το-

πον εί~ελ8'όντων τών οΙκε{ων 10 μου δια το έμ"έ έν ~λεξανδρεCr;c tlvιxt, 10 

εφευ~ρέ{}η τα σειτάρια κεκoυφΙι'fμένα, ή δε αΙτία 12 τ1j~ κλοπ'iίr; εφάνη 
- ό ' , "]3 ' - δ ' δ <>.' '14 του τ που υπερφου ον_τοr; εκ του πο ωματo~ ιατρηυευτo~ την κα-

κουργίαν γtγOνέναι. Διελεγχόμενοι δ"έ 15 0 ί ενδον οlκούντεr; ώ~ έξ αυτών 15 

έπηρεία~ 16 τούτο γεγένηται {ιπέσχοντο διά τε τού τ'iί~ 17 κώμη~ &ρχεφόδου 

και δια ίΧλλων δώσειν 18 εE~ τον λόγον τ'iίr; κλοπ'iίr; πυρού &ρτάβα~ 19 Επτά. 

~λλ' έπει τπ μεν υΠOι'fxέσει ι'fυνέ~{}εντo, τπ δε &ποδόσει μέχρι νύν ουχ' 20 

{ι~ήντηΌαν, &vayxιxCror; την επ{δOι'fιν των 22 βιβλιδCων ποιούμαι, απερ 

&ξιώ εν καταxω~ρισμφ γενέι'f{}αι tlr; το μένειν μοι λόγον 24πρo~ τoυ~ 

ένκαλoυμένoυ~ Πανούφιν Στο~τοήτεωr; και Πακύσιν Καννείτοr; . Διευ- 25 

τύχει. 26(2 to Η.) Αυρηλίου Πακύι'fΙ~ Επιδέδοκα. 27 (110 Η.) ('Έτουr;) κδ Μάρ

κου ΑυρηλCου Σεουήρου ~vτωνCνου 28 Παρ{}ικού ΜεγCστου Βρεντανικού 

Mεγ{ι'fτoυ Γερμανικού ΜεγCt1του Ευσεβουr; Σεβαστού 30 Φα(ρμΟύ{}Ι) ιβ. 30 

8 1. σιτάρια. Ebenso 11. 28 l. Βριταννικου. 
26 l. ΑfJρήλ~ος und iπιδέδωκα. 
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115. Anzeige wegen vermuteten Mordes. - 216 n. Ο. - Tebtynis. 
Teb. 333 edd. Gl·enfe11-Hunt. 
Lit.: Mitteis, Sitz.-Ber. 65. 

Die Eintragung ίη den καταχωριυμός wird nicht νοω Centurio erbeten 
sondern ίη einer Paralleleingabe an den υτρατηγός (1.16-18). Vg1.S.34A. 2: 

1 Λυ(!ηλίφ [' ηουλίφ Μα(!κελλίνφ (έκατoντάρχrι) 2 πα(![~ Λυρηλίαι; 
Τιοάιτοςμητροι; 3 Ταέωι; Πί,J0Χί,Jηματιoάoηι; &πο 4 κώμηι; Τεπτύνεωι; τηι; 

5 Πoλέμω~νoι; μερίδοι;. Τού παΤί,J6ι; μου, κύί,Jιε, 6 Καλαβάλεωι; κυνηγού 
τυγχάνοντοι; 7 άποδημήσαντοι; ουν τφ &δελφφ 8 μου Νείλφ ετι &πο της γ 

10 τού σντοι; 9 μηνοι; ΠQΟΙ; κυνηγίαν λαγοων 10 μέχί,JΙ τούτ[ ο Jv ούκ επανηλ-
.fta '11 - 11 ' \" ~'" Ι , <>. ι 12' ν. φOί,Jω_μαι ουν μη επαυαν τι ανυρωπινον. Επιδίδωμι αυτο 

τούτο φανερ6ν σοι 13 ποιούσα ΠQΟΙ; το εα.ν ησάν τι πα.ιt6ντει; 14 &ν.ιtρώ: 

1.5 π[ ι Jvov μένιν [μ Jot τον λ6γον 15 [π JQor; του[ι;] φανησο[,uε']νους αΙτίουι;. 
16 (2te Η.) [Τ]υγχάνω 9'[ε τ Jούτων το [foov J επιδούοα 17 κε τφ στρα( τηγφ) 
[Λlυί,Jηλίφ Ίδι . [ ·J~xcp Πί,JOΙ; 18 ro έν καταχ[ ωρ Jιομs;- γενέ[ σ J.ιtat. 19 (1 te Η.) 

20 [("Ετουι;)] κε Mάί,Jκoυ Λυί,JηλίOυ [ΣJεουήί,Jου 20'Λντωνείνου Καίσαροι; το[ύ} 
κυί,JίOυ Χύακ 21 κς. 

17 Ι χαι st. χι!. 20 Ι Χοίαχ. 

ANHANG Π. 
GESUCHE υΜ POLIZEILICHEN (= FRIEDENSRICHTERLICHEN) SCHUTZ. 

116. Gesuch υω Riickverschaffung gestohlener Kamele. - Zeit des Όοω
modus. - Faijftm. (V gl. S. 34 fg.) 
BGU 242 ed. Viereck. Nachtr. νοη Cronerb, Stud. Pa1. 4,89 ; Wilcken, .A.rch. 4, 409. 

Original νοη mil' l·evidiel·t. 

Das Stiick darf nicht wegen Ι 19/ 20 zu den καταχωριυμός-Εingabeη 
gestellt werden, denn es ist gleicbzeitig Bitte um &κουυαι gestellt. - Der 
Beschuldigte scbeint θίη Steuereinnehmer zu sein ; es wird ibm zur Last ge
legt, ungerechtfertigte Steuern νοη Kamelen eingetrieben Ζυ haben; auch 
bat er Naturalsteuern eingehoben, fίir welcbe der P etent hat Tragerdienste 
leisten miissen, obne dafiil" bezahlt Ζη werden. Vielmehr wurde er fiir jede 
Beschwerde noch gepriigeJt. 

1 [ .••• •• .• τφ] και Πτολεμαίφ σΤί,Jα( τηγφ) 'ΑQΟΙ( νοίτου) 'Η[ρακλ( εί-
δου) μεί,Jίδoι;] 2 π[ α JQ[ α ...... ZJOOOCllov &πο της μετί,Jo[ π6λεως κατα-J 
3 rΨJ'!'[ ομένου έν κ Jώμn Καρανίδι. Ό ένα[ ............ ] 4 .. [ ... . .. .. . Joov 

5 καμή[λων] εκ β~[ . .. . .... .... ] 5 'Αντώνι[οι;] πρoσηλ.ιtεν βουλ6[μεJν6ς 
με δ[ . . . . .. . ..... . J~ρειν, dJv κέκτηται rι γυνή μου 'Αφροδίτη. [ . . . . 
• .•.•• ] 7 καμήλω[ν] δύο και μη -όπακούοαντ6ς μου [πλJηγαίι; πλCσ.!.ταιι; . 

με ['!Ίκ Jείσατο, ετει δε και κατα την εμη[ν J &πουσίαν 9 τον τη[ι;] γυναικ6ι; 

6 Ob δ'[ραχμας δ'fJΟ cf. 1. 10? Μ. 
7 Ι πλείσται,. 

8 [!ικ]εΙσατο = Τικίσατο Cronert; [fτ]εl
σα το Viereck. - Ι fτι st. lτει . 

.A.nhang Π (Gesuche um polizeilichen [= fι-iedensrichtel'lichen] Schutz). 135 

μου ϋίον Πολυδεύκην &τελη σντα 10 την rιλικίαν &πΏτηοεν δ(!αχμαι; δύο 10 

αι[ι;] διδομένων . 11 αυτcf -όπο πάντων κατα κάμηλον. "Άμα και σήμε~ρoν 
αΙτούντ6ς μου αυτον φ6λεΤί,Joν ύπερ dJv · ά~~?1[' . . . ] α [.Jιpv rιμεί,Jων, 
αφ' dJv &πΏτηοεν παρα 14 π[ άντ Jιp,!, [των έJκ κώμης, κα.ιt' έκά[ ο Jτην &ρτα

βην δρα~χ[μω Jv . [ ... J, πάλειν fJβQιν την &νωτάτην μοι επoί~ησ[ εν 15 

έJπ~[ν Jιy[ ειJλάμεν6ι; μοι και μέχί,Jει τού ζην 17 έπειβουλεύ[ ΟJαι. Ευλαβού

μεν6ι; τε μη αιι; ειπεν 18 και εργφ διαπράξηται, [μέχρι (?) κώ Jμηι; Φαρβεί-
19.ιtων τηι;δε τ.ηι; μερίδ[οι; εφυγον(?) κJ~1: επει[δJί~δωμι τ6[δJε το βιβλί- 20 

διο[ν και &ξιω έ]ν καταχω~[ριoμφ τούJτο γενέo.ιt~ι, &[κ JoiJoaC [τε μο Ji! 
προς αύτον 22 [σπωι; επι το JiJ Qητοv άποδ[ ειjξω έν τΏ [ .. . J. τrι rιμέρff 

23 [ . • • • • • ••. • Jντα αυτον πλείστουι; καμήλουι;, με.ιt' .ην 24 [ .••.••. Jί,JoVId, εξ 

ο{ί φαίνεται αυτού rι κλο7tή. Διευτ( ύχει). 25 [ •.. • •• Jr,; Ζωσίμου επειδ[ έ- 25 

δω Jκα. 26 [('Έτουι;) .. ΛύρηJλCου Κομ[μ6δόυ 'Αντωνεt]νου Κα(ί)οαρος τού 
κυρίου Π[ ctxJrov ια. ... 

1 Ο Ν achtrag νοη Μ.; ίη der .A.usgabe 
fehlt die Zeile. 

11-15 ein dunkler Pas8u8, verbinde 
vie11eicht: αΙΤΟύντ6ς μου ιxvrov φ6λετρον 
(= φ6ρετρον) δραχμών (Zahl) κα&' iκάστην 
άρτάμην, fιπΙψ 6Jv q",[17Xa? δι]α [.]C!'v ή
μερών; (άφ' d)v ά~rίτησε sind m. Ε: die 
eingefordel·ten Naturalsteuern, an welchen 
der Petent hat tragen miissen, ohne be
zablt Ζυ werden). Der Tragerlohn wird 
berechnet als Stiicklohn nach .A.l·taben; 
der Zusatz . .. ... ήμερων sol1 nicht als 
Grundlage eines Zeitlohns gelten, sondern 
nur besagen, daB der Petent tagelang hat 

Bchleppen miissen. Doch kann das nur 
als Ver such einer Erklarung gelten -
Statb &Π[17χα δι]α 8chlagt ωίl' W. ίη an
spl'ecbender Weise vor άπijr ν τεσσ ]ά[ρ ]ων 
im Hinblick auf die &πουσία ίη Ι 8. 

14 π[ άντ ]ων των und κα&' iκάστην Μ. 
16 Ι μέχρι. 
17 Ι fπtβουλεύσαι. 
19. 25 Ι fπιδ'{ δωμι, fπιδ'έδωκα. 
21 erg. von W., .A.rch. 4, 409; cf. Teb. 

303, 12. 332, 16. 
22 fπι τού ρητού = am angeordneten 

Verhandlungstermin; vg1. 53 Ι 12, 123 
Ι 24 u. a.; Teb. 332, 16. 

117. Beschwerde eines Ehemanns iiber seine Frau. - 30-35 n. C. -
OXYl·hynchos. (8. 34 fg.) 
ΟΧΥ. 282 edd. Grenfell-Hunt. 

Del" Ehemann (Tryphon) ist aus ΟΧΥ. 267 (s. Kap. νΙΙΙ) und andern 
. Papyri bekannt ; s. Grenfell-Hunt in der Introd. zu ΟΧΥ. 267 und 58; 79. 

1'Α[λεJξάνδρωι οτρατηγφ 2 παρα Τρύφωνοι; τού Διο.!.νυοίου των άπ' 

Όξυί,Jύγ~[χJων π[ 6]λεως. Συνεβίω~[ οα J Δημ[ ηJΤΡΟύτι 'Ηρακλεί.!!....δου, κα[λ 5 

i JydJ μεν ο-δν έ.:!...πεΧΟQήγηοα αυτΏ τα έ.!.ξ.ηι; και -όπερ δύναμιν. 9Ή δε 
αλλ6τρια φρoνήσα~oα τηι; κοινης συμβιώ2!:..[ σεωι;] κατα πέί,J[ α Jr,; εξη~[λ.ιtε] 10 
και &πηνή(γ)κα(ν)το 13 r~ rιμέτερα dJv το κα~.ιt' εν -όπ6κειται. Διο &ξιω 

15 &χ[.ιt Jηναι ταύτην [έJπι σε 16 σπωι; τύχrι dJv Πί,Jooή~[ κει J και &ποδφ 15 

μοι τα 18 rιμέτερα. Των μεν γαί,J 19 &λλων των σντων ~o μο[ι] πρ[ος] αύτην 20 

&ν.ιt6ξo~μα[ι] κα[ι &Jν.ιt4ξομαι. Ευτύχ( ει). 22 ['Έστι] δε των ύφιειρη(μένων)' 

23 [ •.•• • ]φαιον &ξιον (δραχμων) μ 24 Hier bricht der Papp:us ab. 

20/21 Ι &ντέχομαι. 22 Ι fιφτιρη(μένων) < τό κα&' εν). 
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118. Anzeige wegen unbefugter Ero:ffnung einer Kammer. - 108 n. C. _ 
Faijum. (S. 34.) 

BGU 1036 ed. Zereteli. Nachtr. von Wilcken, A-l·ch. 3, 506. 

Die Schwagerin des Petenten und ihr Mann haben sich durch den Schlos
ser unbefugt eine Kammer ίω Haus des Vaters der verstorbenen Frau des 
Petenten offnen lassen, Ζη welcher e1' allein den Schliissel hatte, und haben 
ihm gehδrige Sachen weggenommen. 

1 Λοκρη[τC]ωι Κ[ε]ριάλει στρατηγωι 2'Λρσι(νοι'του) 'Ηρακ(λεCδου) με
ρCδο(ι;;) 3 παρα Τεσεάφεωι;; νεωτ( έρου) Τcσεάφιοι;; 4 του Πανεφρέμμεωι;; ίερευι;; 

5 απο κώμηι;; 5 ΣοκνοπαCου Νήσου τηι;; α1'lτfjι;; μερCδοι;;. 6 Tfjι κζ του διελ[ η]_ 
λυ-lt(ότοι;;) μηνοι;; τυβι 7 του ενεοτωτοι;; ι [(έ'τουι;;)] Α1'lτοκ(ράτοροι;;) Καίσαροι;; 
Νέρουα 8 Τρ[ αια ]νου Σ[ εβαστου Γ]ερμανικου Δακικού 9 έτελρ)τησ~[ν ή 

10 γ ]υνή μου Σεγά.f}ηι;; 10 τήι;; Στοτοήτιοι;;. 'Εμ[ Ο]ύ εχοντοι;; κέλλαν 11 ησφα-
λεισμένην έν οίκίι:: του πατροι;; 12 α1'lτfjι;; ο{ί τα επ[ .. ] . πάντα απερ ε6τιν 
13αργυ(ρCου) (δραχμαι;;) Άφπε και' χα[λ]κCvωv (δραχμαι;;) [ ... ] και στολην 

15 14 λεινούν και δακτυλίδρυα αργυρα (ερευ~τικων δύο και ποτήρια κασι
δέρινα τρί~ 16 και ?,t[ οτή(,Jιο]ν χαλκούν και' ε[ .... ]"" και' κ~~. [ . . ] .. [ ..... ] 
.. έν κοομαρί[οιι;;., .... ] .. και' 18 στατήρ[αι;;] ιδ [κα1 σ]τολην χρφματCν[ηv] 

20 19 [και' τα αλλα] πάν[ τα] σντα έν τfjι κ[έλλ]ηι 20 [ •• ••• • •• • ]Ίι· [ .. , ... ] . 
[.]τι . [ .... . . , .] [ .. ] 21 [ .• ..•.••••• .••. • ]n του αδε[λφου (?)] ~[ ... ] 
2~ σ[. , .. ... ] '4?,tύγr,εωι;; και ή τούτου [γυ ]νη Θενα~πυγχι[ι;;] ο{,σα τfjf; 
γυναικός μου ιΧδελφη γενα!!:..μένων έπι το ιx1'l'F9 εμου απο πάλαι εχον-

25 25 ΤΟΙ;; ... [ .. ] . .. κλείδαν [τ }ης κέλλαι;; EδCαν ανευ 26 της [έμη]ι;; γνώ
μης [.]πυ . [ .. . ]~xαν μου 27 την [κε']λλαν δια του [τ ]ης κώμης κλειδο-
π - 28 'σ λ ' r.< "[ "] 1 - 'λλ \ 29 , () οιου και υ ηυαντει;; οοα ,ε χωι ι:ν ΤΤ/ κε αι και τα προσκεί μενα . 

30 Διο αξιω ιXx-ltfjvaL α1'lτουι;; έπι σΙ: 30 0πως τύχω τηι;; α[ πο] σου δικαιωδω
OCΙXb' 31 Τεσεαφις επιδέδωκα το ενκλημα 32 'XIX.f}GJg πρόκ( ειται) ('Έτους) Ι 
Α1'lτ(οκράτοροι;;) ΚαCσαρος Νέρουα 33 ΤραιανΟύ Σεβαστου Γερμανικου Δα
κικού 34 Μεχειρ δ 

4 Ι l'ερέωι;;. 
15 l. κασσιτέρινα. 

23/24 Ι γενάμενοι? 
25 κλείδαν dialektisch fiir κλείδα. 

119. Gesuch an den Epistrategen um Intervention ίη θίηθω Streit iiber 
Grundstiicke. - 145/6 n. C. - Hermupolis magna. (S. 35.) 
Gen. 31 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 391. 
Lit.: Mitteis, Sitz-Ber. 80. 

Die Konstruktion Υοη Ι 9 an wird klar, wenn ίη Ι 15 &πελεlψ8'η ('er 
blieb ίω Termin aus') erganzt wird. Der mit έπει beginnende und bis Ζη 
Ende reichende Satz besagt dann: 'da aber Dioskoros nach der Entscheidung, 
bei derselben Vermessenheit verbleibend und mich als Witwe vel'achtend , 
meine Giiter unbel'echtigt an Bauern vel'pachtete und VOll einigen zum Teil 
den Zins des 9. Jah1'es emp:fing, νόη anderen freilich ich durch den Stl'ategen 
bei den Pachtern die Arrestiel'ung bis zum Urteil ' erwirkte, Dioskol'oS abel', 
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trotz der durch den Strategiebiittel geschehenen Ladung zur Untersuchung 
Ζη kommen, ausblieb, bitte ich' usf. - ΚQιτής und ΚQί6ις ίη Ι 6 u. 9 sind 
abusiv gesetzt (Sitz.-Ber. a. Ο.) . 

1 Μινικίφ Koρελλιανίf τφ κρατCστφ επιοτρατήγφ 2 παρα Τετητοι;; Τρύ

φωνοι;; των απο Έρμου πόλ(εωι;;) τής μεγάληg. 3 Διόσκορος Έρμαίου ανηρ 

τής -Ιtυγατρόι;; μου Τιευτος έκά~στoτέ σοι κατ' επιδημίαν παρενοχλων 

και κα[ τ ]εν~τυγχάνων μου ανεπέμφ.f}η -δπο σού πρός μ[ ε] επι Διό~σκoρoν ι; 

MovoιxCov κριτην τφ -It (ετει) 'ΛντωνεCνου Καίσαρος 7 τού κυρίου, og 

διαλαβων περι των αμφισβητουμένων 8 ή,μί"" ~πεφή""ατo φυλάσσων οοα 

έ.f}έμε.f}α αλλήλοιι;; 9 γράμματα. 'Επ[ει] δε' μετ α την' κρίσιν τfj α1'lΤfj a1'l-ltιx
δCι:: 10 χρώμενος δ Διόσκορος καταφρονων μου τής xηρεί~ας <τα) -δπάρ- 10 

χοντα μου αλόγωι;; διεμίσ.f}ωσε γfωργοίg 12 και' των μεν εγ μέρ[ ους] εκ

φόρια ελαβεν του .f} (έ'τους), των 13 δΙ: αποκατέσχον δια στρατηγου παρα 

γεωργοίΙ;; αχρι 14 κρ{οεωg, παραγγελείς τε δ Δ ιόσκορος δια στρατηγι[ κ ]ου 

15 μαχαιροφό.ρου ?1κειν έπι την α1'lτου διάγ",,[ ωσ ]ι[ν απελεί]~φ.f}η, αξιω οε 15 

τον ευεργέΤΊ1ν, έάν σοι δόξ'!1, πoιfίσαι τα δέoν~τα προι;; α1'lτοv και' πέρας 

επι-ltείvαι τοίς κ[ ακουργήμασι] 18 προς ΤΟ μη έ'τι υστερόν με έπ-ηρεάζεσ.f}αι, 

~1!~ dJ ε1'l[εργετη]~[μ]έvη. Διευτύχει. 

15 [απελ.είφ]8'η Μ. 

120. Bitte um Rechtshilfe gegen widerspenstige Darlehnschuldner. - 146 
n. C. - Faijum. (S. 34.) 
Gen. 6 ed. Nicole. Nachtr. von Wilcken, Al·ch. 3, 381. 

Von dem ίη Ι 6 erwahnten χειQόγQαφοv wird nicht gesagt, daB es δεδrι

μΟ6ιωμένον war (vgl. Kap. ΠΙ); doch kam es ίη dem vorliegenden Polizei-
, verfahl'en auf juristische GenauiRkeit auch nicht an. - Die SchluBworte 
(fvεκα του κα), Elval με καμ?)λΟΤQόφοv) spielen darauf an, daB Petent als 
Kameltreiber fiir staatliche Tl'anspOl'te herangezogen werde und darum beson
derer Fiirsorg'e bediirfe j solche Hinweise auf offentliche Funktionen sind hίiu:fig. 

1 Μαξίμφ τφ και' Νεάρχφ 6τρα( τηγφ) Αρσι(νοεCτου) Ήρακλ( εCδου) 

μερί( δοg) 2 παρα Στοτοήτιοι;; του Στοτοήτιος απο κώμης 3 ΣοκνοπαCου 

Νήσου. Ό προγεγραμμ,ένοg μου 4πατηρ Στoτofίτις, δπότε περιήν, ερ'1ν[ εισε] 

5 Στοτοήτι και' Πεκύσι αμφοτΙροιg Πα,!-~σιoι;; [κα ]~τα χειρόγραφον γεγονος 5 

τφ ιη' (ετει) Θεου Άδριαν[ ού] 7 [μ-η]νι Έπειφ αργυρCου [δρ ]αχμαι;; χειλCας 

8 πεντακοσίαι;;. Άναστρ[ α ]φέντοι;; δέ μου πε[ρι] 9 την τούτων απαCΤYjσιν δια 

τ[ο] μή[ τ]ε τόκο[ υς] 10 μήτε εκ τ[ oiί] κεφαλαίου τι αυτουg [κα ]ταβεΕ..βλη- 10 

κέναι, ενεκα του τον ενα των [δύ]ο χρεω[ στcοv] 12 Στoτofjτιν [τ ]ετελευτη

κέναι και' τ[ ο]υ Πεκύ~σιν καταφρονείν μου της ήλικίας, επι σε 14 κατέ

φυγον και αξιω, έάν σοι δόξ'!1, μεταπέ[μ ]~ψασ.f}αι τον Πεκύοιν, 'ίνα δυ- 15 

νη.f}ω έκ τηι;; 16 σ'iίι;; βοη.f}είας κομίσασ.f}αι το rδιον, και [άπο 1 17 α1'lτωv 

διατρέφεσ.f}αι, ένεκα τού κα[ι] ειναί μ[ ε] 18 καμηλοτρόφον. 19 ("Ετους) -It 
Λ1'lτοκράτοροι;; Καcσαρος Τίτου AίΛCoυ Άδριανου 20 Άντωνείνου Σεβαστού 20 

Ε1'lσεβουg Παχων η'. 
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121. Eingabe an den Epistrategen wegen Vorenthaltung νοη Erbschafts
stiicken. - 2. Jahrh. n. C. - Faijum. (8. 3ό.) 
BGU 168 ed. Krebs. 
Lit.: Mitteis, Hermes 30, 580/ 1; Sitz.-Ber. 78. 

. Der Gesuchsteller, der Veteran Julius Apollinaris, kommt auch ίη BGU 
542. 862 und Lond. 2, Nr. 178 ρ. 207 vor. 

1 ['Αν Jτ{γρ(αφον) [άν Jαφορίο[ υ. Ίο Jυλι'ιΡ Καπιτω[λεt]νφ τφ κρα( τ{στφ) 
[έπ ]ιστρα( τήγφ) 2 παρα Ίου[λ{ο Jv l1πολι[να JQ{ov ουετρανού προδίκου l1πο
λιναρίου και 3 ουαλερί[ ου . .. . JQavov [άJφηλί[ κω Jv l1ντινοέω[ν J. Πρέπ[ ει J 
μεν l![oJi, έπι~τρόπων μ[έγιJ<1τε, πα[σι] άνitρώποις άπονίμαι τα [δια, έξαι-

5 ρέτως δε 5 τοις άτελέσι εχουσι την rιλικίαν. Το δε πραγμα τοισύτόν έστιν' 

6 Θα[ τ JQfjg [ .. . . Jως άπο κώμης Καρανίδος [τ Jfjςo Ήρακλείδο[ υ J μερ{δο[ς 1 
7 τού l1ρσ[ινοΙ-τ Jov νομού, προ[φερ Jo,uIv?) είναι άδελφη του [τ]ων 8 .&φη[ λJί

κ[ ων πάJππου, έ[ν JXQ[ α Jψις] έγένετο ~[άJντων των [άJνηκόν~των ΤΟί[ς 
10 &φ Jήλιξι -όπαρχό[ν Jτων και δουλι[ κ Jων σωμάτων και 10 rfjςo καταλιφitείσ[ ηJς 

-όπο των γονέων αυτων ένδομενίας ΙΙ πλε{[στης? όvσJης, πρ[q]ς η[ν και 

άν 1τικατέσ[την J επι ΛΙλ{ου ΕΜαίμονος 12 τού στρα[τ Jηγήσ~[,!, J'F0ςo, ας πα
ραδους έμοι τα δουλικα σώματα 13 εκέ[ λ ]ευ[ σε Jv &ποκατασταitfjναί μοι την 
ένδομεν{αν και 14 [τ Jων -όπ[αρ Jχόντ[ ων J άντιλαβέσ&αι με. Ή δε Θατρfjς 

15 έπιγνoυ~σα ·την [το Jii Ευδαίμονοι;; εξοδον σύνεργον λαβομένη Ίούλιον 
160υαλέριον, ας επιγ[νο]υς την του ΕΜαίμονος εξοδον ουκ ά!2..πέδωκ[εJν 
την ενδΌμενίαν, ο-όδε μην παρέδωκεν τα 18 -όπάρ[χο ]ντα, και εκ τούτου 
έδέη($έν με τfι πρoτέρ~ 19 [σ J9V [επιδJημί~ ?,!,τυχειν σοι δια βιβλειδίων, 

20 οίς και -όπ{γρα~[ ψας, εντ ]υχειν [μ Jt τφ βασιλικ§: διαδεχομ{νφ τα κατ α 
21 [την στρ ]ατηγίαν, εφ' OV και &ντικατέ[ oJot1) ν Τfί λ- του διελη~[λυitότοςJ 

μηνσς 'AitVQ προς τον ουαλ{ρισν και άπεφήνατο 23 [οί!τως' Σ]ερfjνος δ βα

σιλικος διαδεχόμενος και τα κατα 24 [την σ JotQ( ατηγίαν) σκεψάμενος είπεν' 
26 'τα ύφ' έκατ{ρου μέρους 25 [λεχitέν?]τα τοίς ύπομνήμαοι &νελήμφitη. l1va
πέμπω 26 [oiJv το π ]ραγμα επι τον κράτιστον επιστράτηγον, 27 [των άν Jδρα

πόδων παρ' οίς εστιν οντων: 'Όitεν &ξιω, 28 [εάν σου rJjj τύΧΏ δόξ['!JJ, 
διακουσα{ μου προς αίιτους 29 [οπωςδήJποτε εκ -tfj[ςo (jfj]r; ευεργεσί[ aJr; 

συν αύΤΟίς 

80 δυνη&ωσι οΙ &φήλι~[κες τωJν Ιδίων άντιλαμβάνεσitαι, ιν' [dJJ -όπο σού 
ευεργετημένος. Διευτύχει. 

20 βασιλ.ικφ el·g. γραμμαηί (desg1. 23). 

122. Polizeigesuch wegen Einbruchsdiebstahl und Injurie. - 175-180 . 
n. C. - 8oknopaiu Ν esos. (8. 34.) 
Gen. 3 ed Nicole. Nachtr. Υοη Wilcken, Arch. 3, 380. 

1 Φρ ... ίφ Πρώκλφ έκατοντάΡΧΏ 2 παρα Παβουτος και ~ρπά[λJου 

&μ.!.φοτ[ έJρων Μέλανος ίερ{ως Νήσου 4 Σοκ[ν Jοπαίου. Ό προγεγραμμένος 
55 πα[τηJρ rιμων, κύριε, τελευτήσας 6εφ' [rιJμεΤ1J και Στοτοήτι και Τανε-
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φρό!...νι κ[λJηρονόμοις, κατε&έμ{&α &μ.!.φό[ τ JCQot την -όπο αυτου κατ[ α]
λιφitτ~σα[ν J ενδομενίαν. OVΔενι λόγφ 10 χρη[ σάJμενος δ προγεγραμμέ~νοJ. 10 

[ΣJτοτοfjτις κατα &πουσ{αν ε~πελ&ων είς τον τόπον συν -rfj πρo~γε
γραμμ{ν'!} 'Τανεφρ[ όJνι, OV άπέκι~τω rι ενδομενία, των σφραγίδων rι~μων 16 

[κ loινfι πάντων επικιμένων, 16 και βαστάξαντες τας επικι[μέ]νας 17 [σ Jφ~α
γωδες είσfjλitαν κα[ι πά]ν~τα α [κ ]ατεitέμεitα -όφtλαντo. [Ή]μων 19 [ο ]iJv 
παραγενομένων δ[ιJελέσ&α[ι] 20 [ο τ Jc [Σ]τοitοfjτις τη έαυτου δυνάμι πε- 20 

. 21 [πυ ]&ως επεπήδησεν και πλη~[γας] ου τας τυχούσας rιμεΤν ε~ή~[νεγκ Jcv. 
'Ό&εν &ξιο[υJι:ιεν &xitfjvaL 24 [αυτους] έπι σ[ε] λόγον [δώσο]υτας περι ιbν 
25 [ήμα]ς διεπράξα[ντο]. Διευτύχει. 26 [Έτους . . ΛJυρηλ{ων l1ντωνίνοv 25 

και Jςoμμόδoυ 27 [των J κυρίων Σεβαστων Θω& κγ' 

1 Ι Πρόκλ.ω. 
4 fg. ι Ί'ό~ πατρος . . .. τελευτήσαντος. 
13/14 Ι απέκειτο. 
17 ι [σ ]φραγ[ί]δ'ας. 

18 Ι -όφείλαντο. 
20 Ι Στοτοητις. 
22/33 Ι ήμίν. 
22 Zu 0-6 τας τυχούσας vg1. 31 V 2. 

123. Beschwerde wegen Erpressung einer Schuldverschreibung. - 184 
11 . C. - 8oknopaiu Neso8. (8. 34.) 
Amh. 78 edd. Grenfell-Hunt. 

1 Λ-όρ[ η]λίφ l1ντωνείνφ (έκατoντάρxrι) 2 παρα Στοτοήτισς l1[y Jχώφεως 
S ' { Ν ' 4 Β . , r,o (', 5 ('Ε 'σ 5 απο κώμης Σοκνοπα ου ησου. ιαν πασχων εκα τοτε υπο Κ-Υ εως 

επικαλουμ{νου 6 Ευπορα τινΟΥ άπο rfjr; αυτης 7 κώμης 3στις πο[λJλα μεν 
και 8 &λλα ctr; με διαπραξάμενος 9 ξ[τι] και τΏ συνγενίδι μου 10. [ • • JΙg'του 10 

προς γάμον συνελ~it[ ω JJJ εν τοίς κοινοΤς rιμων 12 -ό[ π Jάρχουσι παντοδαπως 
13 μΙ ου J πλεονεκτΤ &νitρωπος 14 &[ σJit{,!,ής. Έπι τούτοις δε 15 [και iJv νω- 15 

-&Qiq. 1!-9"! γενομένου 16 [εξJεβιάσατο ωστε tι,σφάλιαν 17 γ[ρ Jαπτην αυτφ με 
ποιrjσασ~itαι, επανγειλάμενος εί μη 19 [πο ]ιω είς το ~fjv μοι επιχειρή-
20 [σειJν. Τοιαύτης ο[ iJJv αυ&αδ{ας 21 εν αυτφ ουσης ου δυνάμενος 22 [εν]- 20 

καρτερείν έπιδίδωμι και 23 [&ξJιω άχitfjναι αυτον εΙς το δια~?;tουσitfjναι. 
'Επι γαρ του ρητου 25 [κ JaΙ ετερα τούτων μί~oνα &πo~δείξω. Διευτύχι. 25 

27 ''.Έτους κε Μάρκ[ ο Jv Αυρηλ{ου 28 [Κο Jμμ6δ'ου l1ντωνείνου Σεβαστ[ ού] 

29 [ΕJίισεβους Θω& λ. 

13/14 Ι αν.(Τρώπου &[σ].(ΤενΟύς. 24 Zu fnl τού ρητού vgl. 116 Ι 22. 

124:. Gesuch um Polizeischutz wegen Einbruchdiebstahls. - 216 n. C. -
Faijum. (8. 34.) 
BGU 322 edd. Κrebs-Wilcken = Ρ. Louvre 10356 ed. de Ricci, Festschr. f. Hirsch

feld 104fg. 
Lit.: Mitteis. Sitz.-Ber. 65. 74. 

V gl. oben 114:. Die beiden Stiicke untel'scheiden sich durch Adresse 
und Schlu.Bpetit, wahrend del' sonstige Inhalt derselbe ist. Hieriiber ' und 
iiber ahnliche Doppeleingaben s. meine Ausfiihrungen a. a. Ο. 
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1 ΑυρηλCφ Καλβεισίφ Μαξίμφ (εκαΤOντάρxrι) 2 παρα Αυρηλίου Πακύ
σεως Τεοενούφεως 3 ίερέως κα~ στολιστού ίερού λογίμ[ ου] κ[ ώμης] 4 Σοκνο-

5 παίου Νήσου της Ήρακλ( είδου) μερίδ[ ος. 'Έχ]ω 5 τόπον εν οίκία της τού 
υίού μου Α[ υρηλίJου 6 Τεσενούφεως γυναικος εν εποι[ κι'] φ 7 Πι~fί.;; λεγο
μ( ένφ) της ΘεμCστου μερίδος, εν φ εσ.!<iιν μόυ τα εΙς διατροφην ιXnoxtC

ΙΟ μενα 9 σειτάρια. Πρώην oiJv είς τον τόπον είσελitόν~των των οίκεCων 
δ ' , " , 'Αλ ΙΙξ δ C - , , μου ια το εμε εν ε_ αν ρε ο/- ειναι εφευρεitη τα σειτάρια 12 κεκου-

φισμένα, ή δε αΙτCα της κλοπης 13 εφάνη τού τόπου ύπερφου οντος εκ τού . 
15 14 ποδώματος διατρηitέντος την κακoυργί~αν γειΥονέναι. Διελεγχ[ ό]μ'ενοι 

δε' οι, ε" δ 16' - "ξ ' [ - ] ' , - 17 ' ν ον οικουντες ως ε αυ τω ν επηρειας του_το γεγ?1'ηται, ύπέσ-

χοντο διά τε τού της 18 κώμης αρχεφόδου [κ ]α~ δια αλλων δώσειν 19 είς 
20 τον λόγον της κ[ λοπη]ς πυρού αρτάβας 20 επτά. Άλλ' επε~ rf] μ[Εν] 
ύποσχέσει ovv~iitEvro, τf] δε αποδόσ[ ε]ι μέχρι [νΝν ουχ' :{j~πήντησαν 
, , . , '·1 \ ' 
αναγκαιως την επι σε καταφυ~γην ποιουμαι κα~ αξιω αχitη[vαι] τους εν-

25 24 καλουμένους . Παυούφιν Στοτοήτεως 25 και Πακυσιν Καννει'το[ς π ]ρος 
το [ε]~ της σ~[ς] 26 εξουσίας δυνηitηναί με αντ~ πλειόνων 27 των κλεπέν
των τα[ς σ]ταitείσ[ας] μου πυρου 28αρτάβας επτα απολαβ[ει]ν. Διευτύχει. 

30 29 (2te Η.) ΑvρηλCου Πακυσις επιδέδοκα. 30 (1 te Η.) ('Έτους) κδ Μάρκου 
ΑυρηλCου Σεο[ υ ]ήρου Άντων[ C]v[ ου] 31 Παρitικου Μεγίστου Βοεντανικου 
Μεγίσ[τ]ου 32 [Γ]ερμανικού Μεγίστου Ευσεβους ΣεβασΤΟύ 33 Φα~μουitι ;β. 

9 Ι σιτάρια. 
27 Ι κλ.απέντων . 

29 Ι Α1ψήλ.ιος u. έπιιJ{δωκα. 
31 Βριταννικού. 

125. Gesuch υω Bestrafung wegen Injurie. - TI'ajanische Zeit. - Faijum. 
BGU 36 ed. Κrebs = BGU 436. Original von mir revidiel·t. (8. 34.) 

Die Datierung zeigt BGU 908; vgl. Wilcken, Arch. 2, 137. 

1 Μεσσίφ AVΔακι εκατgν-ρ-[άρ ]x[n] 2 παρα Στοτοήτιος του 'Απύ[γ ]χεως 
3~ , " ι Σ C 4 ' ιερεως απο κωμης οκυοπα ου Νησου. Στοτόητις δ κα~ Φανησις Στο-

5 5 τοήτιος και οί ιXδελφo~ 'Αρπαγάitης 6 και 'Ωρος οφείλοντές μοι κατ' ουδεν 
7' d' 'δ-' δ 8 εΠΙυτρεφονται απο ωναι μοι ιαπλα_νωντες κα~ ύπερτιitέμενοι, αλλ' έτι 
9 " 'λ<>' ι , "β , 10 

10 και επη υοσαν μοι και υ ριν ου την τυχούσαν συνετελέσιχυτο κα~ πληγας 
11 ' ' [ ] 'ξ[ ] , 12" -επη νε γκαν καταρη α υτες και ου ειχον κιτ/j'ηια, επαγγελλόμενοι 13 [κ ]α~ 

τού ζην με[ τ ]α[ σ ]τησαι' ['Ό]it[ εν ο]υ δυ~νάμcνoς καitησυχάζειν α[ξ]ιω 
15 ' .Q, - 15 '" \, \ \ δ ' 16 . αχυη_ναι αυτους επι σε προς την εουσαν επέξοδον. 

7 Ι &ποόΌύναι. 
9/ 10 υ(3ριν ου τ~ν τυχούσαν = unge

wohnlicher Fl'evel; Β. zu 31 V 2. 

12 κι~ώνα (= ΧΙΤώνα) Μ. 

126. Gesuch υω Bestrafung wegen Injurie. - 350 n. C. - Hermupolis magna. 
Amh. 141 edd. Gl·ellfeJl-Hunt. (8. 30 und 34.) 

Die Beschwerde ist an den Praepositus pagi gericht, welcher im 4. Jahrh. 
die Polizeigewalt iiber den Pagus ί=θ hat. 

Anhang ΙΙ (Gesuche um polizeίlichen [= friedenBrichterlichenJ 8chutz). 141 

1 [Αυρ ]ηλίφ Δι[ οκλεΤ ........ ] πρ~[ιπ(oσίτφ) ιβ πάγου] 2 νομού [Έρ-

μοπολεί]του 3 [πα ]ρα ΑυρηλCα[ς Θαήσ]ιος Παitερμουitί[ο]v α~[o 4 κώμ ]ης 

Πεννη[. τού] ύπο σε πάγου. 'Ό δμo~[γνήσ]ιός μου ιΧδελφ[ος . . ]σσος- ουνοι- 5 

κ[ εϊ 6 μοι] και' μηδεμΙfί.[ς αμ ]φιζβητήσεως 7 [ουσης] προς αλλήλ[ ους ε]ξ 

[τ]υκόντωυ επηλ.![itέv] μοι μcτα της [συ].αβίου αυτού 'Ρίας-, και 9[κατε]
νεγκόντες είς- το έδαφος πληγαϊς 10 ίκαναις με κατέκ-ρ-ι[να]ν γρόνitοις τε 10 

'λ (11 [ ] <>.' "λ - d ' , , 12 " - "ψ' και ακτ _ σ μασιν καυ ο ων τωυ υωματων ως και επι των ο εων μου 

τα οΙδήματα φαίνεται, 13 -ήμιf}αvη καταστήσαντες, ουδευ ~ττoν 14 [κα]~ την 

περ~ εμε εσitητα περιέσχεισαν. 15 ['Ό]&[ ε Jv ου δυναμένη αφησυχάσαι γυνη 15 

16 [ιXoitE ]νης xal χήρα επιδίδωμι τfί έπιεικείι;. 17 [σο]υ τάδε τα βιβλCα [μο]υ 

τοqούτο μαρτυραμένη 18 [κ ]α~ αξιούσα της παρα σού εκδικείας τυχεϊν. 

19 Διευτύχει. 20 ['T]narECaςo Σεργίου ?ιαι Νιγρινιανού των 21 λαμπροτάτων 20 

Φ[αρ]μΟύitι ιβΌ 22 Αυρηλι:α Θαησις- Παitερμουit{ου επιδέδωκα. 23 Φλ(αούιος) 

'Αμμώυιος- ουετρανος αξιωit(ε~ς) έγραΨα 24ύπ(ερ) αυτης γράμματα μη εί

δυίης. 

1 erg. nach Amh. 139; 140 (G.-H.). 7 1. έκ τυχόντων. 

127. Anzeige an den vvκτοστράΤ'f)ΎΟ!; betre:ffend MiBhandlung unter Ehe
gatten nach Zusendung des libellus repudii. - 390 n. C. - Bermupolis. 
Lips. 39 edd. Mitteis-Wilcken. 

1'Τπατ[είας- το]ύ δεσπότου [ήμ]ων ουαλεν[τι]νιανού τού αίωνίου Αυ

γούστου το δΙΙ 2 κα~ Φ[λαυCου Ν]εωτερίου [τού] λαμπροτά[ το]υ Χοίακ κζ. 

3 Αυρηλίφ Κύρφ Φ[ιλάμμ ]ωνος ενάρχφ νυκτοστρ[ατ ]ήγφ Έρμο[ύ] πόλεως- • 
4 της λ[ α ]μπροτάτης 5 παρα Αυρηλίας Δημητρίας Ευγενίο[ υ] απο της αυτης- 5 

πόλεως-ο Έχρηυ 6 [τ ]οΥς- [α]~αξ πειραitέν[ τ ]ες- έπιστρ[ εφεCα]ς και αρχοντος 

φόβου [τ ]oiί λοιπού 7 σ~[φρo ]νεϊν κα~ μ[ η]κέτι κατα l!-ηδε1'?ς ατόπημα δια
πράξασitαι. 8 Κάλ[ α ]υδος τοίνυν, τα Γ. ε]ναντία τούτου μ;λετων, εξ ιhν 
ετόλμ[ησ]cν 9 κατ ' [ε]μο[ύ μ]ετα [τ]ηυ [ΙΧ]νοδον τού κυρ[C]ου μου τού 

κόμιτος, [Ι!-]ε[τα] 'FO δο~itεν αυτφ ριπούδιον [ύ]~' εμού μετα [τη]υ γε- 10 

ν[ ο ]μένην μεταξυ διάλυσιν 11 ε[ίσέ]φρησεν EavrO'!l εΙς την εμην EorCav, [αις] 

41' βαρβάροις- παρ' oVΔεν 12 [fJrEi]'F~~ την των νόl!-QJν επιστρέφε[ιαν] τύψας 

με [αν ]ελεως, κλά[ σα]ς- κα~ 13 χεΤράν μου αις κα~ τα ύπώπια [χω 4φ' σλων 

'FffJv ω . [ . .. ] 14 [και] των ~ρgq[ . ... . Δια τ ]ούτο ε~~ι δίδωμι τf] σ'Ώ] επιει-

κεCο/- τας- εμού 15 [ •. •• .••• : ..••.•.• δ]εομέ[νη ... .. . .............. . ] 15 

Hier bricht der Papyrus ab. 
6 Ι ΠΕιρα.&έντας. Der 8ί= des 8atzes 

iBt: Kalandos (Ι 8) (gegen den Βθίηθ hiel' 
klagende Fl'au schon einmal Beschwerde 
beim Comes - Ιίη. 9 - erhoben haben 

muB) BoJlte, da θΤ einmal die Aufmerk
samkeit (der BehOl'den) und die Autori
tat des &ρχων kennen gelel'nt hatte., fίίι' 
die Zukunft vei'niinftig Βθίη usf. 

128. Gesuch an den επαρχο!; lifl'f)!; νοη Dionysias υω Schutz im Erbrecht. 
- Circa 340 n. C. - Faijum. (8. 34.) 
Ρ. Lond. 2 Nr. 406 (ρ. 281). 
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1 [Φ]λαουίω l1.βινναίφ έπάQχφ εΙ'λης 2 [σΤQατ ]ιωτων κάσΤQων Διονυ-
5 σιάδος. 3 Δέησις 4 [παQα] ΑfJQηλίας MaQtar,; {}υγαΤQος Πεειήου 5 [των &]πο 
Έρμοϋ 1tόJ.εως 

(κώμης). Των γωνέων μου τελευτη~[ υάντ ]ων κατέλιψαν πάντα τα &ν
{}Qώπια' 7 [δ δ' &]δελφ6ς μου 'ΩνωφQις '!~ν'f~ ~~'fE 8 [ ••.• ] τα τινα έπώλη-

10 σεν. Δια αfJτο ΤOύ~[ το &ξ]ιω κα~ δέομαι σού τ1jς φιλαν{}Qωπί2<'..[ ας ο]πως 
καταναγκάσTlς αfJτου πάν~[ τ' ένε ]νκέναι αις ΠQοείπα έξ ίσου διαΕ..[μεQΙ]
o{}1jvat και τούτο(υ) τυχων εΙς &ε~ σού 13[τl1 τύ]χTl χάQιτα (σοι). δμ[ολο-

15 γήσω] 14 [κύQΙ ]ε. 15 [''Εσ ]τιν δέ' (Hier bricht der Papyrus ab). 

5 Έρμοϋ 1tόJ.εως ίΒΙ KorrektUl' statt 
κ&ψης; der Name der κώμη ίΒΙ infolge
dessen gar nicht mehr geschrieben wor
den. - 1. γονέων. 

6 1. &ν.&ρώ1tι( ν)α ? 
8 1. &1tώJ.εσεν. 

11 /12 δ'ια[μερι]σ.&ι]ναι Μ j δ'ιαΓ δ'ικα]
σ'&ήναι Ken. L. etwa (1tρος το) Εξ l:σοv 
διαμερισ.&ήναι. 

15 Hinter fστιν δέ folgte das Inventar 
des Ν achlasses. 

Weitere beachtenswerte Stiicke zu diesem Kapitel sind: 

1. Das 'Τπόμνημα CPR 1 Nr. 233 v. J. 314 (anscheinend θίη vor
bereitender SChl'iftsatz, u. Ζ. θίηθ Replik gegen erhobene Einwendungen; 
gerichtet an θίηθη hohen Beamten, und Υοη ihm dem zur Entscheidung 
bereits delegierten ΠQαιπόσιτος τού πάγου zugestellt). 

2. Reste Υοη Verhandlungsprotokolleη ίη BGU 706. 868. 893; Ρ. Cairo, 
Arch. 3, 40; Chic. 29. . 

KAPITEL ΠΙ 

ΌΙΕ URKUNDE. 
1. ZU DEN DEMOTI~CHEN URKUNDEN. 

129. Griechische Ubersetzung eines demotischen Kaufvertrags (Silber
urkunde, vgl. Kap. νι 1) iiber λογείαι und λειτουργίαι an bestimmten 
Mumien (nach dem Erwerber Antigraphum Greyanum genannt). -
146 Υ. C. - Theben. (V gl. S. 81 Λ. 4.) 
Lond. 1 Nr. !! ρ . 4-6 ed. Kenyon 1 ρ.46-47 (Ed. princeps: Young, an account 

of some recent discovel"ies ίη hiel"Oglyphjcal literature etc. London 1823). 
Nachtr. νοη Wilcken, GGA 1894-, 724 fg. 

Lit.: Kenyon ίη del' Introd. - PeYTon Ζυ Ρ. Tor. 1 ρ. 114 fg. und passim . -
Otto, Pl'iestel' und Tempel 2, 177 fg. ν gl. noch den vel'wandten Ρ. Par. 5 ωίΙ 
der ErHiuterung νοη Brunet de Presle. 

Andere Ubersetzungen Υοη demotischen Kaufvertragen sind Leyd. Ρ.; 
BGU 1002; Teb. 164; Wessely, Spec. tab. 6 Nr. 6; tab. 13 und 19; Ρ. Ry
lands ρ. 169 fg.; Giss. 39. 

Die neueste Ubersetzung des demotischen Originals s. bei Spiegelberg, 
demot. Pap. Ζυ Berlin (1902) S. 10 Tafel 17-18. 

Der Inhalt dieses Papyrus ist folgender. 
Drei Ζυ der auch ίη Par. 5 erscheinenden Choachytenfamilie (den Stamm

baum [nach Brugsch] s. das. ρ . 157) gehOl'ige Bruder, Onnophris, Horos und 
Asos, haben Anteile an den λογείαι und λειτοv~γtαι fur gewisse Mumien ίη 
den Memnoneia (der Totenstadt) gegenuber Υοη Theben; kraft gegenwar
tigen Instruments veι-kauft Onnophris seinen Anteil an Horos. Von 1.15 
ab wiJ'd auch Υοω Anteil des Asos gespl'ochen, jedoch in sehr unklarer 
Weise, vg1. dazu die Ληω. νοη Kenyon zu 1. 18. Wie die λογείαι und λει
τoυ~γ(αι sich zueinander vel'halten, wil'd νοη einem Demotiker nach dem 
demotischen Text als ·unklar bezeichnet: Spiegelberg 1. c. und S. 16 Λ. 3, 
welcher schlie131ich meint, da13 es sich nω verschiedene Arten Υοη Choachyten
arbeiten handelt. Ν aturlich wurde das Recht dazu nur wegen der damit ver
bundenen Gebίihren verkauft. Nach Otto a. Ο. sollen λογείαι und λειτοv~γtαι 
verschiedep.e Arten νοη Sporteln sein. Diese Deutung stimmt Ζυ den 4.0-

γείαι besser als die Spiegelbergsche, aber Βίθ vereinigt sich wieder nicht mit 
λειτοvργtαι, das doch Dienstleistungen bezeichnet, weshalb Otto gezwungen 
ist , hier θίηθ 'ίibertι-agene Bec1eutung dieses W ortes vorauszusetzen. Sollte 
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nicllt einfach nach dem W ortsinn vorzugehen und λ-ογείαι als Gebiihren, 
ι..ειτοvργLαι als die diesen entsprechenden ku!tuellen Akte anzusehen sein? 
DaB auch die letzteren "verkauft" werden, hat nichts Auffallendes j wenn 
sie ein ertragsreiches Gewe1'be bildeten, bildete das Recht zu ihrer Vornahme 
θίη Besitzobjekt. Fiir diese Auslegung scheint mir 001. ΙΙ Ι 40-42 zu 
sprecbeDj die Worte 'dινης των λ-ογευομένων &v-8" ~ς π;οιουνται λ-ειτοvργLας' 
wel'den so am besten verstandlich. 

tlber den eigentiimlichen Sti1 der agYl)tischen Kauf-Urkunde (ηΜόκησάς 
με usf.) s. Kap . νι - Uber den Ohoachytenstand s. Αηαι . Ζη 31 Ι 21. 

Ιη Ι 37 fg. ist das π;τωμα (dariiber S. 78 und 152 Anm. 25) beigesetzt. 
Dasselbe ist Ζη iibersetzen wie folgt: Es hat bezahlt an die Bank ίη Dios
polis (= Theben), deren Direkt01' Lysimachos ist - fiir 5% Enkyklion
steuer - , gemaB der Anweisung der Steuerpachter Asklepiades und Zminis, 
untersc}1rieben ΥΟαι Kontrolleur ptolemaios - Horos der Sohn d.es Horos ~ 
fiir den Kauf der Spol'teln des Onnophris und Hol'OS, die Ζίθ beziehen fίir 

die Leichname ίη Thynabunun usf. namens der νοη jhnen besorgten Litul'
gien und die er Υοη Onnophris kaufte um 3 Kupfertalente - den Steuer
betrag mit 900 Drachmen, macht 900. Lysimac4os, Tl'apezit. 

Das Schema ist also : 1) Zahlstelle, 2) Art der Steuer, 3) Bezeichnung 
des Ζ ahlungsauftrags, 4) Name des Zahlers, 5) Ang'abe des versteuerten 
Kontraktes, 6) Steuerbetrag. 

001. 1. 
1 Άντίγραφ[ ον συ ]νγραφης ΑΙγυπτίας με&ηρμηνε[ υ ]μένηςο 2 κατα δύ

[ναμιν]: 3 'Έτους> λςο [:4.&υ]ρ ιη ,uετα τα κοινά. Τάδε λέγει χ[οα]χύτης ' 
5 4 των [Διοσπ6λεω]ς τηςο μεγάλη[ςο] 'ΟννωφΡΙς> ';Qρου [μ ]ητρος 5 Σενποή[ριος> 

αις> (ετων)] μ ευμεγέ&ης μελάγχρως κοιλ[6]φ&αλμος 6 άναφάλαν[τος] ';Qρωι 

';Qρου μητ[ρ ]ος> Σενποήρι( o)g' HVΔ6κησάς με 7 της ΤΙ,u[ ης το]ύ -ήμίσουςο τού 
[τρι1του λογείαςο των κειμένων 8 νεκρων [έν] Θυναβουνούν έν τ[?) Λ]ιβύ?1 : 
τού Περι&ήβας 9 έν τοϊ'ςο Λlε[μνον ]είοιςο, δμοίως και ήμίσουςο τού τρίτου 

10 λειτουργιων 10 και' των αλ[ λων ], ιbν τα όν6ματα Ίμούftηg Σποτούτος> συν 

11 τέκνοις [και πά]ντων, Χαποχράτηςο Ν εχ&μών&ου συν τέκνοιςο 12 και' πάν
τω[ν, :4]ρσιησιςο Νεχ&μών&ου, δμοίως Πετεμεστούς 13 Νεχ&[μών{}ου], αισαύ
τως> :4ρσιησιςο Ζμίνιος, δμοίως 14Όσοροηρις> [;Qρου, δ]μοίως Σποτούςο Χαπο-

16 χώνσιοςο, ιtισ[ α ]ύτωςο 15 ζώγλυφ[ ος> ά]φ' dιν έπιβάλλει Άσωτι ';Qρου μητρος> 
[Σε]νποήρι(ο)ς 16 τωι νεω[τέρωι] σου άδελφωι των αυτων χοαχυτων το ημισυ 
17 τού προει[ρημέν ]ου τρίτου μέρουςο λειτουργ(ι)ων και καρπειων και 
18 [τ]ων αλλ [ων '" & ά]πέδοτο αυτω ι έν τωι λς (ετει) [Ά&Νρ έπι βασιλέως 

20 19 αΙωνοβίου [εΙςο π Jλήρωσιν τού τρίτου και τού -ήμίσουςο καρπειων 20 και 
των αλλω[ ν νεκ ]ρων έν Θύ Πατευτήμει συν τέκνοιςο και 21 πάντων [και' 

-ή]μίσους καρπειων έπιβαλλ6ντων μοι έν τοΤςο 22 Πετεχώ[νσ]ιοςο γαλακτο
φ6ρου και τ6που Άσιητος καλουμένου 23 Φρεκαγήτο[ υ] συν των έν αυτωι 

3 μ,ετα τα κοινά: nach den iiblichen 
Einleitungsformeln. 

10-15 folgt die Aufzahlung (1e1' den 
Choachyten zustehenden Leichen. 
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νεκρων άφ' dιν έπιβάλλ ει 24 τωι αυτωι Ά[ σ ]ωτι το ημισυ & άπεδ6μην 
αυτωι. Σά είσιν 25 κάι [χω αυ[ τ ]ών παρα σού την τιμην κου&έν σοι έγ- 25 

λ 26 ' , - [ ' ] ' - , "δ ι ί "" 'π 'λο. 27 πε"ι' κα ώ . περι αυτων α πο της σημερον' εαν ε τ g υΟΙ ε ε lΙηι " 
αυτών, άπoίJτήσω αυτ6ν, έαν δε μη &ποστήσωι, 28 άπ;οστήσω έπάναγκον. 

'Έγραψεν 'Ωροςο Φαβττος δ παρα τών 29 ίερείων τ[ ού] Άμονρασον&ηρ και 

τών συννάων &εών μoνo~γράφoςo ' μά[ρτυ ]ρεςο Έριευςο Φατρέους, Πετεαρ- 30 

πρηςο Πατευτήμιος, 

001. ΙΙ . 

31 Πετεαρπ[ ο ]χράτηςο [;QI? ]ου, Σναχομνευςο Πετεύριοςο, Σναχομης 32 Ψεν

χών[ σι ]ος, Ί οτ[ ο ]ης> Φίβιος, Π6ρτηςο Άπολλωνίου, Ζμτνιςο 33 ΠετεμεσΤΟύΤΟςο, 

Πετευτημις Άρσιήσιοςο, Άμονορταισιςο 34 Παχήμιοςο, 'Ω(, ος Χιμναραύτος, :4.ρ

μηνις> Ζβενδήτιος, 35 Μαηλις> Μίρσιος, Άντυ]μαχοςο Άντιγένους, Πετοφωις> 55 

Φίβιος, 36 Πανας Πετοσίριοςο γ(ίνονται) μάρτυρες ις. 

37 Άν-.;ίγραφον πτώματοςο. 'Έτους λς Χοίαχ :& τ(έτακται) έπι την έν 
Διος> π6(λει) 38 τράπεζαν, έφ' ~ςo Λυσίμαχοςο, (εΙκοστηςο) έγκυ(κλίου) κατα 
διαγραφ[ η]ν Άσκληπιάδου και' 89 Ζμίνιοςο τελωνών, έ.φ' ~ν ύπογρά(φει) Πτο

λεμαί[ ος] δ άντιγρα( φευςο), 'Ωροςο ';Qρου 40 χοαχύτης ώνης τcaν λογευομένων 40 

δι' αυτών χάριν τών κειμένων 41 νεκρών έν ΘυναβουνΟύν έν τοΤς Μεμνο

νείοις τηςο Λιβύηςο 42 τού Περι&ή(βας) τάφοιςο άν&' ~ς ποιούνται λειτουρ

γίαςο & εωνήσατο 48παρα Όνυώφριοςο του ';Qρου χαλκού (ταλάντων) γ τέ(λοςο) 
(δραχμας) (έννακοσίας) (γίνεται) 1'. 44 Λυσίμαχος τρα(πεζίτηςο) . 

43 Die Berechnung der fγκvκΛ,ιον - Steue1" ist hier: 1/ 20 Υοη 3 Talenten (Kupfer) 
= 18000 Drachmen, also 900 D1·achmen. 

130. 'Ευτευξι!; mit Bericht iiber θίηθ Monographenurkunde. - 218 v. Ο. 
- Faijιlm. (V gl. S. 54 .Α.. 1.) 
Ρ. Magd. 12 edd. Jouguet-Lefebvre. 

Είη Pachtvertrag war geschlossen worden, und zwar wie ich nach dem 
Wort μονογ(!άφωι Ι 5 bestirnmt annehme (anders Ρ. Meyer, Klio 6,457), in 
demotischer Sprache und Form. Wegen vorgeriickter Stunde war e1" νοη 
den Parteien nicht mehr gesiegelt worden. Die VeΓρachteι" wollten nunmehr 
die Urkunde, obwohl sie noch nachtraglich durch miindliche Ubereinkunft 
anerkannt worden Wa1", nicht nachsiegeln, und ve1jagten den Pachter ΥΟαι 
Gl'undstiick. Es deutet das darauf hin, daB man bei agyptischen Vertragen 
dem Mangel der Siegelung durch die Parteien Bedeutung beilegtej wahr
scheinlich galt erst sie als Perfektion des Vertrags. 

1 [Βασιλεί Πτολεμαίωι χαίρειν Πετωυς> (40 Buchst.)] 2 ~δικoύμαι ύπο 

Λαχάρουςο κα[1, Άλ]εξάνδρου του υίου α[ υ]τού τών άπο τηςο [18 Buchst.]. 

3 ΣυγγραΨάμενο[ι] γάρ μοι συγγραφην μισ&ώσεως κατα τών κλήρων αυτών 

έ[ν] τωι Χοίαχ μηνι και των μαρτύρων έπιγρα~φέντων, συνέβ[ η], ύπο τη~ 

χώραςο έκκλεισ&ένταςο, άσφ[ρά]γιστον τε&ηνιχι α-ότην παρα Ζωπύρωι τώι 

5 μονογράφωι. Μετα δε ταύτα, ταξάμένοί μοι έπl, Διονυσίου δ'ώσειν εΙς 5 

Μί tteis-Wi1cken, Chrestomathie. Π. 10 
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σπέρμα πυρων (&ρτάβαg) t[ιxJ, 6 iφ ' dιι &ποδώσω ιxvtoig iιμιόλΙOν αμα τοίr; 
έκφορ[ t]otr;, εμού δ2: λαβόντος ια (&ρτάβαr;) και κατασπεtραντος, παρή

γαγόν με ου βουλόμενοι σφραγίσασftαι την συγγραφήν. Έμού δ2: . έντυ
χόντος 8 κατ' αότων Στρατίωι τωι επιστάτηι oυδiνα λόγον εποιήσαντο, 

&λλα έγβεβλήκασt με 9 έκ των κλήρων. Δέομαι oiJv σού, βασιλεύ, προστάςαι 
10 Διοφάνει τωι στρατηγωι γράψαι Στρα~τίωι τ§'Jι έπιστάτηι, &ποστείλαι 
αυτους έπ[ι] Διοφάνην διακριftησομένουg μοι καΙ εαν ~ι 11 &ληft-η, μη επι
τρέπειν αότοϊς έΥβαλει'ν με εκ των κλήρων, fror; δ2: τού διέςοδον λαβε[ϊ]ν 
12 την κρίσιν, μη ftερtζειv αυτούς. Τούτου γαρ γενομένου εσομαι, βασιλεύ, 
τ-ηg παρ α σού βοηftεtαr; 13 τετευχώr;. Ευτύχει. 

2te Hd. . .. . δρ . α ... φηλ~ .. ν .. ... 
Vel'so 1 ('Έτουg) δ' ΔΖου γ' Φαμενωft κη'. 2 nETGJvg τ[ ού] ... . Tog 

[πρ( og)J 3 Λα[χ]άρη[ν κ ]α[Ι Άλέςα ]ν[ δ]ρ[ ον J 4 περι κλήρων. 

8 16γον W., Arcb. 4,51. - Die Be
schwerde beim ~πιστάτη, (τ1), κώμη,) Στρά
τιο, war jedenfalls ίη del' Form θίηθΒ 
bloJ3en ύπ6μνημα: (nicht einer ΙΙνΤΕυξι,) 
gefaJ3t; iibrigens ist diese El'wahnung 

direkter Beschwerde bejm DOIfvol"steher 
wichtjg, weil derselbe nur selten als Be
schwerdeinstanz el'scheint; vgl. S. 13 Α. 4. 
Meist funktioniert θΙ' bloJ3 im Auftrag (le8 
Strategen (Β. 14). 

2. SYNGRAPHOPHYLAX·URKUNDEN UND E~A}[APTTPOI 
ΣΤΓΓΡΑΦΑΙ. 

[V g1. auch die gerichtliche Zeugenaussage eines 8yngraphophylax ίη Petr. 3,24 (d), 
oben (28); ferner Amh. 30,30 (Bd. Ι 9) und die Anm. dazu.] 

131. Syngraphophylaxurkunde iiber ein Getreidedarlehen. - 285 ν. C. -
Hibeh. (V gl. S. 53.) 
Hib. 84 (a) edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : Rllbensohn Ζη Ρ. Elef. ρ. 22; Lewald, Personalexekution im R. der Papyri 

40 Α. 3. 

Die U rkunde hat Ιηηεη- und AuBenschrift, u. Ζ. erstere unverkiirzt (oben 
8. 77). ϋber die Datierung s. Rιibensohn a. Ο. - Man beachte, daB ίη 
Ι 10 νοη Personalexekution die Rede ist; dazll Lewald a. Ο. 

1 [Βασιλεύοντοg Πτολεμαίου (fTovg)] μ έφ' [ερέωg Μενελάου τού Λάγου 
τωι ε (ετει) μη~[νoς Δtο Jv. :4πέδοτ[ ο J Έπιμένηr; Άftηναιοg Τιμοκλει 

Χαλκιδει πυ~[ρων &]ρτάβας τριάκοντα, καΙ την τιμην &πέχει Έπιμένηg πα-

54 [ρα ΤιJμοκλέουr; αρ,ι;< τ-ηι συνγραφfίι . :4ποδότω δε Έπιμένηg τ!?[1' 5 oiJTOV 
Τιμοκλεί έγ(γ) ν?ιΡ1' των επιόντων απ' αλω εν μrινι Πα~νήμωι σίτον 
xιxftΙXQov &πο ' πάντων μέτρωι τωι Χ9Ι τω~ β[ α]6ιλικ[ ωι1 7 έν κώμηι Περόηι, 
εαν δε μη &ποδωι &ποτεισάτω Έπι[μεj~νηr; Τιμοκλει τιμην τ-ης &ρτάβης 

έκάστηg δραχμαg 9 [τέσJσαρας, καΙ iι πραςιg εστω Τιμοκλει εκ(κ) των 

1 Λάγου τώι Rubensohn, Ρ. Eleph. ρ. 22. 
5 und 21 Ι &φ' &λω. 

6 'tt?L ist Bezeichnung θίηθΒ MaBes. 
V gl. die Anm. der Hg. 
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{ιπαρxόν~[ των των Έπιμένο Jv~ πράσσοντι τρόπωι ιbι αν βούληται. 11 Ή 10 

Q'[B συνγραφη fίδε κ ]VQtιx ε6τω 3ταν επιφέρηι Τιμοκλ-ηg 12 η [&λλοg τις 

όπ2:ρ Τιμοκλ]?9νg πράσ6ιΡ1' κατα ταύτα. 13 Μάρτυρες Π . ....... , ΔΝ 0]-

1'Voιog [ΆJριστόμαχος, M?~[ι ']~1'9[~, ΣτάιJΙ7!7!9~, 4"[ · . . .. .. . J9g. Συν-
γραφοφύλας Δ ισν[ ύ6ιοg 15 'ΗJρι;<κλέ9vg. 15 

16 [Β]ασι[ λ Jεύοντοg Πτολ(εμ ]αίου' έφ' [ερέωg Μενελάου τού Λάγ[ ου J 
17 τω[ι] ε (ετει) μην[ος Δίου.] Άπέδοτο Έπιμένης Άftηναίοr; Tιμo~[ κλεJi 

Καλκιδεϊ: πυρ[ ω]ν &ρτάβας τριάκοντα καΙ την τιμην 19 [&πέχJει Έπι[μεjνηg 

παρα Τιμοκλέο[ vr;J ~ρ,α τ-ηι συνγραφfίι. 20 [Άποδ6τ Jro δ§ '~7!H!?VrJg τον 20 

σίτον Τιμοκλεί [εγ νεΊιΡ[ν των 21επ]μiνrιΡν & [π' αλω έ]1' μηνι Πανήμωι 

σϊτον xιxftΙXQov [&]7!ζι 22 πά[ ν ]των [μ ]έτ[ρω]ι τωι Χ9Ι τω~ βασιλ[ικ ]ωι έν 

κ[ ώJμηι [ΠJερόηι, 23 έαν δ['=] μη &ποδωι &ποτεισάτω Έ[ πι]μένης Τιμοκλει 

24 [τιμην τ-ης] 4Qr[ άJβης έκάστηg δραχμας τέσ6αραg, και iι 25 [πραςι]g 25 

εστ[ ω Τιμ ]οκλεί ix των {ιπαρχόντων των Έπι~[μένoυς πράσσον ]τι τρό
πωι ιbι αν βούληται. Ή δ2: συνγρα[ φη 27 fjδε XVQtιx ε6τω 3]ταν [επιφε']ρTl 
Τιμοκλ-ηr; 7) lXλλοg r[ις 28 {ιπsρ Τιμοκλέουg πράσ6ων κα JTιX τ[ α ]ύτα. MdQ-

[ 29 Ι Δ' 'Α' n;r λ 30 ~ , TV_ QEg . . .... . . . , ΙOVV6Log, L1.ριστομαχοg, 1ν,? ~ . 1'9[g, .:..ιτασιππος, 30 

Κ . .. . .... Συνγραφοφύλαξ Διονύσιοr; Ηρακλέους] . 

31 

32 

Verso; 

J 
oJv 

Μελι ... . . . 

4[91'V[ σίο Jv 
'~7![ρ,?ν9[ vg 
Τ[ιμο J~μ[ ους 

132. Syngraphophylaxurkunde iiber ein Getreidedarlehen. - 110 Υ. C. 
Tenis. (V gl. S. 53.) 
Ρ. Rein. Nr. 14 ed. Reinach. 
Lit. : Wilcken, Arch. 3, 523. 

L. 1- 2 enthalten die verkiirzte Innenschrift (8. 78); sie ist, wi~ es in 
den Tenispapyri die Regel bi1det (Reinach a. Ο. ρ. 47 unter f), Υοη der 
Hand des Beamten der auf 1. 38 die Registrierung vermerkt hat. Die 
Zeugensiegel auf dem Verso sind so geordnet, daB je das erste ίη jeder 
Linie einer der Parteien (beide Dionysios genannt) zugehorte, sodann das 
des 8yngraphophylax Dionysios steht. 

Ιη den verloschten Zeilen 32 fg. stand die -δπoγρα:φ~ des 8chuldners. 
Die Ol'dnungszahl der Ηandschήften ist hier - anders als ίη der Aus

gabe - nicht nach der auBeren Reihenfolge, sondern nach dem Zeitpunkt 
del' Niederschrift angesetzt worden. Infolgedessen ist die AuBenschrift als 
1 te Hand bez<;Jichnet; denn die Innenschrift ist nach Angabe des Hg. (8. 47 
und 83) Υοη derselben Hand wie das &να:γέγροιπτοιι ίη 1. 39, also erst nach
traglich beigesetzt (vg1. oben 8 . 54). Ιήder Ausgabe ist es auch icrefiihrend, 
daB bei &vοιγέγροιπτοιι είηθ 5te Hand angegeben ist, wahrend doch nur drei 
Hande vorliegen. Das Gesagte gilt auch fiir andere Urkanden aus Tenis. 
welche Darlehen betre:fl"en und vor sechs Zeugen ecrichtet sind; vg1. Rein: 
22. 23. 

10* 
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Die Au13enschrift stammt iibrigens Υοη der Hand des σιγγραφοφυλαξ. 
Inhaltlich bezieht sich dieser, wie fast alle Tenispapyri, auf Angelegen

heiten des Dionysios, Sohn des Kephalos und Πέρσης της Ιπιγονης, der als 
kleiner Pachter (βασιλικας γεωργός) auf der koniglichen Domane wirt
schaftete, daneben allerdings auc11 etwas eigenen Grundbesitz hatte, vgl. 
Rein. 18, 10. Uber ihn und seine ίη den Tenispapyri auftretenden An
gehδl'igen s. Reinach ρ. 20 fg. 

Zu der Formel Ίχνευ δίκης καΙ κρίσεως και' πάσ?)ς ε-δρεσιλογίας' 1.22-23 
(ebenso ίη 133,25-26) vg1. EinJ. zu 62. 

1 (2te Η.) 'Έτους η Θώυit κς. Δά(1!ειον) Διονυσίου !AσκληΠ~#9'!! 

πρ (ος) Διονύσιον (πυρού) (αρταβών) λ. 2 !Αποδό(τω) Παύ(νι) τού αυ(τού) 
(έτους)· έπίτιμον τ-ης (αρτάβης) (δραχμασ (τρισχιλίαι) και είς το βασ(ιλικον) 

. . . (δραχ,uαι) ξ. 

1 (1 te Η.) Βασιλευόντων Κλεοπάτρας και Πτολεμαίου itεών Φιλομη

τόρων 2 Σωτήρων, έτους ογδόου, έφ' Ιερέως τού οντος έν !Αλεξανδρείαι 

8 !Αλεξάνδρου και itεών Σωτήρων και itεών !Αδελφών [κιχι itε ]ώ[ν] 4 Ευερ-

5 γετών και itεών Φιλοπατόρων και itεών 'Επιφα[νών και] 5 itεού Ευπάτορος 
και itεού Φιλομήτορος και itεού Νέου Φιλοπ[ άτορος] 6 και itεού Ευεργέτου 

και itεών Φιλομητόρων Σωτήρων, [Ιερού] 7 πώλου 'Ίσιδος Μητρος -Ιfεών 

μεγάλης, στεφανηφόρου f.1Ι;C9~[λίσσης] 8 Κλεοπάτρας itεας Φιλομήτορος Σω

τείρας Δικαιοσύνης Νικ[ ηφόρου] , 9 αitλοφόρου Βερενίκης Ευεργέτιδος, 

10 φωσφόρου βασιλίσσης Κλ[ εοπάτρας] 10 itεας Φιλομήτορος Σωτείρας Δικαιο

σύνης Νικηφόρου, κ~ν[ ηφόρου] 11 !Αρσινόης Φιλαδέλφου, ίερείας βασιλίσσης 

Κλεο[ πάτρας itεας Φιλο] 12 μήτορος Σωτείρας Δ ικίχιοσύνης Νικηφόρου, 

ίερε[ίας !Αρσινόης] 18 Φιλοπάτορος τών οντων και ουσών έν !Αλεξανδρ[είαι, 

μηνος] 14 Δίου έκτηκαιεικάδι, Θώϋit έκτηκαιεικάδι, έν Τήν[ει τ-ηι και] 

15 15 !Ακώριος τού Έρμοπολίτου. Έδάνεωεν Διονύσιος [!Ασκληπιάδου] 16 Πέρ

σης τών :Απολλοφάνου και Έξακόντος κατ[οί]κω[ν ίππέων] 17 Διονυσίωι 

Κεφαλατος Πέρσηι τ-ης έπιγονης π[ υρο]ύ [αρτάβας Κ], 18 ίΧς έξιδίασται 

παρ' αυτού τόκων fιμιoλίων, αρτάβαις δ[ έκα, και τας] 19 πάσας πυρού 

20 αρτάβας τριάκοντα αποδότω δ δ[εδανεισμένος] 20 Διονυσίωι έν μηνι Λωίωι, 

σς έστιν Παύνι το[ύ ογδόου έτους], 21πυρον νέον καitαρον και &.δολον 

μέτρωι τ[ ώι προς το χαλκούν], 22 καitεσταμένας έπι τον κατα την !Ακώριος 

σρ[μον, ανευ δίκης] 23 και κρίσεως και πάσης εύρησιλογίας· έαν δε μη 

[&ποδφ καit' ίΧ] 24 γέγραπται, αποτεισάτω δ δεδανεισμένος Δ[ ιονυσίωι 
25 τιμην] 2. έκάστης αρτάβης χαλκού δραχμας τ(μσχιλίας κ[ αι εΙς το βασιλι

κον] 26 Ιερας αργυρίου τού παλαιού νομίσματος δραχ[μας έξ?ίκοντα] 27 και 

μηitsν ~σσoν' fι δs πραξις έστω ΔΙ9νυ[ σίωι τού πυρού και] 28 τών κατα 
την συγγραφην πάντων εκ τε [αυτού Διονυσίου] 29 τού δεδανεισμένου και 

18 iξιδίασται - er hat sich ίiber
eignen 1assen - ist eine sehr treffende 
Bezeichnung fίir die Dar1ehensnahme. 

21 μέτρωι τωι προς το χαλκούν: das 

MaB soll dem ehel·nen (NOl·ma1-)MaB ent
sprechen. 

26 Ζη παλαιού νομ.ίσμ.ατος vgl. die Anm. 
des Hg. 1). 85, 4. 

• 

2. Syngraphophy1axurkunden und ~ξαμάρτυρoι συγγραφαί. 149 

έκ τών ύπαρχ[ όντων αυτώι πάντων] 30 καitάπερ έγ δίκης. Ή συγγραφη 80 

ηδε κυρία [εστω. Μάρτυρες] 81 [Διονύσιος Πτολεμα ]ίου %φμ[ δ]ων [ύπ ]η

[ρέτης τάγματος, 'Απολλώνιος τού δείνος], 32 Δι[ονύσιος !Α]πολλωνίου, Ήρα

κ[ λεί]δης Ήρ[ ώιδου (?), Έρμόφιλος Άπολλωνίου (?) ,] 33 0 ί τέσσαρες Πέρσαι 
τών απο Κλεοπ[ άτρας, Πτολεμαιος] 84 :Αναξαγόρου Μιλήσιος. Συγγραφο

φ[ ύλαξ Διονύσιος Πτολεμαίου]. 

(3 te Η.) 3 fast vel'loschte Zeilen: Darinnen noch ersichtlich [Διονύσιος] 85 

Κεφαλατος [Πέρ ]σης τη[ς έπιγονης]. 

1 te Η. 88 Διονύσιος έχω κυρίαν 

2te Η. 'Έτους η Θώυit κς [έν κώμrι] Τήνει τού Μωχί( του) αναγέ-

γ[ραπται . . .. 
ν erso: Δ ά( νειον) Δ ιον[ υσίου .. 
Διονυσίου 4~9'!'ν9ίoυ Διουυσίου Έρμο[φίλ]ου (?) 
Διονυσίου ~~9.μφ,,!ίoυ (?) Ήρακ),,~{gου Πτολεμαίου 

35 Der Beisatz νοη dritter Hand ist wahrscheinlich eine -ύπογραφή des Schu1dners. 
V gJ. 133 Ι 37 . 

133. Syngraphophylaxurkunde ίiber ein Getreidedarlehen. - 108 Υ. C. -
Tenis. 

Ρ. Rein. 20 ed. 1'h. Reinach. 

,Die Innenschrift ist Υοω Hg. nicht erbIochen worden. Uber die darauf
stehenden Siegel vgl. Rubensohn, Ρ. Eleph. 8 Α. 1. 

Ιη Ι 37 ist die -δπογραψή des Schuldners angehangt. Ιη Ι 39 ist Υοω 
Hg. die Empfangsbestatigung des SyngnLphop.hylax erganzt. Αω SchluB 
erscheint der Vermerk der &.ναγραφ7ί (vg1. S. 79 fg.) . 

Der Herausgeber hat nirgends θίηθ Angabe iiber Ve1"schiedenheit der 
Handschriften angemerkt. Doch ist nach dem, was θ1" ρ. 47 ausfiihrt, anzu
nehmen, daB auch hieI dieselbe Differenz der Hande vorliegt wie in 132. 

Beachtenswert ist, daB laut Ρ. Rein. dem. 3 (ρ . 197 fg. der Ρ. Rein.) 
unser Glaubiger genau die gleiche Qualitat Weizen am selben Tag vor dem
selben γραφείον sich hat Υοη zwei Frauen verschreiben lassenj ·wahrschein
lich lag hiel-in θίηθ Biirgschaft fiir den Διονvσιος Kεφαλίiτoς unseres Papy
rus, wofiil' noch del' U mstand spricht, daB jene Frauen nachweislich seine 
Ehegattin und seine Mutter sind (s. den Stammbaum bei Reinach ρ. 23). 
Es ware dann charaktel'istisch, daB diese auf die Hauptschuld nicht aus
driicklίι:h Bezug ni=t, sondern ίη einer abstrakten Urkunde el·folgt. V gl. 
Kap. V. 

Διονυσίου Διονυσίου [ .. . 
Διονυσίου [ .. . 

1 Βα[ σιλ]~ν[ όντων] Κλεοπάτρας και Πτολεμα[ίου itεών Φιλομητό-] 
2 ρω,,! ~ωτήρ[ ω ]ν, έτους gεκάτου, [έφ' ίερέως τού οντος έν :Αλεξανδρείαι] 
5 :Αλεξάνδρου [κ]αι itεών Σωτήρω[ν και] -β-ψ~[ν :Αδελφών και itεών] 4 Ευ

ε[ρ JrHiiJv ~αι -Ιfεών Φιλοπατόρων και itε[ ών 'Επιφανών και itεού] 5 Ευπά- 5 
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τορος κα[l,] &εού Φιλ.ομήτοροg και &εού Ν[έου Φιλοπάτορος και &εού] 

6 EV[ εργέτο]υ καυ] &εων Φιλομητ6ρων Σωτή[ρων, ίερού πώλου ΊιJιδOς] 
7 Μητροg &εω[ν] μεγάλης, ιJτεφανηφ6ρoυ βα[ 6ιλί6ιJης Κλεοπάτρας] 8 [&εα~ 
Φιλ.ομ'l'ίτο ]ρος Σωτ[ ε{ρα]g Δικα[ιο ]ιJύυη[g Νικηφ6ρου, α&λοφ6ρου] 9 [Βερε-

10 ν{κης ΕiJερ ]γέτιδος, φωιJφ6ΡOυ βα6ιλ.ί66ης [Κλεοπάτρας &εας Φιλο ]~[μήτoρoς . 
Σωτε{ρ ]ας ΔικαΙOιJύνΏ? ~[ι]κηφq[ρου, κανηφ6ρου ΆΡ6ιν6ηg] 11 Ι Φιλαδέλφου, 

Ιερ ]είας βα6ιλ.ί6σης Κλι=[ ο ]πάτρα[ς &εας Φιλομήτορος] 12 Σωτε{ραg Δ ι ]καιο-
6ύνης Νικηφ6ρου, ίερε{[ ας Άρσιν6ης Φιλ.οπάτοροg] 13 των οντων και o-()(jWv . 
εν Άλ.εξανδρείαι, ι:ι[ ηνος ΑΜυνα{ου ένάτ'!]] 14 και είκάδι, 'Α[&υ]ρ ενάτ'!] 

15 και εΙκάδι, έν Κρ[ . ... .. ... ] 15 [τJi'ίι και 'Aκ~[ρ]ιoς τού Μωχίτου τ6που 

ν[ομου δ' Έρμοπολ.ίτου.] 16 [Έδάνεισεν Δι]ονύσιοg Άσκλ.ηπιάδου Πέρ[σης 

των Τρύφωνοg?] 17 και ΆποΛλω[νί]ου ~ατo{κων Ιππέων [Διονυ6ίωι Κεφα
λατος 18 Πέρσηι τής [έπ]ιγουfjg πυρού 6τερεού αρτ[άβας τριάκοντα τρεΙς] 

20 19 ΤΡ{Τ9ν , ίΧς ?κτεταμ{ευται παρ' αiιτoύ έ[ξ οΙ:κου τ6κων ~μιoλίων] 20 [α]ρ:.. 

[ταβων δέκα] εξ διμο{ρου, τον δε πυρο[ν και τον τ6κον, τας πάσας,] 
21αρτάβαg ~[εντ]ήκoντα, αποδ6τω δ δεδ[αυεισμένος Διουυσ{ωι] 221) τοίς 

π[ αρ' αiι]τoύ εν μηνι Δω{ωι ος Ii6r[tv Παύνι τού ένεστωτος] 23 δεκάτου 

[ετου ]g, πυρον νέον κα&αρον [αδολ.ον, μέτρωι τωι] 24 [προς το χαλκού]ν 

25 και 6κυτάλ!} δικα{αι, κα[ι καταιJτησάτω] 25 έπι τον κατα την 'Ακώριος ορμον 

τοίς lQ{o[tg αναλ.ώμασι, ανευ] 26 δ{κης και κρίσεως και πάσης κακοτεχν[tας' 

ε" δ' " δ -] 27 <>. \' , , "[ , αν ε μη απο 9- καυα γεγραπται, αποτει6ατω τιμην ε κα6της αρτάβης 

χαλκού] 28 [δραχμας τρισ?] χιλίας και' μη&εν 1ισσον. Ή [δε πραξις έστω 

Διονυσ{ωι και] 29 [ΤΟίς παρ' aiJrO]i! τοi! πυρου και των κατα τ[ ην συγγρα:" 
, , ] 30 [" ,- -] δ δ ' "[ 30 φην παντων εκ τε αυτου του ε αυεισμενου και εκ τ ων {Υπαρχ6ντων 
, -] 31 [ , ] <>. ' , δ" \ [ "δ " αυτωι παντων κα υαπερ εγ ικηg' η συγγραφη η ε κυρ{α εστω παν-

-] 32 [ , '] 11,1" " [ ταΧrJ επιφερομενη. 1γ.Lαρτυρεg· Διονυσιος Άπο λλων{ου, δ δεινα] 33 [τού 

δείνος ... . ]rελοg Π[τ ]ολεμαίου, οι, τρείς Μα[ κεδ6νες] 34 [ •..• ••. •• Άκω-

35 (It]rat, 'Αριμμας ΔΙOνυιJίoυ Χαρισ[τήριοg,] 35 [δ δείνα του OEivog Πέρ]gης, 
'Αγήνωρ Βαρκαίου Δακε[δαιμ6νιος]. 36 Συγγραφοφύλαξ Διονύσ[ιος]. 

40 

37 ΓΔ ' '" Κ 1 -] Π' -, [ -" , ιουυυιος εφαll'ατ ος εριJηg τηg επιγο νηg εχω rag ΤΟ1ί πυρού] 
38 Γ "β ] , <>-6 [ , " , αρτα ag πεν τηκοντα καυ τι πρ οκειται και ποιησω κα&α γέγραπται.] 

39 [Διονύ6ιοg έχω κυρ{αν.] 

40 ['Έτους ι '1&υρ κ& εν κώμηι Τ]ήυει rfjL και Άκώριοg τού Μωχ{( του) 
αΥ[αγέγ(ραπται) δια •.• 

Vel'SO: 

Διονυ .. [ 
..... [ 

134:. Syngraphophylaxurkunde ίiber Pachtung eines Grundstίicks. - 101 
Υ. C. - Tebtynis. 
Ρ . Tebtynis 1, 106 edd. Gl'enfell-Hunt. 

Das Pachtobjekt ist dasselbe wie ίn dem zwei Jahre 111tel'en Ρ. Teb. 105, 

- Ι 
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nur verpachtet hier der Eigentiimer, dOl·t θίη Pachter ίη .A.fterpacht. 
Wie Wilcken (Arch. 3, 523) am Original festgestellt hat, ist ίη Teb. 105 
die Innenschrift Υοη der Hand des γραφείον-Beamten, die AnBenschrift Υοη 
anderel' Hand friiher geschrieben (8. 54). Fiir das gegenwartige 8tiick 
liegen .A.ngaben iiber Verschiedenheit der Handschriften nicht vor. Ubl'igens 
ist ein αvαγραφή-VeΙ'merk auf demselben mindestens nicht el'halten. 

t 1 ('Έτους) ιδ Φαώφι ιδ εν Π'F[ο(λεμαίδι)] Eiι(εργέτιδι). Έμίσ(&ωσε) 
Μ[άρων Διονυ(σ{ου)] Πτολ.εμαίωι 'Απο(Λλων{ου) Πέ(ρσηι) r(fig) έπ(ιγον-ης) 
2 τον έαυ( του) <κλfjροv τον οντα) εν τρι( σι) σφ(ρ )α(γισι) εΙς (έτη) γ 

[12 Buchst.) . εΥ"!( ) δώ(σει) χα(λΚΟύ) (τάλαντον) α ανα(π6δοτον). 
3 Βα6ιλ.ευ6ντων Πτο[λ]εμα{ου τού και' Άλεξάνδρου &εού Φι[λομ J-ήτoρoς 

και' βασιλ{σσηg Βερεν{κηg 4 &εαν Φιλάδελφον [τους τεσσαρεσκαιδεκάτου 

εφ' ίερέωg 'Αλεξάνδρου και των αλλων 5 των γραφομένων εν Άλεξανδρε{cr 5 

μηνοg Άπελλα{ου Φαωφι 6 έν Πτολεμαίδι Eiιεργέ( τιδι) τού 

Άρσινο{του νομού. Έμίσ&ωσεν Μάρων Διονυσίου 7 Μακεδων των κατο{

κων ίππέων Πτ[ ολ]εμαίωι τωι και Πετεσούχωι Άπολλωυίου 8 Πέρσηg τfjς 

lπιγονfjς τον [έ]αυτου κλ-ηρ[ ο]ν τον οντα εν τρισ</,) σφραγίσι περι Κερ

κευ6ί.!!..ριν rfjg Πολέμωνος μερίδοg, [&ι]ν γείτονεg rfjg πρώτη[ς σ]φραγίδος 
ν6του MεστασύΤΙ:Ι~9? 10 βασιλικη γfiι ανα μέιJoν ovrog [γύ]ου βορρα Άπολ- 10 

λωνίου κ[ λfj]ρ[ ο]ς λιβοg και απηλιώτου 11 [διωρυξ, tfj]g δε δευτέρας ν6[ του 
β]α6ιλικηι yfj~ ανα μέσου οντος VΔραγ[ ω ]γού βορρα Άπολλ.ωνίου 12 [κλfjρος 

λιβοg ....... ' .. ... απ]ηλιώτου διωρυξ ανα μέσον οΜων νομων, τηg δε 

τρίτης 13 [ν6του 17 Buchst., βο ]ρρα Πολέμωνοg νεωτέρου κληροg, λιβος γύης, 
απηλιώτου 14 [21 BllChst. κλfj]q9? Ή μ{σ&ω6ιg ηδε Elg έτηι τρία απο τού 
lvtor<wr)og 15 [ιδ frovg έκφορίου roi" παντος] κατ' έτος εκαστον απο- 15 

τάκτου πυρου αρταβων όγδoή~[ κοντα ...... ανευ σπέρματοg] ακίνδυνον 
πα το'" δ ' " 'λ 17 [Ι <>. λ \ '] ν ~ κιν υνου και ανυπο ογον πασηg φυοραg Π ην τfjg εμβρ6 ΧΟ,,! 

και αβρ6χου ητις αν γένηται εν τη γϊί ταύτηι 18 [17 Buchst.] ~ε YE'vo
Ι:Ι§ΥΏ? {Υπ6λογος lormt Μάρωνι έκ των εκφορίων 19 [17 Buchst.] . εκαστον 
έαν δε ή επάνωι 1) ή {Υποκάτωι γfiι βρέχηι 20 [17 Buchsi1.] . . ρ .. Υετιμ τd 20 

εκφ6ρια έκ πλήρουg. τα δ' έργα πάντα της yfjg 21 [και τοvg κα&ή]κοντας 

χωματισμοvg και ποτεισμοVgέπιτελ.ε{τωι Πτολεμαίος κα 22 [τ' frog και ανα-
π ]αυσάτωι κατ' [rog το τρ{τον μέρος rfjg yfjg χ6ρτωι η αράκωι 1) τήλει 

23 [και μη έξέσ]τωι αiιτωι εΥλιπείν την μίσ&ωσιν προ του χρ6νου, δ6τωι 

δ' α-Οτωι 24 [Μάρων έν τ ]ωι πεντεκαιδεκάτφ ετει Elg τα εργα rfjg yfjg 
αναπ6δοτον χαλκού 25 [τάλαντον εν]. Και' τού χρόνου διελ-&6ντοg παρα- 25 

δειξάτωι ίΧ και' παρείληψεν κα&αρα 26 [απ ο &ρύου καλάμο]υ αγρώστεωg της 

4 1. .{Τεας Φιλ,αδ'έΑφου, 8 1. Πέρσηι, 
5 Der Raum fiir das Tagesdatum wal' 15 φόρος απότακτος ist festσesetΖteι' 

bei del' (offenbar " 01' .Α bschluB des Κοη- ΖίηΒ, ίm Gegensatz zu Teilpacht.'" 
trakts vorbereiteten) Niedel'schrift offen 16 1. ακινδ'ύνου ' .. ανυπολ,6γου . 
gelassen woι'den, und man hat bei Voll- 19 1. βρεx<.{T)fιι oder βραχτιι? 
z~ebung (1es VeJ·tl'ags vergessen, den Tag 22 αvαπαυσάτωιsqq.beΖίehtsίchaufdίe 
elnzusetzen. zeitweise Bepfianzung mit Bl'achpfianzen. 
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(α) αλλ?)ς- δε{6ης-, τά τε κατ' ετος- έκφόρια αποδότωι 27 [Πτολεμαίος- Μά

ρωνι . . . . . εν μηνι Π]αύνι εν τfj 6ημαινομένηι κώμη oiJ αν Μάρων 
28 [6υντά66ηι 15 Buchst. ]νΠ9~9νν 

δρόμφ 29 [ΤΟύ έν αυτfίι Σουχιε{ου. 

6υγγραψ[ι &ποτει6ά-

~O 30 [τω Πτολεμαϊος- Μάρωνι 
31 [ 

32 [ων 

33 [ 

Verso: 
54 [Μ]άρωνος-

55 35 [Πτο μεμαίου 

. [ ... ] ... . 

.«~ . [ .. ] ... . 

κι;ιι Μγον μέτρωι τωι προς- το εν τφ 
'Έ ' δ\ , , δ - ""λλ 1 αν ε EL'l) αΠΟ ωι η α ο τι παρα-

l!έρος- τ1'iς- r1'i!; 
]ς-

, ..,' ι 

και των εκφορι-

]ν τιμην 

J$ είκ06ι και 

Δ·····9$ 
. ι;ι . .. . ον 

135. Registrierungsvermerk auf einer Syngraphophylaxurkunde. - 210/9 
Υ. C. - Krokodilopolis (Arsinoe). (V gl 8. 54.) 
Petr. 2, 47 Ι 34-38 ed. Mahaffy. Ζπ 1. 1-33 des Stiicks Nachtr. Υοη Wilcken, 

Gott. G. Α. 1895 S. 164- 5 und Smyly bei Fl. Petr. 3, 55 b (Ρ. 161). 
Lit.: Wilcken a. ο.; Ρ. Meyel', ΚΙίο 6, 464. 

Der vorhergehende Kontext (ι 1- 33), der sch1echt erhalten und am 
Protokolleingang abgebrochen ist, entha1t eine Quittung iiber bel'eits ein
gek1agt gewesene Ge1dsummen. AuBer den bereits oben namhaft gemachten 
Nachtragen ist Ζα 1. 9 etwa [όπερ dίν εΙσέδωκεν εντευξιν] Ζα erganzen und 
Ι 22 statt επιοντι Ζα lesen έπι ο{}τινος [των προγεγραμμ&των ο. a. - Die 
hier abgedruckte Registrierung wird durch den gewesenen 8chuldner ver
anlaBt, 'weil der 8yngraphophy 1ax (der a1so eigent1ich dazu berufen ware) 
ίη A1abastronpolis Liturgiedienste (ίω Pap. erganzt) tun ωαΒ'. 

υπ:δ c Ιστιαίοv 

36 (2te Η.) 'Εχρηματί6,f}-η &νενεχΜν το [&ντ{]~γραφoν τούτο έν Κ ρο-

κοδίλων [πόλει] 38 ({τους-) ιγ Παύνι πεντεκαιδεκά[ τηι] 3Η δια το τον 6υγ-
40 γραφοφύλακα λει~ τουργεϊν (?)] 40 έν Άλαβά6τρων πόλει. 

136. <Υπογραψή zu einer συγγραφη ΕSαμάQΤVQΟS. - 226 n. C. - Hera-
kleopolis magna. (8. 55.) . 
BGU 989 ed. Viereck. Nachtr. von Schubart, Arch. 5, 205 Α. 3. 
Lit. Mitteis, R. Priv. R. 1, 309 Α. 70; Wilcken, Arch. 5, 204 fg. 

Der Text der συγγραφη έξαμ&ρτυρος fehlt. Wie oben 8. 64 Α. 2 bemerkt 
ist, vermute ich, daB hier θίηθ b10B auszugsweise Abschrift vorliegt, 
we1che die (3ι(3λιο.ftήκη (έγκτήσεων) einer der Parteien ausgefo1gt hat. 
8ie begniigte sich dabei an der 8pitze Ζα konstatieren, da.B θίη έξ cψ&ρτvροv 

vor1iege, und das 8igna1ement (8. 75) des 8chu1dners anzugeben (ι 1-3) ; 
Υοη Ι 5 an gab sie die Kopie seiner -όπογραφ1), we1che wenigstens Ζα ge
wissen Zwecken den Kontext ersetzen konnte, da sie die Bestimmungen des 
Kontrakts wiederholtj fiir einen strikten juristischen Beweis konnte sie 
freilich ohne den Kontext nicht geniigen. - In Ι 3 ist zwischen die Uber-
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schrift und die -όπογραφή θίηθ Originalunterschrift des έΠΙΤ1)ρ1}t'ΙJς σvv

αλλαγμ&~ων gesetzt, we1che vielleicht die Richtigkeit der Κορίθ bestatigen 
sol1. - Είηθ abweichende Auffas~ung der Urkunde hat Wi1cken, we1cher 
a. Ο. annimmt, daB hier iiberhaupt ηίθ Θίη Kontext verfaBt wOl'den sei, 
sondern das Amt sich mit der Unterschrift der Partei begniigt habe. Man 
kann die Mog1ichkeit dessen nicht vollig aussch1ieBen; denn da die Urkunde 
abgebrochen ist, konnten die Zeugenunterschriften, die ίη diesem Fall auf 
dem 8tiick gestanden haben miissen, dazu gedacht werden. Ich ha1te jedoch 
θίηθ solche 'Praxis fiir wenig wahrschein1ich, da die -όπογραφ1) begl'iffsmaBig 
einen Text voraussetzt. Die sogen. 'se1bstandigen' διαγραφα[ (8. 69), bei 
denen ja allerdings das 8chwergewicht auf die Unterschrift fallt, haben doch 
immerhin den Text der διαγραφή; die Unterschrift ist a1so hier nicht so 
beziehungslos, wie sie ίη unserem Fall sein miiBte. 

Eine gleich. formuJierte Urkunde ist nach Mittei1ung Υοη Κ. Wesse1y 
Ρ. Ε. R. Ιην. Nr. 1577 (Ausstellungs-Nr. 230). 

Mit Untel"streichungen deutet der Hg. unvollstandig erhaltene, aber 
sichere Buchstaben an. 

1 Χοίακ κδ / εν 'Ηρακλέους πόλει τfι -δπερ Mέμ~φιν εξαμάρτυρον. 3 Λυ

ρήλιος- "Λμμων ώς- (ετων) λ ουλη γόν~,!/:, Q§:ωφ.] 4 (2te Η.) Αυρήλιος- Δη
μήτριος επιτηρητης- 6υναλλ(αγμάτων) 9'f9'[η(μείωμαι)]. 5(1te Η.) ('Έτους-) 5 

ς/ Μάρκου Αυρηλ{ου Σεουήρου Άλεξάνδρ~{υ Κ]αί6αρος- τού κ(υρίου). 

6 Αυρήλιος- Άμμωνας- 'Λμμωνατος- μητρος- ΘαΙ60[ύ]~τoς &πο Όξυρύγχων 

~όλεως δμολογω δεδα~νι6,f}-αι παρα d[ ~]ρηJ.[{ου .] . [.] . [ ... ] . [ . .. ] ... . 
9 μητρος- Θερμου,f}-αρ{ου &πο τ1'iς- μητρoπ6λει;Qω 10 τού Άρ6ινοίτου &π[ο] 10 

&μφόδου Γυμνα6{ου 11 &ργυρ{ου 6εβαστού νομί6ματος- κεφαλ[αίου] 12 δραχ,uας
διαΚ06ίας- (γ{νονται) \ ω τόκου δραxμι~αίoυ έκά6της- μνίgς- κατα EL1'ivιx 

εκα6τον, 14 ας- και &ποδώ6ω [60Ι ε]~ μηνι Παύν/:. 15 του ενi~τ[δ:ιτος- Μάρκου 15 

Αυρηλ]{ου ετους- 16 ανυπερ,f}-έτω[ς- τ1'iς-] πράξεως- 60Ι ου6η[ς] 17 και τοίς- παρ α 

60ύ εκ τε εμού και εκ των 18 υπαρχόν,!ιQ~ μοι παν,!o{ω~ πάντ[ ων] 19 πρά6-

σοντι ~~{}άπερ έκ δίκης-, περι δε τού 20 ταύτα ορ,f}-ως- γεγε[νη6],f}-αι επερι;Q- 20 

τη,f}-εις 2! ώμολόγη6α. Το [εξαμ ]άρ[ τυρο]ν δάνειον 

Hier bricht der Papyl'US ab. 

137. Zusage einer άποχη ~SαμάQτυQΟS. - 90 n. C. - Faijum. (8. 56.) 
BGU 260 ed. Krebs. Nachtl·. von Wilcken in den Nachtr. ΖΠ BGU Ι. 

Lit.: Mitteis, R. Pl·iV. R. 1, 309 Α. 70; Wilcken, Arch. 5, 204 fg. 

1 Πετε60ύχo ς- Πτολεμα{ου ~φρoδΙ6ί[φ] 2. [ .. .. . ]ως- χαίρειν. Άπέχωι 

παρά 60υ 3 ας- ωφιλές- μοι έπ' ενυκή6Ι κατα 4δημόσ[ιον] χρη[μ ]ι;ι[ τ ]Ι6μον 

&ργυ~ρίoυ δραχμας- εξαΚ06{ας- και 6 δπόδε έαν α{ρίΊ, εκδώ6ωι 60υ 7 έξαμάρ- 6 

τυρον &π[ ο ]χήν. Ή χιρ η~δε κυρ{α {6τωι πανταxfίι 9 έπιφερωμένη ώς- έν 

δημω~6ίωι κατακεχωΡΙ6μένηι. 11 'Έτους- έν[ ά]του Αυτοκράτορος- Καί6αρος- 10 

12 Δομιτιανού Σεβα6τού Γερμανικού 13 μηνος [Γερμα ]νΙΚ9V κv-. 

3 1. Ινοικήσει. 10 1. κατακεχωρισμέ'JΙ1). 
6 1. δπότε. - 1. σοι. 
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3. CHEIROGRAPHA. 

138. Cheirographon iiber ein Depositum. - 136 v. C. - Aus der Thebais. 
Grenf. 2, 17 edd. Gl·enfell-Hunt. 
Lit.: Partsch, griech. Bίirgsch. 21, 152 Α. 2 i 213 Α. 3 i Pappu1ias, Τι έμπράγματος 

&σφάλ.εια Ι . 16 Text ΖΠ Α. 27. 

1'Έτους λδ Τ[ύ]βι {t. Πατούς Πατούτος 2 Τακμώιτι Πατούτος XαίΡCΙν, 
'Ομολογώ 3 εχειν παρα σού κώνον σιδηρούν εν -&πο~{tήκrι, έφ' φ έάν με 

5 άπαιτΏς και μη 5 άποδιδώ σοι αποτίσω σοι χαλκού (τάλαντον) α 'Β, 
6 τιμην τού προγεγρα,uμένου κώνου. 7'Έγγυος Θαησις πρεσβυτέρα Πόρ
τιτος 8 τών προκειμένων πάντων. 'Έγραψεν 9 Δρύτων Παμφtλoυ -&περ 

10 aiJrwv _ δια το φάσκειν 10 α-&τους μη είδέναι γράμματα. 11 ('Έτους) λδ 

Τύβι {t. 

3 -4 iιπo&ήκη ist hier ίω Sinn νοη παρα
κατα.ftήκη gebraucht, a180 = Depositum. 

5 = ι Talent 2000 Drachmen. 

139. Cheirographon iiber einen Lieferungskauf. - Ende des 2. Jahrh. 
Υ. C. - Tenis. 
Ρ. Rein. 30 ed. Th. Reinach. 

1 [Διονύσιος] Κεφαλατος Πέρσης της επιγονη[ς τώι δείνι] 2[ ....... ο]υ 
Μακεδόνι εκατοντάρχωι [της ..... ] S [ήγεμονίας] 'Λκωριτ[ ων ]χ[ αί]ρ[ cιν. 

5Όμολογω] 4[έχειν π]αρα σού τιμην πυρού άρfαβ[ων ....... ] 5[ας άπο-
δώ]σω σοι η τοίς παρα σού εν τω[ι .... μηνι] 6 [ΤΟύ προ"ειμένου] έτους, 

πυρον στερεον νέον [κα{tαρον] 7 [lXδoλoν, μ ]ε'τρωι τωι εμωι και κα[ ταστήσω] 

8 [έπι τον κα ]τ[ α τ]ην Ά[ κώ ]ρι[ ος ορμον τοις ιδίοις] 9 [&νηλώ ]μασι ' εαν δε 
10 [μ]η άπ[ ο ]δ[ ω κα{tότι πρόκειται, άπο ]~[ τείσω] σοι η τοίς παρα σού τιμην 

εκά[ στης] 11 [&ρτάβης] χαλκού δραχμας δισχιλ[ίας, της] 12 [πράξεω]ς ουσης 

σοι τε και τοίς παρ[ α σού έξ έμού] 13 [τε και] εκ των -&π[ α ]ρχόντ[ ων εμοι 

15 πάντων] 14 [κα{tάπερ] εγ δίκης. Ή χειρ fίδε κυρία [έστω] 15 [πανταχη] 

επιφερομένη(ι} και [παντι τώι επιφε'ρονΗ.] 

16 (2 Ι. Η.) 17 ['Έτους .. ] Παύνι [ .. ] έν κώ(μrι) Τήνει [ΤΟύ Μωχίτου] 
18 [&ναγέ]γρ( απται) δι' '1πολλ[ ω ]νίου. 

14:0. Cheirographon iiber ein Getreidedarlehen. - Wahrscheinlich 114 
v. C. - Herkunft unbekannt. 
Ρ. Amh. 2, 32 Vel'80 edd. Grenfell-Hunt. 

1 Φανίας nρωτάρχοv 2 nασικράτηι 'Λπολλφν?[ρ]ν 3 χαίρειν. 'Έχω παρα 
5 [σού] 4 πυρων άρτάβας τρείς 5(γίνεται) (πυρων) (&ρτάβας) γ, ας &ποδώσω 

9Ρ[Ι] 6 εν τωι Παύνι μηνι τού 7 τρίτου (ετους). Έαν δε μη 8 &ποδω, &πο-

10 τείσω σοι 9 εν τώι έχομε'νωι μην[L] 10 ήμιόλιον. 11 /,Έτους γ τυβι ιη. 

Unten, ίη umgekehrter 8chl'ift: Φανίας Πασικράτηι χαίρειν ε. 
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141. Cheirographon iiber eine Verpachtung, - 1]2 Υ. C. - Tebtynis. 
Ρ. Teb. Ι07 edd. Grenfell-Hunt. 

1 Πτολεμαίος Μενίσκου Μεγχεί ι ιαίρειν. Όμολογω 2 μεμισ{tωκέναι σοι 

τας -&παρχούσας εν τωι 8 κλήρωι μου χόρτου &ρούρας δέκα [εΙς το] 

4εσπ[αρμ]ένας εΙς το ς (ετος) έκφορίου εκάσ~τη[ς] άρούρας πυρού πέντε, 5 

ωστ' είναι 6 πυρού &ρτάβας πεντήκοντα, και συν~xωρω τηι μισ{tώσει και 
βεβαιώσωι σ[ οι] 8 και ο[ς εαν μ,ισ{tώσrις. 9'Έρρωσο. ('Έτους) ς '4Ν υρ .. ] 

14:2. Cheirographon iiber ein Darlehen unter ROmern. - 120 n. C. -
Faijum. (8. 56 bei Α. 5-7.) 
BGU 69 ed. Viereck. Nachtr. νοω Hg., Wilcken und Krebs ίη den Nachtr. ΖΠ 

BGU 1. 

Das Chirographum ist - gegen die Regel - unterschήeben, vielleicht 
weil es allographisch ist. - Die Hohe der Zinsen ist nicbt bezeichnet; also 
sind die landesiiblichen gemeint. 

1[ΟiJαλε'ριος] Λόγγος [{]π[πευς] εΙλης' 1πριανη[ς] 2 τ[ύ]ρ[μ]ης Τραυια

νης Ίουλίφ 'Λγριππιανrf 3 [ππεί ειλης της aiJrfjg, τύρμης ΟiJολου~μνιου 

χαίριν. Όμολογώ εχιν παρά σου 5 χρησιν έντοκον άργυρίου σεβαστού 5 

6 νομίζματος δραχμας εκατον Τε6~σερ4κoντα, ας και άποδώσω σοι τφ 

8 ενγιστα δο{tησομένφ οψωνίφ 9 &νυπερ{tέτως της πράξεός σοι γινo~μένης 10 
έκ τε εμού τε κα[ι] <τ)ων -&παρΕ..[χ]όντων μοι πάντων κα{tάπερ έγ 

12[ δί]κης. Το δΒ χειρόγραφον τούτο 13 [κύρ ]ιον έστω πανταxfι και παντι 

14[τ]φ ε[πι]φέρο[ντ]ι αις έν δημοσίφ 15 [κα]τακεχωρ[ι]σμε'νον, μενόντων 15 

16 [σοι] των, ιbν οφείλω σοι, δραχμων 17 χειλίων' Σεμπρώνιος Σαβίνος ίπ

πευς 18 εί'λης της αiJτης, τύρμης ΟiJολουμνίου 19 έ[γ ]ραψα -&περ α[ iJ ]τού 
ερώτη{tις δια το βρα~[ δ]ύτερα aiJrov γράφιν, αiJτού γράφον το!; 21 [το 20 
Ο]νομα. ('Έτους) δ' 4.δριανού Καίσαρος 22 [το]ύ κυρίου Πα[ύνι] κη. (2te Η.) 
OiJa[ λ ]έρις Λόγγος 23 δ προγε[γραμ ]μένος έ~λαβoν κα{tως πρόκιται. 

Verso (3te Η.): Χιρό[γ]ραφον Ούα[λ]ερ[ίου] Λόν[γο]υ. 

13 Ι παντί [τ]φ Μ. entsprechend del' 
gewohnlichen Formel i [τόπ]φ. Viereck. 

Ι6 [σοι] τών Μ. i [τού]των Viereck. 

14:3. Cheirographon iiber ein Darlehen unter ROmern. - 138 n. C. 
Faijum. 
BGU 272 ed. Krebs. Nachtr. νοη Viereck und Wilcken ίη den Nachtr. ΖΠ BGU 1. 

Der Schuldschein ist durchstrichen, also }{assiert. 

1 [ .•••. •••• ] Γάιος Λογγείνο!; οiJετρανος λεγιωνος 2 [δωδεκάτη]ς 

Κεραυνοφόρου Γαίφ Σεμπρωνίφ 3 [ .••.• . • • ]οiJετραν[φ] χαίρειν. Όμολογω 
έχειν 4 [παρά σου κατ]α το[ ύ]ΤΟ το χειρόγραφον παραχρημα 5 [δια χειρος 5 

έξ] οίκου &ργυρίου δραχμας χειλίας 6 [§κατον είκοσ]ι -< άρκ, τόκου δραχ
μιαίου εκάστης 7 [μνας τον μη]να εκαστον, ιbν και την άπόδοοίν 8 [σοι 



156 . Kap. ΠΙ. Die Urkunde. [143-140 

ποιήσω έ]ν μηνι Χοίαχ του έν[ εστ ]ωτo~ 9 [β (ετoυ~) Kα{σα(>o~] Τ{του ΛΕ-

10 Μου '1.ντωνε{νου Σεβαστου 10 [E,)σεβoυ~ α]νευ πάση~ ύπεQiFέσεω~ και' 

εύQηΕ..[ σιλoγ{α~, :με']νoντo~ τούτου λ6γου ύπεQ ιbν αλ~[λων οφείλω σ ]οι 
κα[ τα] XHQ6[YQ ]αφον δQαχμων 13 [. ..•..•... . ]ων και' τ6κων avtv πάση~ 

15 ύπψ~[ -&-έσεω~ και εύQη]σιλογία~, γεινoμένη~ σοι 15 [τή~ π(>άξεως] εκ τε 
έμού και έκ των ύπα(>x6ν~[ των μοι άπάντ Ίων. ΤΟ δε χειQ6γQαφοv τούτο 
δισΕ-[ σον γQαφεν κύQΙ ]ον εστω αις έν δημοσ{φ κατα~[ κεχωQισμέvο ]ν. 
'Έτoυ~ δευτέQου Λ,)ΤΟΚQάΤΟQΟ~ 19 [Καίσα(>ος Τίτου] Λlλ{ου '1.ντωνείνου 

20 Σεβαστού 20 [Ε,)σεβους Τύβι-.] 

Darunter 4 fast ganz ver16schte Zeilen von anderer Hand. 

11 Ob σου του statt τοvτου? 

14:4:. Chirographarischer Kauf iiber θίη Kamel. - 144 n. C. - Sokno

paiu Nesos. (S. 86.) 
BGU 453 ed. Krebs. Nachtr. νοω Hg. ίη den Nachtr. zu BGU ΙΙ. Ol'iginal Υοη 

mir revidiert. 

Am 8cblu.B steht nicht, wie der Hg. las, θίη (hier unmoglicher) &ναγραφή
Vermerk, sondern, wie ich am Original sah, die QιIittung iiber die Gebiihr 
fiir die Wiistenwacht; dazu Preisigke, Ρ. 8traBb. 1 ρ. 50. Die Gebiihr ist 
vermutlich bei der Einfuhr des Kamels nach 8oknopaiu Nesos gezahlt 
worden; das Dorf lag ίη der Tat so, daB das Kamel durch die Wiiste hin
gefiibrt werden muBte. 

DaB θίη &ναγραφή ·Vermerk hier sachlich undenkbal' ist, folgt daraus, 
daB ίη der Kaiserzeit, del' das 8tiick angehort, die χειρόγραφα nicht mehr 
ίη der χώρα durch &ναγραφή, sondern in Alexandrien durch δΎJp,oσ[ωσις 
registriert werden (8. 82 fg.) . 

1 Π[.] . . [ ... ] ~ς , 1.λεξάν[ δ]ρου &πο κώμη~ 2 Θερευού-&-εως τού [Π]ροσω
π{τ[ο]υ νομού 3Λ'ρπάλφ Παβoύτo[~] &πο κώμης 4 Σοκνοπ(α{ου) Ν[ή]σου 

5 Xa{Q[ ειν. Όμ ]ολογω πε~Qακέναι σοι έκ των ύπαρχ6ντων 6 μοι καμήλων 
κ[ άμηλ]ς>ν -&-ήλ[ ει ]αν 7 τελείαν μ{αν [κ ]εχ[ αρα ]κ[με']νη(ν) έπυ τ]φ 8 μηρφ 
9'[ εξ]ι[φ] &Qα[β]ικον XcXQ[ αγ ]μα 9 και' &;;έχω παρα σού [τ]ην συνπεφωνη-

10 10 μένην τιμην πασαν έκ πλήρ[ ους] 11 &ρ[γ ]VQCov δQαχμα~ πεντακοσίας 
12 ό[γδ]οήκοντα "'-' S φ[ π] και βεβαιώσω ιjI} 13 πάσι β[ ε ]βαιωσον τα[ ύτ ]ην 

15 τοιαύ[ τη]ν 14 &ναπ6ριφον. ('Έτους) ιξ Λ,)ΤΟΚQάτορ[ ος] Κα{σαQος 15 Τ{του 

Λlλ{oυ Λ'δQιανού Άντω[ν{]νου 16 Σεβαστού ΕiJσεβους Τύβι κε. 17 Σατα
βoύ~ εγ[ρ ]αψα ύπερ α,)το'L- μη Ιδ6τος 18 γQάμματα. 

19 (2te Η.) Τετελ(ώνηται) δι(α) πύλ(ης) ';ο';C[νο]π(αίου) .zyήιjς>[υ] έρη-
20 μoφυλ(ακ{α~) "1.Q7fCf-λος 20 Παβoύτo~ ύποτελ( ... ) κάμηλ(ον) -&-ήλ(ειαν) πυQΙ 

κεχ( αραγμένην) δεξιφ 21 μηQφ &Qαβι[ Κ(jj~.] ('Έτους) έπτα[καιδεκά]του 'Λν
[των{νου] 22Κα{σαρος τού κυρ {ου ΜεχεΙρ[.] : : : 7j 

12 "'-'S = γίνονται δραχμαί . - Ι σοι 
statt σε. 

13 Ι πάσrι βεβαιιhσει. 
19 Hergestellt νοη Μ. 
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14-5. Cheirographon iiber θίηθη Grundstiicksverkauf. - 322 oder 323 
n. C. - Hermupolis. 

CPR 1 Nr. 10 Οο1. Ι ed. Wessely. Nachtr. ΥOl;Ι Hunt, Gott. G-. Λ. 1897, 460. 
Lit. (chronologische Fragen betreffend): Mommsen, Hermes 32, 545 fg.; Seeck, 

ebenda 36, 31; Collinet-Jouguet, Arch. 3, 341; Viel'eck, ebenda 4, 156 fg. 

Der Papyrus besteht aus zwei gleichlautenden Kolumnen; er war ,zum 
Zerschneiden bestimmt, so daB jede Partei θίηθ Ausfet·t.igung bekommen sollte. 

1 Παήσι~ Βήκ[ιος μη]τρος Ταύριος αις (έτων) λ οiJλη δακτύλφ μικρφ 

&ριστερας χειρος απο κώμη~ ΤεQτεvβύ.{}εω~ τού ΈQμοπολίτου νομού Άδελ

φιος Άδελφ{ου γυμ(vασιαQχήσαντι) βουλ(ευτΏ) Έρμού π6λεω~ 2 τ1jς λα,u
προτάτ[ ης χ]ιχίQειν. Όμολογω πεπρακέυαι σοι α(πο) τού νυν έπι τον 

α[π]ιχντα χρ6νον τα~ ύπιxρxoύσα~ μοι περι <την) προκ(ειμένην) ΤεQτεν

βύ-&-εως έκ τού Zένωνo~ κλήρου ιδικ(ού) (αQούQιχς) ξ, 3 ιbν γε{τoνε~ [ν6-] 

του γύης, &πηλιώτου Β1jκις MoύϊΤo~, &πο τής ΠQ(ος) βΟQQα Ίβ6ϊτος Παή

σιo~ &π[ο Π]ρηρή, λιβος διώQυγο~ Παμoύνιo~ Έρμ{νου απο Πρερή, την 

δε πρo~ &λλήλoυ~ συνπεφ~ωνημένην τιμην &ργυρ{ου σεβαστων νoμίσμιxτo~ . 

τάλαντα εΙκοσι "'-' αργυ l. κ αiJτ6iFι &πέσχον παρ α σού (τού) ωνουμένου 

κατα τήνδε την δισσην ε(γ)γριχφον &σφάλειαν δια χειρος έκ + 5 πλήρους 5 

και είναι περι σιχι τον ιΧΗιούμενον κιχι τoί~ ΠΙΧQα σού την των πεπριχμένων 

σοι αι~ πρ6κ( ειται) κατοικικων ιXQoVQrov έπτα. κυQ{αv και κράτησιν, χρω

μένους και οικονομουντας 6 παιρι αiJτων καiF' ον έαν αίρωνται τρ6πον 

απ[ο του] νύν έπι τον αει χρ6[νο]ν, των τούτων ζητουμένων ύπερ των 

ΠΙΧQ[φχ]ημένων χρ6νων μέΧQΙ του διεληλυiF6τος ετoυ~ 7 τής δεκάτης lv
δικτιωνος και αiJτή~ δντων πρ[ος] σαι τον πωλούντα, των δ'ε απο τού 

ένεστωτo~ ετoυ~ τ1jς siJrvxoiJ~ ένδεκάτη~ 'νδικτιωνος έπι τον έξή~ χρ6-
.1' 8 \ " , ' [ ] δ" ~ι σ" 6 ' νον οντων ΠQος σαι τον ωνουμ ε νον ια το ναι οι ε"!-φ ρια και, 

φ6ρoυ~, τή~ βεβαιώσεω~ δια παντος προς πασαν βεβαίωσιν έξακολου-&-ού

ση~ μοι τφ πωλούντι, και μη έπελεύσεσfJ'α{ με 9 μηδ' αλλον ύ[ περ] έμού 

έπι σιχι τον dJνούμενον μηδ' έπει τους παQα σου περι μηδενος τήσδε τής 

πράσεως ΤQ6πφ μηδενC' έαν δε έπ(ει)έλ-&-ω .η μ11 βεβαιω, η τ' εφοδος 

ακυQος, 10 εστω και ΠQοσ[ απο ]τ{σω .η δ ύπερ έμού έπελευσ6μενo~ σοι τφ 10 
dJvoVikivιp .η τoί~ παρα σού τά δε βλάβη και δαπάνηματα και έπιτ{μου 

αι~ ['διον χρέος διπλήν την τιμην και εΙς το 11 δημόσιον Τ11ν [Ι'6η]ν και 

μηδεν ~σσoν rι πρασι~ κυρ{α αι~ έν δημοσίφ &ρχίφ κιχτιχκιμένη(ν), 7)ν 

και δισσήυ σοι έξεδ6μην. ΈντεύiFεν εiJδοκω τΏ έσoμένrι δημοσιώσι, 12 περι 

δε τού τα[ύτα] ουτως oQiFro~ και κιχλως γενέσ-&-ιχι έπερωτη-&-( εις) αιμολ6-

1 Ι 'Αδε'λφΙφ. 

2 προκ(ειμένην) Hunt, GGA 1897,400. 
- Τερτενβ{ί.{}εως, sc. κιhμην. 

3 Uber die Bedeutung νοη γvης (auch 
?,vος, Lips. 106, 16) vg1. Grenfell -Hunt, 
Teb. 1 ρ. 235; 2 ρ. 108; Cronert, Class. 
Rev. j 903 ρ . 194. 

4 "'-' = γίνεται. - Das Kreuz am Ende 
dient zur Ausfίίllung del' Zeile. 

5 σαι Ι σε, ΒΟ auch im Folgenden. 
6 παιρι Ι περι. 
7/8 και αi!Τ1)ς = einschlieBlich. -1.πρΟς 

μ-ε τον πω'λ. und σου τα Ικφόρια. 
10 δε Ι τε. 
11 iiber εΜοκώ τΥ δημoσιιhσι Β. S. 83. 
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γ( ησα). 'Τπατ{αr; τών δεσποτών ήμών Λικιννίου Σεβαστού το ~/ και Λι
κινν{ου τού Έπιφανεστάτου 13 KaCoaQor; το β', [Π]αίίνι Ο. Παησιr; Βήκιοr; 

, , ,Ι , \ 'β β' \ 'δ " πεπρακα και απεοχον την ΤΙ,uην και ε αιωσω και ευ οκώ τfι εσομενΥ 

δημοσιώσι ώr; πρ6κ(ειται). Φιβίων Έρμοπολ(ίτηr;) εγρα(ψα) 14 γρά(μματα) 

μη (εΙ)δ( 6τοr;). 

14:6. Wechselseitiges Cheirographou iiber είηεη Tausch. - 213-217 
n. C. - Hermupolis magna. (V gl. S. 57.) 
Ρ. Flor. 47 001. r ed. Vitelli. 

Zwei Halbbrίider Υοη Mutterseite tauschen: der θίηθ, Hel'modidymos, 
gibt θίηθΏ ΥΟΏ Vaterseite ererbten .Magazinraum, del' andere, Tithoetion, das 
Υοη der gemeinsamen Mutter el'erbte Sechstel eines Hauses, Υοη dem Βθίη 
Bruder bereits θίη zweites Sechstel ererbt hatte. Dabei bekommt Tithoetion 
noch θίηθ Aufzahlung ΥΟΏ 200 Drachmen. Das Dokument soll als Spezimen 
fiir die Form: &λ.λ-ήλοις xαί~ειν dienen. Es war ίη vier Exemplaren aus
gefertigt, fίir jede Partei zwei (vgl. Λmh. 99). Die vorliegenden beiden 
auf einer Rolle vereinigten Exemplare, ΥΟΏ denen nur das erste zum Ab
druck gebracht ist, sind ΥΟΏ Hermodidymos unterschrieben, waren also fίir 

Tithoetion bestimmt. 
Das Datum zwischen 213-217 ergibt sich daraus, daB Caracalla als 

Alleinregent genannt ist. 

1 [Δυρήλιοι Έρμοδίδυμοr; ΆνουβCωνος Άγα]-Β-Ού Δα{μονοr; τού [και 

Έπι]μάχου και Τι-Β-οητίφ[ν δ και] Σαρα.!.[πάμμων Έρμίνου του και Άχιλ

λε']ωr; &μφ6τεροι Έρμοπολείται &ναγρα( φ6μενοι) έπι φρο( υρ{ου) λιβος έκ 

μητροr; 3 [EVδαιμoν{δoς τηr; και . Φίντυος Δημητρ{ο]υ &λλήλοιr; χα{ρειν. 
Όμολογούμεν &ντικατηλλαxέ~[ναι προr; &λλήλους έντεύ-Β-εν κυρ{ως και] 

5 &ναφαιρέτως και &μετανοήτως έπι τον ΙΧπαντα χι;>6νον 5 [τον μεν Αυρήλιον 

ΈρμοδCδυμον τ ]ην συνχωρη-Β-είσαν αυτφ κατ' εγγραπτον &σφάλειαν 6 [ol'
κησιν και χρησιν τ6που καλουμένου Χ]§ιμερινώνος έν Πυλώνι και τού 

έντοr; ταμιε{ου οΙκ{ας 7 [πατρικης τού Τι-Β-οητ{ωνος έν Έρμού π6λ]ει έπι . 

π6λ(εωr;) &πηλ(ιώτου) έν Qύμrι καλOυμένrι Καλα-Β-οπλ6κων 8[ιbν ij XVQECΙX 
και ij OrXrJOLr; iιΠ06τέλλ]ει τφ α(υτφ) Τι-Β-οητ{ωνι, τον δε Τι-Β-οητ{ωνα τον 

και Σα~[ραπάμμωνα το iιπάρxoν αυτφ έ'κτον] I!έρος οίκίας και συνκυρ6ν-

10 των και χρηστηρCων και &ν~[ ηκ6ντων πάντων και είσ6δων και έξ6]δων 

έπι το[ύ α(υΤΟύ)] &μφ6δου κατάντικρυ κ[ατ]ηντηκος εΙς αυ_~[τoν τον Τι

-Β-QητCωνα &πο κληρονομ{αr;] της κοινης μητρος κατ α μετοχην &λλου έ'κτου 

μέρουr; 12 [τού Έρμοδιδύμου' έντεύ-Β-εν δε εκάτερο]ν &ντιλαμβάνεσ-Β-αι και 

xρί'i.σ-B-αι και οΙκονομ( ε )ίν και δ'ιοιΕ.[ κείν περι oiί &ντικατηλλάγη, ώς 
προδ]εδήλωται, έπι τον ΙΧπαντα χρ6νο-ιι και βεβαΙΟύντα δια παν~[ τοr; και 

&πέσχεν δ ΈρμοδCδυμος πα ]ρα τού Τι-Β-οητίωνοr; iιπερ έκλογηr; &ργ( υρίου) 

15 (δραχμαr;) διακοσίαr; δια 15 [XHQor;' και ουκ εξεσται oVΔενι ήμών π ]αραβη-

14 Ικλογή, sonst die Wahl ο. a., kann hier ηυχ die Aufzahlung bedeuten. 
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ναι τήνδε την &ντικαταλλαγην απο μηδενος 16 [λ6γου παρευρέσει μηδεμι~ 
έπι τον ΙΧπα ]ντα χι;>6νον δια το ijμί'i.r; έπι τούτοις συντε-Β-εϊ:σ&αι. Ή 
17 [&ντικαταλλαγη XVQCΙX ~ν και τετρασσ JιΊν έγράΨαμεν, Elr; το παρ' εκατέρφ 
μέρει εΙναι δισσήν. 18 [(Έτους) . . Αvτοκράτοροr; KaCoaQOf; Μάρκου Αυ]ρη
λίου Σευήρου '.4.ντωνίυου Παρ&ικού Μεγίστου Βρεταννικού 19 [Μεγίστου 

Ευοεβούr; Σεβ]ι;ι:στού Τύβι ι-Β- (2t
• Η.) Αυρηλίος Έρμοδίδυμος '4.νουβίωνοr; 

&1'τικα~[ τήλλαχα και εVδoκώ πί'i.σι τοιr; προγεγραμμ ]ένοιr; 21 [(2t
• Η.) Αυ- 20 

ρήλιοr; ΈρμοδCδυμοr; 'Δνουβίωνοr; ευδοκώ] τfι τηr; &σφαλCαr; δΥμοσιώσεωr;. 

21: 1. δημοσιώσει. 

14:7. Byzantinisches Cheirographon, Miete zweier Zimmer. - 633 n. C. -
.ΑΧΒίηοΘ. (V gl. S. 87 fg.) 
Ρ. Lond. 1 Nr. 113, 6 b ed. (Wessely, Wien. Stud. 9,244; sodann) Kenyon 1 ρ.214 

der Gesamtpublikation. 

Das nachstehende Chirographum vom J . 633 lίiBt die illeisten der auf 
S. 88 angegebenen Besonderheiten der byzantinischen Urkunde erkennen. 

1 tΈν όν6ματι τού XVQCOV και δεσπ( 6του) 2Ίησού Χριστού τού -Β-εού 

και . 3 Σωτηροr; -ήμών, βασιλείαr; 4 τού εύσεβεστάτου και φιλαν-Β-ρ( ωποτάτου) 
5 -ήμών δεσπ6του Φλ( αυίου) Ήρακλείου 6τού ιxlrovCov Αυγούστου κα/' Αυτο- 5 

7 κράτοροr; ετουr; κγ Μεσορη ι-Β- b Ζν( δικτι6νοr;) έν Ά4ρ( σιυ6?J). 
8 Φλ( αυCφ) Γεροντίφ τφ περιβλέπτφ 9 κ6μετι υ{φ τού της λαμπρί'i.r; 

10 μνήμηr; Κολλού&ου &πο τηr; 11 'ΑρσινΟ'ίτών π6λεωr; Αυρήλ(ιοr;) 12 Γερ6ν- 10 

τιo~ περιχύτηr; δημο( σίου) 1Β βαλανίου &πο της αυτηr; ' π6λεως 14 υίo~ Φοι
βάμμωvοr; οίκών 15 έπ' &μφ6δου .11.ιΙΌυϊαρCο(υ) χ(αίρειν). Όμολογ[ώ] 16 με- 15 

μι[ ο]-Β-ώσ&αι παρα τηr; iιμέτει;>α~ 17 λαμπρ6τητοr; &πο τών iιπαι;>x6ντ( ων) 
18 αυτfι έπι τη[ σδ]ε τηr; π6λεωr; 19 καΙ τοίί αυτο[ύ &μ ]φ6δου ε6ω-Β-εν 20 τού 20 

έκεί&ε έποικίου βλέπο[ν( τοr;)] 21 Elr; λCβα έν οlκίtt &νεφγμέν[rι] 22 εZ~ &πη
λιώτην έν τφ κλε . .. 23 τ6πουr; δύο &νεωγμένου[r;] 24 έ'να μεν clr; βoρρί'i., 
τον [δε] 25αλλον clr; &πηλιώτην με[τ'] 26 αυτών τού δι(κα{)ου έφ' οσον 25 

27 χι;>6νον βούλ[ ει απ]ο τού 28 παρελ-Β-6ν[ τοr; μη]νος Παύνι 29 τέλει της 
π[ αρελ-&ού]σηr; έ'κτη~ ιν( δικτι6νοr;) 30 κάΙ παρασχώ [σοι] iιπερ Ε [ν ]οικΙου 30 
31 αυτών ένιαυσίωr; χρυσίου 32 νομισματCου ημισύ τέταρτον 33 χρ / νΟ (δ 
ώς [ν ]ομιτεύεται τoύ~τ' έστιν iιπΈι;> [μεν] iVOr; τ6που Β5 νομισματΙου 85 

[τρ ]ίτον και iιπερ 36 τού &λλου τό[ π ]ου νομισματίου 37 τι;>ίτον δωδ έκατον. 

'Η μCσ~-Β-ω[ σ ]ι~ κυρία κα/' έπερ( ωτη-Β-ειr;) ώμ( ολ6γησα). 34 Αυρήλιοr; Γε
ρ6ντιοr; 40περιχύτηr; τού δημοσίου βαλα[νC]ου 40υ{O~ Φoιβάμμωνo~ στοιχετ 40 

t 
μ[ οι] 42 πάντα ώr; πρ6κειται t 43 t di emu Iustu t δι' έμού Ίούοτου t 

Verso: t Μί6&(ωσιr;) τόπων β έπ' &μφ6δ(ου) Mo[vtJaQlov γενομέ(νη) 
iιπo Αυρ( rJlCov) Γεροντίου περιχύτ( ου) clr; Φλ( άυιον) Γερ6ντιον τον περί

βλ( επτον) κ6με( τα) t 
ι 20 fg. V g1. Ζυ der Stelle Wessely a. Ο . 248. 
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148. Byzantinisches Cheirographon, Kauf der nachsten Heuernte zum 
Preis der Lieferzeit. - 6.-7. Jahrh. n. C. - Arsinoe. 
Ρ. Lond. Nr. 113, 6 c ed. (Wessely, Wien. Stud. 9 ρ . 250, sodann) Kenyon 1 ρ. 215 

der Gesamtausgabe. 

Die Urkunde zeigt ίη Ι 4.1 das Zeichen χμγ. V gl. dazu S. 89 . . 

1 [t 'Εν ονόματι του κυρίου και δεσπ( ότου) fιμων 'Ιησου ΧρΙΌτου] 
2 του .&εου κα~ [Σω]τ?]ρος ήμω[ν] 3 Φαωφι ε. [Ε]ν(δικτιόνος) lv '1.Ρ(ΌΙ-

5 νόrι). 4 Tιj5 λαμπρο[ τά]τφ Γερον~τCφ χαρτουλ[ αρ ]Cφ ούΌίας 6 ΘεοδΟΌCΟ[ υ 
το]υ ι)νδοξ( οτάτου) 7 Ότρατηλάτ[ ου &]πο τfj[ς] 8 'ΑρΌινοιτων πόλεως 9 Αύ-

10 ρήλιοι '1.βραάμιος υCος Aafjv και ['Α]μουν υίος 10 Δ[ αυι]τ &πο έποικCου 
11 Καυειο.αν του ΘεοδΟΌ(ιου)~πολCτου νομου χ(αίρειν). 'Ομο.!!!...λογουμεν 

15 έΌχηκέναι 14 ήμας παρα τfjς σfjς λαμπρ( ότηΤός) 15 δια χειρος είς Ιδίαν ήμων 
16 χρεCαν XQVOCOV νομ(ΙΌμάτιον) 17 εν ημιου αις νομ(ιτευεται) 18 ΧΡι νΟ ' α~ 

20 αις ν), lyOJ μεν 19Άβραάμιος νομΙΌμ(άτιον) 20 ημισυ , έγω δε 'Αμουν 21 το 
εν ν[ όμισ ]μα, κε~φ[ άλαιον ()ν] παρ' ήμΤν 23 εΙς τιμην χόρτου 24 ξ11ρου 

25 κομητικου 25 πρωτοκόπου εύαρ( έΌτου), 26 τελείου δέματος, Τfι 27 φαινoμένrι 
50 τιμfι &το~κεC' την δε &πόδO~Όιν αύτων ποιηΌόμε(.&α) 30 αύτfι τφ κα<ριj5) lκ 
των 51 συν .&εφ καρπων εEΌ~ιoύΌης δεκάτης ίν( δικτιόνος) 33lv τφ lποικCφ 

55 &ναμ~φιβόλως l; ύπαρ~xόντων fιμων 36 πάντων και έπερρ( ωτηfTέντες) 
37 αιμολ( ογήσαμεν). Αύρ( ήλιος 'Αβραάμ[ιος] 58 υCος Δαηυ (και) , 1.μουν υCος 

4059 Δαυιτ οι, προκ(εCμενοι) Ότοιχει 40 ήμΤν αις πρόκ(ειται) t 
41 χμγ 
42t d' 1 emu .... . . 
Verso : *Άβρααμίου υίου Aafjv (και)' 1.μουν υίου Δαυιτ [XQ(VOCOV 

νο(μισματίου)] α\ ώς ν( ομιτεύεται) είς τον λαμπρ( ότατον) Γερόντιον 
χαρτουλάρ(ιον) t 

4. ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ. 

149. 'ΥΠόμνημα mit Angebot einer Grundstiickspachtung. - 149 n. C. _ 
Soknopaiu Nesos. (S. 57.) 
Ρ. Lond. 2 Nr. 314 (ρ. 189) ed. Kenyon. 

Lit.: Rostowzew, Kolonat 163, 166. 

Es handelt sich um Afterpachtung νοη yf] δημοσtα. - Man beachte, 
daB die Unterschrift hier gegen die sonstige Sitte des Altertums kein Re
sume del' UrkundseΓkΙarung enthalt, sondern bloBe, ίibήgens nicht eigenhandige 
Namensunterschl'ift ist; das ist bei -όπομν1ιματα haufig (BGU 237. 661; 
CPR 31. 38; Lond. 2 Nr. 216 [ρ . 186] u . a.). Vgl. oben S. 58 Α. Ι. AuBer
dem ist bloB das Angebot untel'schrieben, der Kontrakt also noch nicht 
perfekt, sonst wίirde die Bemerkung μεμ{σfJωμαι &ις πρόκειται dastehen. 

1 Στοτοήτι κ(αι) ΠαΚ1}ιμ &μφο(τέροις) '1.πύγχεως του 2 Στοτοήτεως 
5 παρα Ήρα[κλεt]δου 'Ωρίω1Jος του κ(αι) Πα7fε?ρCου 4 του 'Ηρα[κλ]εCδου 

. 4. 'Τπομνήματα. 161 

[ . . ] . γρ( αφομένου) έπ' &μφόδ( ου) ΦαιήΌου ΠέΡΌΟ( υ) 5 τfjς lπιγονfjς. Βού- 5 

λομαι μιΌfTώΌαΌfTαι παρ' ύμων 6 προς μό[νΟ]Υ το ένεΌτος τρΙΌκ(αι)δέ

κατον ετος 7'ΑvτωνεC,/ ου Κ(αί)σαρος του κυρίου, &φ' ιbν κ(α ι) ύμεΤς 

. 8 τυγχάνεται εχειν lv μισ.&ώΌΙ παρα των &πο κώμης 9 Σοκνοπαίου ΝήΌου 
ίν μιif σφρ (αγίδι) περι 

δημΟΌίας γης &ρούρας έπτα 101] ωΌας έαν (bot lv μιιj 6φρα(γΤδι) έκφορί9'l! 10 
Βακχιάδα 

τωΥ ξίλων 11 του 7fαν'!;ας &Όπ~l!μει πυρου μέτρφ έξαχοινCκ( φ) 12 &ρταβων 
δεκατεΌ6άρων xωρ~~ ιbν κ( α-ι) έπιτε.!!!...λέΌω τα γεωργικα εργα π[ dvrJa οΌα 
κα-ftήκει 14lκ του lQ'C[ ου], Όπείρων &ρούρας μεν πέντε πυρφ 15 κ( αι) τας 15 

λ[οιπας] &ρ[ούρ]ας δύο &πο νότου &ναπαυ~μεΌι γέ[νε}1Ι, τας Q'[ε] του 

έκφορίου πυρου &ρ[ τάβας] 17 δεκατέΌσαρες &ποδόΌω fμεϊν έφ ' α~φ των 

18 έδ~φων, προς έμε ()ντος του οvnλατικου 19 φορέτρου μέχρι ίερας των ύπsρ 

αύτωΥ 20 έκφορίων πάντων κ(αι) παντος εrδους ()ντων 21 προς υμας τους 20 

περι του Στοτοήτιν, έαν φαίΕ.νηται μισfT(ωΌαι)' γίτονες δε των μισ.&ου

μένων 23 &ρουρωυ έπτα νότου α εχει έν μΙ6fT( ώσει) Πτολλας 24 Σαταβου

[τος], βορρα Άλείνο( υ) Όπειρόμευα lδάφη, 25 λιβος πεδιακη δδας, &πηλ(ιώτου) 25 

διωρυξ. 26ΉρακλεCδης αις (έτων) λε ο( ύλ1)) όφρυι &ΡΙΌΤ( εΡi!). 27 (Έτους) 

ιγ Αύτοκράτορος Κ(αC)Όαρος Τίτου ΑΙλCου 28 'Αδριανου 'Αντωνίνου Σε
βαΌτου Εύσεβους Φαωφι κβο 

4 Ι άναγρα(φομένου) . Del' Hg. hat [άπ Jo
γραφομένου, was Vet'lesung odet· Verschrei
bung Βθίη muB. Vg1. S. 75/6. 

8 Ι τυγχάνετε. 
10 σφραγiς wird schon lange als θίη 

bestimmter Rayon der Gesamtfluι' (Ge
wann) aufgefaBt (vg1. Wilcken, Ostr. 1 
ρ . 210 Α. 1, Arch. 1 1). 152 Α. (j; Erman, 
Arch. 1, 74 Α. 1; Pl'eisigke, Ρ. Stl·aBb. 1 
ρ . 90-91; Eger, Grundbuch wesen 186 Α. 7; 

Cronert, Stud. Pal. 4, 91), und diese Be
deutung ist jetzt durch Ρ. Bruxell. 1 (Μη
see Belge 8,101 fg. ) auBer Zweifel gesetzt. 
ΗίθΓ liegt jedoch eher die νοη Preisigke 
a. Ο. 91 Α. 1 angenommene zweite Bedeu
tung (θίη abmarkierteB Grundsti:ick) vor. 

15/ 16 Ι. άναπαυματι(κοίς) , vgl. Lips. 22, 
12. Es sind Brachpflanzen gemeint. 

19 μiχρι Ιεράς ist dnnkel. 

150. 'Υπόμνημα mit Angebot Ζυ Afterpachtung νοη Grundstiicken. 
ι 

128 n. C. - Hermopolitanischer Gau. (V gl. S. 57.) 
Ρ. Amh. 88 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. νοη WaSΖΥήskί, Bodenpacht 1, 125. 
Lit. : Wilcken, Arch. 2, 131; 5,253; WaSΖΥήskί a. Ο. passim. 

Das -όπόμνημα ist νοω Verpachtel' unterschrieben, also das dem Pachter 
ausgehandigte Exemplar de8 hiermit perfekt gewordenen Vertl'ags (80 
auch Ζ. Β . CPR 247; StraBb. 43; Gen. 10. 34. 66. 69; Lips. 19). 

1 Eύτυxίδrι Σαραπίωυος 2 ~_ρα Κό.Ότορος Πανεχώτου _των &πο 3 κώ

μης 'Ακώρεως καταγειν~μέ~1!ΙPΙ έν κώμηι Μνάχει. Βούλομαι 5 μισ.&ώΌαΌfTαι 5 

παρα Όου έ;; ' ετη δ~o &πο 6 του ένεΌ!.ωτος ιγ ({τους) 'Αδριαν~CΌαρος 
rτoυ κυρCου &φ' J;v εχεις έν μιl!.&ώΌει"Β'παρα Σαρ;'';Cας Εύδαι.uονCδος έν 
τωι 9 ;;;άσκωι περι Μναχιν lv δυΌι κοC 10 τ~ς &Qούρας ~ l:Ε!.ά, ιbν μιας μsν 10 

8 Statt Σαραπiας BchHigt Wilcken , 
Arch. 2, 131 Ούλπiας Vol·. 

9 κοiτη wil'd im Hermopolitanischen 
Mitt.i s ~Wilcken, Chr • • tomathie. ΙΙ . 

-Gau anscheinend ίη dem Sinn verwendet, 
den sonst σφραγ i~ hat (vgl. Α. 10 zu 149). 
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αρoυ~ρων τεσσάρων, έτέρας δε αρουρων 12 τριω'!2.-πάt!αLαποτάΚΤΟΥ εκ
φορίου 13 των μΕν αρουρων τεσσάρων τού 14 ιγ (ετους) Άδριανού Καίσαρος 

15 ΤΟυ κυρίου- 15 έκάστrις αρούρης πυρού αρταβων 16 εννέα, ΤΟύ_δε έξfίς ι~ 
(ετους) έκάστrις 17 αρ[~ς κρι-&Ύjς <α)ρταβων έπτά, [α] των 18 δε λοι
π~ αρουρω;;-τριων εκφορίου 19 τού μεν ενεστωτος ιγ (ετους) ανα κρι-

20 it(fίς) 20 αρτάβας όκτώ, τού δε εισιόντος 21 ι[δ (ετους)] ανα πυρού αρτάβας 
όκτώ. Πάντα 22 δ[tl. ~ετ '!ίσω κατ' ετος ύπερ σού εΙς 23 το δrι[~ιόσJιον 

25 μέτρφ δη{Γοσίωι 24 [ •..• ] • τιρν και μέτρrισίν σοι ανα~δώ[ σω J :(i~ΙΡΤ'!1 με
τρήσει και δώσω 26 κατ' ετος μισitωτικού 'δραχ(μας) τέσσαρας 27 και παι
δ~ρίoις τωι μΕν ενεστωτι (ετει) 28 πυρού (αρτάβrις) ημισυ, τφ δε εισιόντι 

30 ετει 29 xQtitΎj<g) (αρτάβrις) ημισυ, των δrιμOσίων κα~τ' [BJrOf; 'ον[τωJν 
[π Ιρος τον γεούχον. 31 ('Έτους) τρισκαιδ[ ε Jκάτου Α-ότοκράτορος 32 Καίσαρος 
Τρα[ια Jvoi! Άδριανού Σεβαστού 33 Θιbit ια. (2te Η.) E-ότυxίδrις εμίσit(ωσα) 
xaitιbr; πρόκ( ειται). 

A-uf dem Verso Schriftreste. 

19 &νά hat distributive Bedeutung. 

151. 'Τπόμνημα mit A-ngebot der Pachtung eines mit Getreide bep:flanzten 
PalmengarteDs. 214 n. C. Faijίim. (Vgl. S. 57.) 

CPR 1, 45 ed. Wessely. 

Baumgarten, in denen gleichzeitig Getl'eide wachst, werden oft erwahnt, 
ebenso wie Felder, welche ωίΙ Baumen bestanden sind. Erstere werden ύπο
σπει(>όμενοι, letztere σvμψιιτοι genannt. Die Pachtung umfaBt hier beide 
Ertragnisse, die Datteln und das Getreide. Der Vertrag ist, wie die U nter-
schrift des Pachters beweist, pel'fekt geworden. _ 

Fiir die Leistungen des Pachters werden hier die Ausdriicke εκφό(>ιον 
und φόρος gehraucht. Ersteres zahlt θΙ fiil' das Getreide, letzteres fiir die 
Datteln. Diese Unterscheidung scheint, so viel ich sehen kann, keiner be
stimmten Regel zu entsprechen. Zwar wird zwischen εκφό(>ιον und φόρος 

. im 8prachgebrauch ofter unterschieden; aber weniger nach dem Objekt als 
nach dem Inhalt del' Leistung, Ιη den Pachtvertragen del' romischen Zeit 
ist φόρος, wίe schon Gl'enfell-Hunt zu Teb. 377 1. 23-27 bemerken, meist 
der Geldzins, εκφόψον der Naturalzins. Fl'eilich wird auch diese Untel'
scheidung keineswegs ίmωθl' festgehalten. - Literatur iiber beide Begriffe 

s. bei Kornemann, ΚΙίο 8, 407 Δ, 1. 

1 Α-όΡΎJλίq. [Σ]ύρι:' rf! και Σισαρίφ επικεκλrιμέν'!1 Σευήρq. 2δι[α Α-όJρήλίου 
'4πίωνος βουλ( ευτού) τΎjς :ΑρσινόΙ[ τ JdJv πόλ( εως) 3 παρα Μάρκου A-όρrι-
[λίου Σε]ρήνου μεσίτου α[πο αμJφόδου 4 'Απολλ[ωνίου .......... . ]ου. 

5 Βούλομαι μι. [ σitώσασ J-&at πα~ρα σού τας ύπαρχούσας σοι περι κώμrιν 
Κ[ ερκ Jεσούχα 6 τij[ςJ Ήρακλ( είδου) μερίδος προς εποικίφ Πιιάνι λεγο
μ( ένφ) φoι~νικ[ ωνος] ύποσπειρομένου εν α[ς σπό[ριμ Jot φοίνι.!κες αρούρας 
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εξ εΙς ενιαυτον ενα; τους μΕν φoί~νικας άπο των επικειμένων τού ε-υεστω

τος τρίτου 10 [κα JΙ εικοστού ετους [εJκπειπτόντων εΙς το έξfίς [τέταQτον J, 10 

11 τα δε σΠCΙQόμενα [εΙς τ Jo έξfίς τέταQτον [και] είκοστ( ον) 12 ετος, εκ

φ[ oQ ] ίου των σπεΙQομένων τ[ . .. . ]υ ιXQY( υ )ρ(ίου) (δQαχμων) 13 δέκ[ α .. . .. ], 
φόQου δε των φόινείκων αυτού ιXQYVQtov 14δραχμαι έξήκοντα "αι εξαιρέ

των φοίνικος ξrι2QΟύ μονοξύλου αρταβων τριων και ξύλων oνι~ ... ων 15 
... δύο [άν ]υπολόγων και ακι[νδ]ύνων, επι~ τελέσ[ αι δ]ε τα εργα [πάJντα 
οσα κα-&ήκι εκ τού Ιδίου 18 τοίς δέουσι καΙ[Ρ]Οίς, [βλά]βος μrιδε εν ποιων' 

τον 19 δε φόQον απ[ ο ]δώσω μrιvι 'AitVQ δμοίως και τα εξαί~[ρ ]ετα εν τφ 20 

κτήματι' το δε εκφόQιον μηνι Παύνι 21<ά)σφαλω[ς] μέΤQφ δQόμων τεΤQα

χοινείκφ των 22 δrιμoσίων πάντων [. .. . . ] άπλως οντων 'JtQor; 23 σε την 
ΑυQrιλίαν ΣύQαν' την και ΕίσάQιον επικε~κλrιμένrιν ΣευήQαν, και μετα 

τον ΧQόνον παρα~δώσω τα μΕν σπειQόμενα άπο συνκoμιδΎjς, 26 τους δε 25 

φοίνικας κατωχευμένους ύποκάQπους, 27 ωσπ[ ε]Ι? παQέλαβον. Α-όQήλιος 

ΣεQΎjνος (2te Η.) 28 με[μίσ ]itrofLaL ιbς ΠQόκ[ ει]ται. 

2σ ('Έτους) κγ ΜάQκου ΛυQrιλίου ΣεουήQου '4ντωνείνου 30 Παρ-&ΙΚΟύ nI) 

Μεγ[ίστο]υ Βρετ[ αννι]κού Μεγίστου 31 ΓεQμανΙΚΟύ Μεγίστου ΕυσεβΟύς 

Σεβαστού Παύνι 32 δΌ 

9 ϋbersetΖe: "Die Datteln (will ich 
pachten) νοη den hangenden (Frίίchten) 
des 1aufenden 23ten Jahres, welche jns 
folgenι;J;e 24Ι• Jahr hiniiberreichen". 

11 Ubersetze: "Und die Aussaat, welche 
ίίbergreίft ίηΒ folgende Jahl'" (d. h. ίη dje
sem reif wird). 

12 τ[α. τοjύ &Ρ1'. (δραχμΔ.) (Wessely) 
ha1te ich hier nicht fίίr moglich. 

14 νοη Wesse1y unrichtig iibersetzt. 
Es heil\t: als Prazipuum trockenes Datte1-
holz, ίη Scheiten drei AItaben und ίη 
Spanen (?) zwei Al·taben. DaB έξαιρέτων 
njcht mit Wesse1y als Adjektiv ("aus
er1esene Stiicke") zu fassen ist, sondern 
als Substantiv, zl!~gt die Wendung: τα 
έξαίρετα, Ι 19. - Ubrigens Ι δραχμών st. 
δραχμαί. 

5. AGORANOMEN· UND GRAPHEION·URKUNDEN. 
152. Agoranomischer Grundstiickskauf (einfaches Protokoll) mit πτωμα. 

- 113 ν. C. - Pathyris. 

Lond. 3 Νι'. 1204 ρ. 10 - 11 edd. Kenyon-Be11. Nachtr. νοη Wilcken-Grenfell
Hunt, AIch. 4, 529, 

Δη diesem Papyrus laBt sich das folgende haufig wiederkehrende 8chema 
feststellen. 

1) Ι 1-5 ist die (verkiirzte) Innenschrift; del' Papyrus war hier ein
geschlagen und versiegelt (8. 77). Dabei ist diese νοη anderer Hand ge
schrieben als der Kontl'akt selbst. Die Hgg. bezeichnen dies~n als νοη 

,,2 Ιθ> Hand" herriihrend, und ich habe daran nichts geandert, ohne uamit 
iiber das zeitliche Verhaltnis beider Scbήften etwas ausdriicken Ζη wollen. 
Δη sich ist wahrscheilllich, daB die Innenschl'ift erst nachtraglich beigefiigt 
wurde; es stebt dahin, νοη wem. 

2) 1. 6-24 sind das Protokoll des Agoranomen und νοη ihm mit 'Αμ
μώνιος κεχ(>ημά:ι;ικα unterschrieben (8. 60-61). 

11* 
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3) Ι 26-30 enthalten das πτωμα (S. 78/9), d. h. die Bestatigung des 
koniglichen Trapeziten Paniskos, daB del" Kaufer auf Anweisung des τελώ
νη;, welche νοω Kontrolleur Paniskos (die Namensidentitat mit delll Tra
peziten ist nur zufallig) mit unterschήeben war, das εγκύκλιον bezahlt hat. 

. Dieses Protokoll sowie die folgenden (153-155) enthalt blofl ' den ob
ligatorischen Kaufvertrag (ων11); die Auflassung hatte el'st spatel' zu θ1'
folgen. ν g1. dazu Kap. νι DaB bei solchel' Konstellation das έγκύκλιον 

schon auf die ων11 hin und noch νο1' der Auflassung gezahlt zu werden 
pflegt, ist S. 79 Α. 2 el·ol·tel·t WΟ1'den. 

Man beachte die Zweiseitigkeit del' Ε1'kΙa1'ungen: Άπέδοτο (del' νθΙ'
kaufer) - επρ'ατο (der Kaufer). Es liegt also ein "ein±:aches" Ρ1'οtοkοlΙ 
(ίω Gegensatz Ζη den objektiven Homologien) ίη dem auf S. 74 festgeste11ten 
Siun VOl·. 

Der verkaufte Hausanteil ist eine pars pro diviso, das Haus war nach 
der Gl'Undflache prismatisch geteilt. (ν g1. WeiB, Arch. 4, 334 fg.) Die νθΓ
kauferinnen hatten ihren Anteil dUl'ch die ίη Lond.3 ρ . 8/9 erhaltene elter
liche Teilung erlangt. Den Stammbaum ihl'e1' auch sonst ίη den Londone1' 
Papyri vorkommenden Familie gibt Kenyon Ι c. S. 6. 

1 ('Έτους) ε Χο{αχ η. 'Λπέδοτο 2 Ταελολούς και Σιεπμούς 3 κα/. Το-

5τΟ ης .ημΙ6υ οίκί( ας) 4 πή(χεως) (~μί6εως). Έπρίατο ΚοβαεΤή6ις 5 χα( λκού) 

(ταλάντου) α. 

001. J. 
6 (2 t6 Η.) Βα6ιλευόντων βα6ιλί66ης και βα6ιλέως ΠτολεμαCου .ft'εωlJ 

Φιλομητόρων Σωτήρων 7 έτους ε εφ' {ερε{ως βα6ιλέως Πτολεμα{ου .ft'εού 

Φιλομήτορος Σωτήρος 'Λλεξάνδ'ρου και .ft'εων 8 Σωτήρων και 8'εων ' 1.δελφων 
και .ft'εων Ευεργετων και .ft'trov Φιλοπατόρων και .ft'εων 9Έπιφανων κα/. 

.ft'εού Ευπάτορος και .ft'εού Φιλομήτ;ορος και .ft'εού Φιλοπάτορος Νέου και 

10 .ft'εού 10 Ευεργέτου και .ft'trov Φιλομητόρων Σωτήρων {ερού πώλου 76ιδος 
μεγάλης μητρος 11 .ft'εων &.ft'λοφόρου ΒερενCκης Ευεργέτιδος κανηφόρου 

'ΑΡ6ινόης Φιλαδέλφου (ερείας 12ΆΡ6ινόης Φιλοπάτορος των οντων έν 'Λλε

ξαυδρεCαι 13 εν δε Πτολεμαί'δι τής ΘηβαCδος εφ' [ερείων και ίερΙ66ων και 

καυηφόρου των οντων 14 και ου6ων ευ ΠΤόλεμαί'δι της Θηβαίδος μηνος 

15 XoCax η εν Πα.ft'ύρει έφ' Ήλιοδώρου 15 &γορανόμου. '4πέδοτο Ταελολούς 

Τοτοέους Περ6{νη αις (ετων) λ ελά66ω μελίχρως μακρoπρό~6ωπoς ευ.ft'ύριν 

και Σιεπμούς Τοτοεόυς Περ6{νη αις (ετων) κη μέ6η μελίχρως μακροπρ( ό-

6ωπος) ευ.ft'1)ριν 

001. lI. 
17,αετα κυρίου του εαυτων 6υνγενοίίς 'Ώ,ρου τού Νεχούτου 6υνεπι

κελεύοντος TotofJtog τού Πελαίου 18 και 6υνπωλουμένου τού έαυτων πα

τρος .ημΙ6(ο)υ οίκ{ας ωίκοδομη,αέυης και ε6τεγα6μένης και' τε.ft'υ.!!.ρωμένης 

4 Mit πήχυ. ist θίη π. στερεού gemeint. 17 συνεπικελεύοντος bezieht sich auf 
8. zu Ι 19. die Ubernahme del' (jε{jαlωσις; vgl. 171 

Ι 6. - 1. συνεπ. και συνπωλ. Τοτ. κτλ. 

7 
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την oiΊ6αν εν τιj'ι &πο νότου μέρει τού εν Πα.fJύρει οχυρώματος 'JtfJxvv 
6τερεού (.ημι6υν) ο-δ μέτε6ΤΙ 20 το &λλο (.ημΙ6υ) Πανοβχούνει Τοτοέους 20 
&διαιρέτου' γε{τονες τfJς σλης οΙκ{ας νότου οίκ{α :1ρπαή6ιος 21 και των 

&δελφων, βορρα οίκία Σιεπμούτος, &πηλιώτου ρύμη βααιλική, λιβος τείχος 
τού οχυρώματος 2211 οί' (Χν dJ6L γείτονες πάντο.fJεν. ΈπρCατο ΚοβαεΤfJ6ις 
Φαγώυιος Π~ραίνη αις (Ετων) μ μέαη 23 μελίχρως 6τρογγυλοπρό6ωπος 

ευ8'ύριν χα( λκού) (ταλάντου) α. Προπωλητα/. και βεβαιωται Ταελολούς κα/. 
24 Σιεπμούς και τοτοης ο{ &ποδόμενοι, οϋς έδέξατο ΚοβαεΤfJ6ις ~ πριαμένη. 
25 'Λμμώ(νιος) κεχρη(μάτικα). 25 

26 (3 t6 Η.) 'Έτους ε Χοίαχ l. Τέ(τακται) επι την εν Κρο(κοδίλων) 
πό(λει) τρά(πεζαν), έφ' ~ς Πανί6κος, (δέκατης) έγκυ(κλίου) κατα την παρα 
Παι'{ακου τού τελώνου διαγρα( φην) , -δφ' ην 27 -δπογρά( φει) Παν{6κος 

δ &ντιγρα(φεύ;), ΚβεΤή6ις Φαγώνιος μέρο(υ)ς οίκ{ας έν Πα.ft'ύ(ρει), ~ς α{ 
γειτνCαι δεδή(λωνται) δια. tfJg 6υγγρα(φής), ωίκοδο(μημένης) και τε.ft'υ(ρω
μέυης), 28(~ς αί γειτνCαι δεδή(λωνται) δια της αυγγρα(φής), ην 1)γόρα(6εν) 
παρα Ταελολούτος και Σιεφμούτος των Τοτοέους και Τοτοέους τού πα
τρος 296υυεπικελευομένου τηι ωνfJι χα(λκού) (ταλάντου) α, τέλ( ος) ο-δ 
&(λλαγη) Χ ψκ 
30 

Πανί6κος τρα(πεζίτης) 

19 πήχυς στερεΟύ ist vermutlich das in 
ΟΧΥ· 669, υ genannte MaB = 100 Quadrat
ellen. - την ο:{,σαν ist grammatisch ver
fehlt nnd in ηΊς ο-!Jση. zu vel·bessern. 

10 % Verkehl'ssteuer, gemaB der Zahlungs
anweisl1ng .. . fiir einen Hausanteil ..... 
den er g'ekauft hat ... an 8teuer 600 zu
ztiglich des Agio 7iO (Kupferdrachmen).
Ώίθ Rechnung ist: Kaufpreis 1 Kupfel'
talent= 6000 Kupferdrachmen; davon 10%, 
macht 600 KUIJfenu'achmen, zu denen 20 % 
hinzllgeschlagen wel·den. V gl. Ζl1 der 
8telle die Anm. des Hg. 

25 Hiel' beginnt clas πτώμα (8. 78). 
Konstruiere: Τι!τακται Π{jετήσις δεκάτης 
tγκvκλlοv (κατα ... διαγραφην . . . ) μ.έρους 
οΙκΙας ... ην .ηγ6ρασε .. . τέ).ος ο:{, άλλαγη 
Χ ψκ, d. h. θΒ hat gezahlt Kbetesis fίίr 

153. Agoranomischer Grundstiickskauf (einfaches Protokoll) mit πτώμα.-
108 Υ. Ο. - Pathyris. (Υ gl. Είη1. Ζη 129.) 

Ρ. Lond. 3 Νι' . 881 (ρ. 12) edd. Kenyon-I3ell. 

De1' Verkaufer besitzt % Υοη 25 Al'uren γη ~πειρoς = 61/4 AUl'uren; 
davon verkauft er % - macht 11/4 ΑωΙ'εη -. Del' Ί4 Anteil des Vel'kaufers 
war, da dessen Nacbbarn angegeben werden, θίηθ pars pro diviso' das 
d 1/' ' avon verkaufte /5 sollte Jedenfal1s auch .ree11 abgeteilt we1'den, da sein 
Flache~afl :fixiel·t wird, doch scheint die Parzel1ierung erst fίir die Zukunft 
voroehalten zu sein. - n) ~πειρoς, das Festland, bezieht sich darauf, dafl 
Patbyris auch θίηθ ίη den Urkunden δfter erwahnte Landzunge (ταιν{α 
Πα . 1 ύρεως umschlieBt (Ρ . Grenf. 34, 5; Lil)S. 1, 5 u. a.). - Χάλασμα erklarte 
Spiegelberg, Arch. 4, 169 als Ackenain; neuerdings deutet er es (bei 
Ρ. Meyer, PGiss. Bd. 1 Heft 2 ρ. 11) nach Giss. 36, 17 als das Analogon 
eines ίη demotischen Kaufvertragen vorkommenden W Ο1'tes, welches bei un
gefahl'en Quantitatsangaben den "Spiell'aum " nach oben odel' nnten be-

30 
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zeichnet. - Die Kaufer gehδren ΖΠ der auch ίη 152 (s. die Είηl. dazu) 
vel"tretenen Familie; vgl. Kenyon, Ρ. Lond. 3 ρ. 6. 

1 ('Έτους) .&- ΜεχεΙQ κγ. 2 '1πέδοτο nftOΙf; ΘΟΤΟQ~ταCου εΙ μέQος απο 

54 cJ- μέQuυς rfjg καλου(μένης) 5 Τελωνος. 'ΈΠQCατο 6 ΠετεαQσεμ&ευς 7 και 

ο{ αδ(ελφοι) οντες δ 8 τω(ν) Παν(οβχούνιος) χα(λκού) (ταλάντων) γ 

001. Ι. 

9 (2 t
• Η.) ΒασιλΕυόντων ΚλεοπάΤQας και βασιλέως ΠτολεμαCου &εων 

ΦιλομητόQων ΣωτήQων 10 έτους & εφ' LEQECrog nτολεμαίου .&-εού Φιλομή-

10 ΤΟQος ΣωΤfjQος .LtλΕξάνδQου 11 και '&-Εων ΣωτήQων και '&-Εων ' 1.δΕλφων και 
.&-εων Ε-οεQγΕτων και .&-εων ΦιλοπατόQων 12 και '&-Εων 'Επιφανων Κ€c:Ι .&-εού 

E-DπάΤΟQος και .&-Εού ΦιλομήτΟQος και .&-εού ΦιλοπάΤΟQος Νέου 13 και .&-εού 

Ε-οεQγέτου και .&-εων ΦιλομητόQων ΣωτήQων {cQoii πώλου 'Ίσιδας μεγάλης 
μηΤQος 14.&-εων α&λοφόρου ΒεQενCκης Ε-ΟΕQγετCδος κανηφόQου .LtQσινόης 

15 Φιλαδέλφου LEQcCag ΆQσινόης 15 ΦιλοπάΤΟQος των οντων εν ΆλΕξανδQεCαι, 

16 εν δε Πτολεμαίδι τfjς Θηβαίδος εφ {EQECrov και (EQLOOrov και κα11ηφόρου 

των οντων 17 και ο-Οσων μηνΌς McXclQ κγ εν Πα&ύQCΙ επι Σώσου tirOQa

νόμου. 18 Άπέδοτο Πμοις ΘΟΤΟQταίου ΠέQσης των ΠQοσγQάφων ιbς (ετων) μ 

μέσος ftEΛCXQrog 19 ΤΕτανΌς μαΚQΟΠQόσωπος ε-Ο.&-ύριν την vπάQχουσαν α-οτς(j 

20 πέμπτην μεQίδα 20 απΌ τετάρτης μΕρίδος τfjς 3λης rfjg ήπ(είρου) σιτοφόQου 
εν τφ πεQΙ Πα.&-ύQιν πεδίφ (αρουQαν) (τέταρτον) 21 και τού επιβάλλοντος 

χαλάσματος απΌ (αρουρων) κε καλουμένη(ς) ΤΕλωνος. ΓεCτονες τfjς 22 με

Qlδος νότου rfj και αμπελων Ta.&-aJrιog, βΟQρα rfj Πατούτος τού ':Ω.Qου 
και των αδΕλφων, 23 απηλιώτου αμπελων Κάνωπος και των αδελφων, λιβΌς 

χώμα . 
διωQυξ η οε αν 1uat εάν τι αλλο 24 χάλασμα μετα την (IXQoVQav) acJ- κυQιεύ-

σου σι 

001. Π. 
Κοβαε.ftήσις καί 

25 25 γΕ{τονες πάντο.&-εν. 'Επρlατο ΠετεαQσεμ&Ευς 26 και ΠεΤΕσούχος και 

Φαγωνις και Ψεννfjσις των 27 Πανοβχούνιος χα( λκού) (ταλάντων) γ. ΠQΟ

πωλητης και βεβαι~ωτης Πμοις δ αποδόμενος, ον εδέξατο ΠετεαQ~σεμ-

30.&-ευς και οί αδελφοι ο{ ΠQιάμΕνοι. 30ΈQμl(ας) δ παρα Σώ(σου) κεΧQη

(.uάτικα). 

3 εΙ μέρος = 1/0' 
4 cJ- μέρος = ιι.· 
21 άπα (άρουρών) κε ist vel'stellt und 

gehort, denke ich, vor καΙ τού . . χαί,άσμα
τος 1. 21. 

23 η o~ (XV - γεΙτονες besagt: oder 
welche Nacbbarn immel' angl'enzen sollten, 
falls die Verkaufel' lliit der vel'kauften 
1 ΙΙ. Arure noch ein anderes Stίick (das 
dann mitverkauft ist) besitzen sollten. 

154:. Agoranomischer Grundstiickskauf (einfaches Protokoll) mit πτώμα. 
- 101 Υ. Ο. - Pathyris. 

Lond. 3 Nr. 882 ρ. 13 edd. Kenyon-Bel1. Nachtr. von Wilcken-Grenfell-Hunt, 
Arch. 4, 458. 

Lit.: Wilcken, Arch. 4, 458. 

- Ι 
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Es liegt der Verkauf eines ideellen Drittels an zwei J!'eldern VOl". Das 
zweite derselben bildet ίη Lips. 2 schon wieder den Gegenstand eines Kauf
vertrages zwischen anderen Pel"SOnen, so daB es ίη rascher Zirkulation ge
standen hat. Uber die Berechnung ίω πτί'iη.ια s. Άηω. 25 ΖΠ 152. 

1 ('Έτους) ις τού και ιγ Φαμε(νω.&-) ιβ. 2 'ΩΥη Θαμού(νιος) ΠΕΤΕαQ

σεμ.&-(έως;) 3 γΙ (μέρους?) απΌ γης εμφόQου 4 εν σφQα(γiσι) β, μιας (ιXQov

QWV) β (iJftlOEros), 5 τfjς δ' αλλη(ς) (αQούρας) α, ιbν αί γει(τνlαι) 6δη(λούν- 5 

ται), χα(λκού) (ταλάντου) α. Βεβαι(ώΤQια) <ή) απο(διδομένη.) 

., 001. Ι. 

7 (2to Η.) Βασιλευόντων βασιλtσσης ΚλεοπάΤQας .&-εας Ε-ΟΕQγέτιδος και 

βασιλέως Πτολεμαlου τού και ΆλεξάνδQου .&-εού ΦιλομήτΟQος 8 έτους ις 
, ,,(', , ( , , - ~I "σ-

τού και ιγ Εφ tEQcrov και ιεQειων και καvηφΟQου των οντων και ου ων 

μηνΌς Φαμενω.&- ιβ εν Διοσπόλει τfjι μΙΚQαι rfjg 9 Θηβαίδος εφ' 'HQa
κλείδου αγορανόμου. 10 Άπέδοτο Θαμούνις Πατούτος Διοπολlτις ιbς (ετων) 10 

λγ μέση μΕλίΧQους σΤQογγυλΟΠQόΟωπος ενσιμος iJovxfjL 11 ο-Ολη μΕτώπωι 

εγ δεξιων ύπο τρlχα μετα κυρlου τού έαυτfjς ανδρος Χεσ&ώτου τού Πε

λαίου Δ ιοπολίτου 12 ιbς (ετων) λε μέσου μελΙΧQόου τετανού μαΚΡΟΠQοσώπου 
, "Ι, -' C', ,- l 13' 'π' ευ.ιtύρινoς ουλη πηχει αQιστεQωι το υπαQχον αυτηι ΤQ τον [LEQog α ο 

rfjr; εμφόρου αδιαιρέτου έν τωι Πα'&-υQlτηι εν σφQαγiσι δυσl, μιας μεν 

&QoVQWV δύο iJftloovg, αιν 14 γεlτονες νότου rfj Ίβιοβόσκων, βΟQρα Φα

ΤQέους μηΤQος Σεβτlτιος, απηλιώτου rfj Άfjτος, λιβΌς πεt;Jίχωμα, τfjς 

15 δ' ΙΧλλης αQούρας μιας, ~ς γεlΤόνες νότου Σλήπιος βΟQQα Πανα.τος rfj 15 
&πηλιώτου πλωτΌς ποταμός, 16 λιβος '1Qαμfjτος rfj η gί' αν 1uatv γε{τονες 

πάντο&εν. 'ΕΠQίατο ΠετεαQσΕμ&ευς Νεχού.&-ου των εκ rgv Πα&υQlτου 
17 ιbς ετων μ μέσος μελlΧQως τετανΌς μαΚQΟΠQόσωπος ε-Ο'&-ύQιν ιbς αQιστεQον 

τεΤQημένον χαλκού (ταλάντου) ένός " βεβαιώτρια των 18 κατα την ωνην 

Θαμούνις ή αποδομένη, ην έδέξατο δ ΠQιάμΕνος. 19 ΠΕίσαQχος!! παQ' 'HQa-
κλεCδου κεΧQη(μάτικα). 20 ('Έτους) ις τού και ιγ Φαμενω.&- ιβ. 20 

001. Π. 

(3 t • Η.) 'Έτους ις τού και ιγ ΦαQμού.&-ι α. Τέτ(ακται) ε(ίς;) την (δε

κάτην) τού εγκυ(κλίου) δια Πανlσκου 22 τελώνου ΠΕτεαQσεμ.&-ευς Νεχούτου 

rfjr; ήπ( ElQOV) μέQους ΤQίτου 23 εν σφρα(γίσι) δυσί, μιας (ιXQOVQWV) 

β (ήμίσους) , ΙΧλλης (αQούρας) α, γ(ίνονται) γ υίμισυ) , το επιβάλλον εν 
ΠΕδίωι 24 Π8Ι.&-ύQεως ην ήγόQασεν παQα Θαμούνιος rfjg Πατούτος 25 χαλκού 25 

(ταλάντου) α τέλος χ. 26 Πανlσκος ΤQα( πεζίτης) ψκ 

3 Das auf d.elll Papyrus hinter γΙ 
stehende Zeichen scheint Sigle fίir μέρος 
zu sein. 

10 ιiνσιμος ήσvχήι findet sich auch ίη 
Leyd. Ν Co1. ΙΙ 7 (dazu Leemans); ήσvχήι 
hat diminutive Bedeutung. Also "etwas 
stumpfnasig" . 
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155. Agoranomischer Grundstiickskauf (einfaches Protokoll) mit πτώμα. 
- 107 Υ. C. -- Pathyris. 

Ρ. Grenf. 1, 36 ed. Grenfell. 

Das 8tiick wird hier nur deswegen abgedruckt, ηm einige Verbesserungen 
der Lesung mitzuteilen, durch welche es s.eine derzeit anomale Gestalt ver
liert. Diese ist namlich bedingt durch das Υοω Hg. gebotene &ναγ(έγραπται) 
ίη l. 10, da wil" bei agoranomischen Pl-otokol1en dieses W ort ηίθ finden, 
die Beurkundungsklause1 hier vie1mehl' auf δ δείνα κεχρημά.τικα 1autet. Αη 

sich ware ja &ναγέγραπται nach dem oben 8.82 Α. 2 Gesagten nicht unl)assend; 
doch ist es wichtig, auch beziig1ich b10.Ber 8tilau.Berlichkeiten die Uberliefe
l'ung rein Ζη el·halten. Au.Berdem fehlt ίη del" Editio princeps die so~st 
durchaus iibliche Nennung des Agoranomen ίω Eingang der Urkunde. 
Durch die hier gegebenen Verbesserungen wird das 8tiick auf den normalen 
Typus zuruckgefiihl·t. Die jetzige Gestalt beruht beziiglich l. 10 auf einel' 
Revision des Originals durch Wilcken, beziiglich Ι 1-3 auf einel' Υοη 
Kenyon auf ωθίηθ Bitte fι-eundΙίchst untel'nommene Nachp1'iifung. Bemerkt 
wird, da.B damit ηω' Teilrevisionen gegeben sind und eine definit.ive Her
stel1ung des stark zerstorten Papyrus der Zukunft vorbehalten bleiben muB. 

. Βα[ 6ιλευόντων Κλεοπάτραι; -B-tιXJg Ευε[ργέτιδοι; και βα6ι]λβωι; Πτολε

μαίου [έJπικαλουμέvου Άλ[ εξάνδρου τού υίού -Β-εων Φιλομητόρων J 
ετ[ουι; ..... .... τού και .. .... έφ' ] J~q[iwv και ίερειJων και κανηφό-

[ρο Jv [τ Jrov 5ντων και ου6ω[ν μηνοι; .. . , ... εν Πα-Β-ύρει έπι , .. 
.... τού] 

παρ[ α] -υανί6[ κου &γορανόμου J. -1L~t[ δοτο ......... ό κα JΙ ΠεΤ06ίριι; 

Παωτοι; Πέρσηι; τfjg έ[ πιγοvfjg J 
[ ....... J9ΗληJ~ τον δεξιον πόδα τσ(ν) ύπάρχον αυ[τωι J 

5 [ •••...•••• τηgJ Πα-Β-ύρεωg, ~[ι; γείJτονει; νότου [ J 
[ .................. Jη[ . .... . . ] 17 οί' αν [dJσι γείτονει; ] 

[ .... ] τον[ . ................. . ]~κα[ . ....... . ]αιου[ ] 
Πατ[ Ού]τοι; αιι; [ ....... . ]νησ[ . ..... .. .. ] Προπωλητηι; και βεβαιωη}ι; 

[τωυ κατα η}υ ωνην] 

Πετ[ 06 Jίριg ό &[ ποδόμcνο]ι;, δ[ν έδέξατο] Πακοίβιι; ό πρ[ι]άμενοι; . . [ . .. 
... ό παρα Πανί6κου κεχρη(μάτικα)] . 

10 'Έτου[ι; ια] Με[χ(ε1.ρ)] ίi.. [Τέ(τακται) εΙι; την (δεκάτην) τJΟύ ενκυ(κλίου) 
δια Άπολλω(νίου) ΠαΚΟίβιι; ΠαΤΟ[ύτοg} 

[ ................. ] fι[ν .ηγόρα(6εν) ? κατα?] 6υνγρα(ψήν) .... παρα 
Πετ[ 06ίριοι; ] 

χαλκού (ταλάντων) β, τ[ ilog] ΆΣ. 

3 Ν ach Mitteilung' νοη Kenyon finden 
~ich auf θίηθω zu diesem Ρ;φΥn1Β ge-

Άπολλώ(νιοι;) [τρα(πε~ίτηg)J. 

hOl'igen Fragment die Buchstaben πανισ 
die hier Ζη nανίσ[κοv el'ganzt wel'(len. ' 

-ι 
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156. Agoranomische Homologie iiber Auflassung (auf Grund θίηθΒ Kaufs?) 
- 109 Υ. C. - Krokodilopolis ίω PathYl'itischen Gau. 

Ρ. Grenf. 1, 27 ed. Gl·enfell. Nachtr. von Wilcken, Arch. 2, 388. 

Man nimmt gewohnlich an (so Wilcken a. ο.; Βι-Υ, Essai sur la vente 
dans les papJl'us 1909 ρ. 83 Α.1; 273 Α.1; Eger, Grundbuchwesen 102), 
daB es sich hier um Auflassung auf Grund eines Kaufs handelt, und das 
fi.ndet eine starke 8tiitze an dem νοη Wilcken a. Ο. nach BGU 995 ιν ΙθίΙ
weise hergestel1ten πτώμα 001. ΙΙ 10, wo ιhνfj [ςJ Ζη stehen scheint; obwohl 
es auffaJlig ist, da.B - gegen die sonstjge Regel - ίη der Auflassung die 
Kaufs-Oausa mit keinem Wort beruhrt ist. Wenn es sich wirklich ηω θίηθη 
Kauf handelt, so ist es eigentiimlich, daB das εγκύκλιον hier erst nach der 
Auflassung bezahlt wird, wahrend dies sonst vorher zu geschehen pfiegt 
(8. 79 Α. 2). - Ungewohnlich ist auch, daB Ζη dem agoranomischen Pro
tokol1 noch zwei Zeugen (Π 7 fg.) hinzugezogen werden; vgJ. 8. 61 Α. 3. 

'Έτουι; η Μεχειρ ια, όμο(λογία) παραχωρήσεωι; Σεβτίτιοι; Νααμσή6Η 

τfίι έαυ( τηg) -Β-υγατρι γήι; (&ρούραg) (~μί60υg). 

Co1. 1. 

1 Βαοιλευ6ντων Κλεοπάτραι; και βα6ιλέωι; Πτολεμαίου -Β-εων Φιλο

μητόρων Σωτήρων ετουι; η, έφ' ιερέωι; τού 5ντοι; έν Άλεξανδρείαι Άλε

ξάνδρου 2 και -Β-εων Σωτήρων και -Β-εων Άδελφων και -Β-εων Ευεργετων 

και -Β-εων Φιλοπατόρων και -Β-εων Έπιφανων και -Β-εού Ευπάτοροι; και 

-Β-εού Φιλομήτοροι; 3 και -Β-εού Φιλοπάτοροι; νέου και -Β-εού Ευεργέτουκαι 

-Β-εων Φιλομητόρων Σωτήρων, ίερού πώλου 'Ί6ιδοι; μεγάληι; μητρσι; -Β-εω,ι, 

&-Β-λοφόρου ΒερενCκηg' <Ι Ευεργέτιδοι;, κανηφόρου Άρσινόηι; Φιλαδέλφου, 

ίερείαι; ΆΡ6ιν6ηι; Φιλοπάτοροg, των ου6ων έν Άλεξανδρείαι, εν δε Πτολε

μαf:δι τηι; Θηβαϊ'δοι; 5 έφ' ίερέων και ιερειων και κανηφόρου των 5ντων 

και ου6ων, μηνοι; Μεχε1.ρ ια έν Κροκοδίλων πόλει τού Πα-Β-υρίτου επι 

Σώ60υ &γορανόμου. 6Όμολογεί Σεβτιτιι; 'ΔΡ6ιήσιοι; ΠεΡ(6ίνη) αιι; (έτων) ξ 

μέ6η μελίχρωι; μακροπρό6ωποι; ευ-Β-ύρ( ιν) φακο1. ΠΡ06ώπωι (μέσωι) , μετα 

κυ(ρίου) τού έαυτηι; υίού 7 πρε6βυτέρου Φατρέουι; τού Χε6-Β-ώτου Πέρ( 60υ) 

αιι; (έτων) μ μέ60υ μελαγχρόου ύποκλάστου μακροπροσώπου ευ-Β-υρ(ίνου) 
&σήμου) κα-Β-' 1jv όμολογει 8 παρακεχωρηκέναι τηι έαυτfίι -Β-υγατρι NaaIL61j
σει Σπεμμίνιοι; Περ( 6ίνηι) αιι; (ετων) με μέ6η μελίχρωι; πλατυπρό6ωποι; 

ευ-Β-ύριν 9 ουλη μετώπωι μετα κυρίου Ευυόμου τού Παοτεά6ΤΟΙ; Πέρ( 60υ) 

αιι; (έτων) λε μέ60υ μελιχρό ου ύποκλά6του μαΚΡΟΠΡ06ώπου ευ-Β-υρ( ίνου ) 
ου(λη) με(τώπωι) (μέσωι) 10&πσ τfj[g ύπαρχο]ύ6ηι; αυ[τηι γ]ηι; .ηπε{ρου 10 

σ[ιτο ]φόρου έν τωι Άπο[ . .. . ]α πεδίωι Πα-Β-ύρε[ ω]ι; &πσ (&QOVfirov) ε (~μί-

60vg) &ρού[ρ]αι; ημΙ6υ, 
Οο\. ΙΙ. 

1 ίhν γείτονει; πάντων νότου και βορρά γη KαλCΒιoι; και Κή-Β-ιοι;, &πη

λιώτου γη Π[ατ]ούΤΟΙ; τού Φίβιοι; και των άδελ[φων] , 2λιβσι; περίχωμα, 
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η οί' &ν d:Jotv γείτονε:; πάντο1tεν' και μη εlσελεύσεσ1tαι μητ αυτην Σεβ

τίτιν μη δ' αλλον μηδέν~'α των] 3 παρ' αυτη:; έπι την Νααμσησιν μηδ' έπ' 

αλλον μηδένα των παρ' αυτη:;, δς ό' [&ν] έπέλ1tηι, ~ Er[ σο ]δος ακυρος 
"σ ['] 4' ι δ' λ"'" \ ,\ - - ( ε τωι, και αποτεισατωι επε υων επι του παραχρημα χαλκού τά-

λαντα) ι, και ίερα:; βασιλεύσι &ργ(υρίου) (δ'ραχμα:;) Σ, έφ' ιbι [ου]κ έξέ-
5 σται αυτηι 50lκονομtαν ποιείσ1tαι κατ α τού (~μtσΟυ:;) (&ρούρα:;)' ~ν δ' &ν 

ποιήσηται ακυρον εΤναι, και μ[η]1tεν ~σσoν <έπάναγκον) α[υ]τηι εστωι 
ποι[ ειν] 6 κατα τα προγεγραμμένα. 7.JJιIάρτυ(!ες τούτων Πακοίβι:; Θοτορ

ταίου, ίε(!ευ:; Σούχου 1tεo1j μεγtστο[ υ] και ~φροδtτ[ η]ς, αι:; (έτων) μ 

μέ( σο:;) με( λάγχ(!ω:;) τετ[ ανο:;] 8 μακ(!οπρόσωπο:; ευ1tύρ( ιν) ασημο:;, και 

Πατη:; Νεχούτου Πέ(!(ση:;) των έκ Πα1tύ(ρεω:;) αι[:;] έτων) λε μέσο:; 

μελίχρω:; ύπόκλαστο:; [μακ(!0].~πρό6ωπo:; ευ1tύρ(ιν) ου(λη) μετώπωι. 

10 10 ['Έτου:;] η: Μεχει(! ι[ α' Τέτακται] έπι την έν Π[ α1tύ(ρει) τρά(πεζαν) 
έφ' ~:; Πατ]σεού:; 1ti[ILa ι έγκυ(κλtου) Ναα,ασ}ησι:; chvij[:;(?)] ΙΙ[ 

δραχ]μα:; χ[ 

157. Agoranomische Homologie iiber Kauf (?) θίηθΒ Maulbeerbaumes. 
137 Υ. C. - PathYl·is. 
Ρ. Gt·enf. 2, 16 edd. Grenfell-Hunt. 

Der Vertrag ist insofel"n θίηθ wahre Raritat, als er θίηθη der ίiberaus 
seltenen Fa11e (Kap. νη eines :M:obiliarkaufs ohne Bestatigung der Barzah
lung bildet. Doch scheint sie schon erfolgt gewesen Ζη sein und zwar an 
θίηθη der V el·kaufer; denn dieser sol1 dem andern seine Hίilfte binnen 
7 :M:onaten auszahlen. Bis dahin hatte er sie wohl als Darlehen. Mit Rίick
sicht auf letztere Vel"abredung kann man sogar die Fl"age aufwerfen, ob es 
sich hier nicht ίiberhaupt bloB ηω θίηθ nachtragliche Transaktion zwischen 
den beiden Verkίiufern untereinander handelt, an welchel' der Kaufer gar 
nicht mehl" teilnimmt. Doch spricht das οφειλΨJειν mehr dafίir, daB die 
Vel"abredung der Vel"kaufel" gerade im Augenblick des Verkaufs stattgefunden 
hat; sonst wίirde ja die Verpflichtung des Patous schon bestehen und muBte 
mit οφείλειν ausgedrίickt sein. - ϋbrigens handelt es sich wohl nicht ηω 
θίηθη gefall ten Baum, SOndel"n ηm θίηθΏ stehenden. 

1 'Έτου:; λδ Φαωφι ια έν Πα1tύρει έπι Διοσκόρ[ ου] &γορα(νόμου) . 

2 Έκόντε:; συνεγράψαν( το). 'Ομολογεί ΠαΤ01j:; Πατούτο:; 3 και Τακμηού:; 

5 Πατούτο:; πεπρακέναι 4 την ύπάρχουσαν αύτοίς συκάμινον 5 Ζμενούτι Ψεμ

ILdv1tov χα(λκού) (ταλάντου) α'Δ, έ'καστο; 6 (δραχμων) Έ, τον δε Πατούν 

όφειλήσειν 7 [Τακμηού]n Έ, α πα[ρα ]δώσειν 8 έν μηνι Παχων τού αυτού 

(ετους). Έαν δε μη 9 &ποδωι, &ποτεισάτω ~.αιόλιoυ παραχ(!ημα. 
Ve1"SO: Πα τούτος και Τακμηούς. 

158. Agoranomische J:!:omologie iiber kaufweise Auflassung von Grund
stiickseigentum. - 238 n. C. - Rerakleopolis. 
CPR 1,6 ed. WeBsely. Nachtr. ΥΟΠ ΗυηΙ, Gott. G. Α. 1Β97 , 459; auBel"dem ist 

θίηθ freundlich ίίbeι"laΒsene, mit Gestattung deB Hg. gemachte Revision ΥΟΠ 
Zereteli benutzt. 
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Ubel" den jUJ"istischen Charaktel" del" Auflassungshomologien s. Kap. νι 
Haryot.es laBt hίer dem Ammonios die ihm zustehende Halfte Υοη 4% Aruren 
Katokenland (Kap. Ιν) auf, welche ihnen friihel" gemeinsam gehort haben. 
DaB die Gemeinschaft θίηθ Communio pro indiVΊso gewesen sei, folgt aus 
den Worten: των ολων γεlτονες Ι 10 nicht mit Notwendigkeit; denn es kann 
innerhalb des so bestimmten Gesarntgrundstiicks wiedel" θίηθ Teilung νοι'

legen haben, und dafίir spricht sogaI, daB der verkaufte ΤθίΙ nach Aruren 
angegeben wird. . 

Uber die πρωτοπραξlα des Fiskus (1. 21) vg1. :M:itteis, ROm. Pri vatl·. 1, 
371 fg. Die Klausel δ δε ΧΡ'Υ]ματισμος έτελειώ.fJ'Υ] κινδvνιΡ α.οτων, deren Be
deutung noch nicht feststeht, kann bedeuten, daB del' Staat fiir den Ubel"
gang des Eigentums trotz deI (jedenfa11s beabsichtlgten) Eintragung im 
Gl'undbuch keine Garantie iibernimmt, oder auch, daB θίηθ κατοχ?} des 
Grundstiicks, welche del" Fiskus erwirkt hat, ins besondere auch die Inan
spruchnahme des Grundstiicks fίir l"iickstandige Grundsteuel" bestehen bleibt. 
Vg1. :M:itteis, Leipz. Sitz.-Ber. 1910, 262. 

1 [Ετους τ ]ετά(![ του Λ]υτοκρ[ άτ ]ορος Katoa(!o:; Γα[ίο]υ Ίο ]υλίου ουή- -
ρου Μαξιμείνου Ευσεβού:; Ευτυχούς 2 [Σεβαστ ]ού έφ' ίε(!έων των σντων 

έν ~λεξ[ αν ]δρεί~ και των αλλων των γραφομένων κοινων 3 [μηνο:;] $αν-
1tt[ κο }ί' Μεχει(! ένάτι] δι' έπιτη[ρη]ΤΟύ &γορανομία:; μερων τοπαρχtας &γή
μ[ ατο:; 4 τού iιπε]ρ Μέμφιν ΉραΙ κλεο ]πολείτου. 'Ομολογεϊ: Λυρήλιο:; 
'Λ(!υώτη:; Νεμεσίωνος μητρος Θεν~[ . .. . ... ο]ς &πο κώμης 1Y[ έας] Τι- 5 

βύκεως αι:; έτων τριάκοντα όκτω ουλη μετώπιΡ πα(!ακε~[xω(!η]κέναι ΛiJ(!η
λtφ ~[μμ 1ωνίφ τφ και ~πoλλωνίφ &οτφ και αι:; χ(!ηματtζει Qήτορι &πο 
των 7 [ύπαρχ]όντων αυτfι περι κώμην Ώτει(!ινεωτο:; Θεοδώρου κλή(!ου 

(&π[ο) κ ]ατοικ<ικ)ων &ρουρων 8 [τεσσάρω]ν τετάρ[ τ ]ου, λοιπων σντων 
προς τον παραχωρούμενον ~μμώνιoν τον και 9 [~πoλλώνιo]ν κατ α το 
fι[μισυ] μέρος, το λοιπον και έπιβάλλον τωι Άρυώττι ημισυ μέ(!ος, ο 
10[έστιν &ρού]ρας δύο όγδόον' των ολων γ[εtτ]ονες κα1tως αυτοι iιπηγό-]o 
ρευσα1/ νότου Λεωνίδου 11 [τού και ~]μμωνιανoύ [γυμ ]νασιαρχησάντος, 

βορρα 'Λτ(!ητος .Άτρητο[:; και] αλλων, &πηλι[ ώτου 12 Διο ]1'[ υ ]σιάδ[ ο:; 1t]v
γατρος 'Ηρακλείδου τού καΙ Σα(!απίωνο:; έξηγητ[ εύσ ]αντος λιβος δ99[ς] 
13 [&να] μέσον το[ύτ]ων, <το δε συμπεφωνημένον) προς &λλήλους παρα
χωρητικον απαν, [ο έ]στιν &QrVQtov 14 [Σεβαστ ]ού νομίσματος δραχμαι 
έξακσσίαι πρoσoμoλoγε~ δ πα(!αχωρων Άρυώτης 15 [&πεσχηκε']ναι την αυτην ] 5 

τιμ.ην πα(!' ~μμωνίoυ του και ~πολλωνtου έκ πλήρου:; δια χειρΌς έξ 
16 [ [' ] \ '!: '~I a.'" , r.< - 'β r.< Ο κου, κ αι παρε<:,εται αυτφ ταυτας κα11αρας απο τε ουvιακης και Uvt-
λικης γή:; και πάΕ-[ σης καταγρ ]αφijς παντ[ος] Eroovg και &πό τε αλλων 
παραχωρήσεων η έτέρων οΙ[ κονο-]~[μιων και &πο παντ ]ος [τού] έπελευ
σομένου 7) έμποιησομένου &πο τού νύν έπι τον [&ει] 19 [χ(!όνον] , βε[βαΙΟί 

3 zu &γ'l)μ,ατος vg1. Gl'enfell-Hunt zu 
Hib. 101, 2-3 (s. auch Ρ. Μ. Meyer, ΗθθΙ"
wesen d. pto1. u. Romer 142 Α. 515). · 

6 Ζυ &στφ vg1. Schubart, Aι·ch. 5, 111 
bei Α. 2. 7. Ι αvτφ. 

8 λοιπων verBchrιeben ίίir κοιναιν? 
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δε πάσ]π βεβαιώσει <η) ενέχεσitαι α-ότον παρα[βάντα] τφ ώρισ[μένωι] 
·0 20 α [\ - ] [ ] , , _ κ τ α τω v παρασυν γραφουντωυ επιτείμφ και μηδ[εν ~σσoν τα δι]ω-
μoλo~[γημένα κύρι]α εΤναι' δ δ[ε χρηματισ ]μος i[ τελ]ειώitη κινδύνω 
[α-ότων πρωτοπρ]αξίας 22 [Ο1Jσης η5 δημοσί]φ, [περι δε τού] ταύτα [όρf1ω'ς 
κ]αι καλως YEycV[fj6itaL 23 επερω ]τηitέντες ώ~[μoλόγησαν. Ή παραχώρησις] 

κυρία. Folgen Reste der ύπογραφή, 

19 Ζπ τφ ώΡι6μένφ . . . έπιτείμφ vg1. S. 77. 

159. Grapheionsurkunde (Homologie) iiber einen Grundstiickskauf. 
51/53 n. C. - Soknopaiou Nesos. 
C. Ρ. Rain. 1,4 ed. Wessely. Nachtl·. Υοη Hunt, Gott. G. Anz. 1897,459 uncl 

Zereteli (s. ΖΠ 158). 

Die Urkunde bezeichnet sich selbst als &ντίγραφον und zwar faJ.lt sie ίη 
die Kategorie der &vτlγραφα έπεσκεμμένα; denn die Unterscbl'iften sind 
gleichfalls nur kopiel·t (8. 64 Α. 1). 

1 !Αντίγραφον οίκονομίας. (Έτους) δωδεκάτου Τιβερίου Kλαυδtoυ Καίσα

ρος 2 Σεβαστού Γερμανικού Α-ότοκράτορος μηυο[ς] Καισαρείου Ζδ εν 'Ηρακλεία 
3 - Θ' ίδ ' ι της "εμιστου μερ ος του Άρσινοείτου νομού. ΌμολογεΊ: Τααπις ';Qρου 

(Ετων) λα 4 0-όλη ποδι ύπερ δεξιας μετα κυρίου του έαυτής ι,ίου ';Qρου του 

5 Πανοπέως (ετων) κς 5 0ύλη πήχι άριστερας!Αρτεμιδώρωι!Αρτεμιδώρου (Ετων) 

πα ο-όλη όφρύϊ άριστερο/ 6 πεπρακέναι την δμολογούσαν Τααίπιν και τους 

παο' α' τ - -!Α δ ' 7 \ ,Ι''' " "" , υ ης τφ ρτεμι ωρωι το"ν". υπαρχον"τα". α-6τfι πατρικον πέμπτον 

μέρος ψιλου τόπου συν ταΊ:ς 8 άδελφαίς κοινον και' άδια<ί)ρετον εν τη 

Σοκ(ο}νοπαίου Νήσου της 'Ηρακλείδου μερίδ(ος) 9 απο τoίi νυν επι τo~ 
r,π ι ,\ Ι ,-

10 α αντα χρονον και τα συνκυροντα παντα, ων τα μέτρα 10 και' τας γειτνίας 

δια τ_ων προκτητικων τέτακται, επ' άμφοτέρων δε των πή~xη μίαν η (ίσων 

εrι.ν ωσι κοινον και άδιαίρετον, ιhν γείτονος τού ψιλο ίi 12 νότου κοπρεία 

της κώμης, βορρά Καλαπίτου τού Όννώφρεος οlκί( α), λιβος Ταάπι< ο)ς 
13 οΙκία κ \ , λ ' , λ' , 'β \ < \ αι αυ η, απη ιωτου ρυμη ασιλικη και) άπέχει<ν) την δμολο-

γου- "'αν 14 Ίiαα"ι'"' \ δ ' " 'ΓΙ IL v ι.ιν και ταυτης υιος ~"ρoς του' αlJόπεος παρ α του !Αρτε-

15 μιδώρου την 15 < συν)κεχωρημένην τιμην ίΙπαν εκ πλήρους παραχρήμα δια 

Χειρ Ο" 'ξ [' \ 16 β β' \ δ \ ~ \ ε ,ο κου και , "ε αι~σειν τους μολογουντας πάσTl <βεβαιώσει) 
και τους ενγενους αυτων παντων τφ !Αρ.!'!...τεμιδώρωι άπο του νυν επι 

τον ίΙπαντα χρόνον πάσrι βεβαιώσει καitόι:ι πρo~γέγραπ(π}ται δια παντος 

και παρέξεσitαι άνέπαφα κ( αι) άνεχύραστα και άνεπι( σ}.2!!..δάνιστα και 

6 τους παρ' αfJτfjς bedeutet die Wirk-
8amkeit des Verkaut's fίίr die Rechtsnach
folger. 

8 Ι Νήσrp. 
. 10 προκτητικά (Hunt) sind die Kauf

brιefe von den Vorbesitzern; vgl. CPR 
187,6; ΟΧΥ . 104, 13; Lips.4 17. Έπ' &μ
φοτέρων - μίαν heiBt: nach'beiden Rich
tungen (also im Quadrat) eine Elle. Hintel' 

δε ~ών ist da8 Hauptwort ausgefallen.
Ι αι γειτνίαι . 

11 Ι γείτονες. 
14 Ι τον - υίον 'Ωρον . 

. 16 εγγενείς (80 Wessely) ware das Rich
tIge; den Fehlel' de8 Pap. gibt Hunt a. Ο. 
an. - 1. πάντα ς 

18 Ι &νενεχύραστα. 
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καitαρα άπο δημοσίων τελεσμάτων πάντων μέχρι τ11ς ενε6τώ~σης ~μέρας 20 

επι τον ίΙπαντα χρόνον άπό δε ίδιωτικων και πάσης ενποιήσεως 21 καλ 
μηδένα κωλύοντα τον .ηγορακότα !Αρτεμίδωρον μηδε τους ' παρ' α-6τού κυ
ριεύoν~τας των πεπραμένων εΙσοδεύοντας και εξοδεύοντας και άποφέρε
oitaL και 23 χρώμενον α-ότοίς αις έc'ιν βούληται δ !Αρτεμίδωρος και ύΠόΤι
itέντος καλ εξαλλO~τριρυντoς και οίκονομουντος περι ίχύτων κατα τα προ
γεγραμμένα μηδε α-ό~τoυς <τους) δμολογούντας Τααιπις και δ ταύτης υ[ος 25 

'Ωρος μη ~,!-,~I!*ίy μηδε §'Υ~~μrJ~~ 26 τρόπω ι μηδενι η ος δ' αν τις α-6των 
παραβfj, Τααίπις και δ τ~ύτης υ[ος η ο[ παρ' α'ότων, xω~ρις τού τα διο
μολογημένα <κύρια εΊναι) ΠΡΟ6αποτεισάτω τα βλάβη καλ δαπανήμα<τα) 
δ'ιπλα και ε~πι τάδε άργ( υρίου) (δραχμας) φ και εΙς το δημόσιον τας 
ϊσας και μηδεν ~σσoν τα διομολογημένα 29 μένειν κύρια, 'Τπογραφευς 
των δμολογού(ντων) Ζώιλος Λεωνίδου (ετων) μ ο-όλ(η) ασημ<ος) 30 xaitCog 30 

πρόκ(ειται). !Αντίγραφον ύπογραφής' ΤααΊ:πις μετ α κυρίου του εαυτης 
31 υ ίος 'Ωρος του Πανούπεως δμολ(ογω) πεπρακ(έναι) !AΡΤCΜιδώρωι !Αρτε
μιδώρου 32 το ύπάρχ( ον) μοι πέμπτον μέρο(ς) πατρικον ψειλ( ου) τόπου 
[συ]ν ταις αδελφαΊ:ς μου κοινον και &~διαίρετoν κα[ι τ]α συνκύροντα 
πάντ(α) εν Τ'fj Σοκ(ο}νο[παί]ου <Νή)σου τής Ήρακ(λείδου) μερίδ(ος) ιhν 
γείτονες 34 νό(του) δμου. το[υ]. ψιλ(ου) τόπου τ.ας κοπρέας τής κ[ώ]μης, 
βορρ(α) Καλαπ[ίτου ο ]Ικ(ία) λιβο(ς) ΤααΊ:πις οlκ(ία) 35 άπηλ(ιώτου) ρύμη 35 

βασιλ(ικη) και άπέχ( ω) την συμπ[ εφωνημ( ένην) τιμη[ ν] πασαν εκ πλ( ή
ρους) και βεβαιώσ(ω) μηδ' εγκαλ(ω) αις [π]ρόκ(ειται) 36'Έγραψεν ύπερ 
α'ότου Ζώιλ( ος) Δεωνίδου. 

Am linken RandE vertikallaufend: 37 !Αντίγραφον χαράγματος, ('Έτους) 
[ι] β ΤιβΕρίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστoίi Γερμανικου Α-ότοκράτορος 
38 μηνος Καισαρεί(ου) ιδ. !Αναγ(έγραπται) δια του εν Ήρακλείr:- γραφεCου. 

20 Ι &πό τε. 
22/23 Ι αποφερομένους και χρωμένους . 

24 Ι zweimal -τας 8tatt -τος. 
24/25 αfJτοvς Haplographie fiil' αfJτοvς 

(τους). 

25 1. Τααίπιν καΙ τον υΣον <Ωρον μηδ' . 
SchluB unsicher (Hunt). 

27/28 Ι διωμολ.ογημένα (zweimal). 
31 Ι υίοϋ ';Ω.ρου. . 
33 Νήσου = ΝήσιΡ irt dialekti8ch und 

haufig. 34 Ι 7ι κοπρία. 

160. Grapheionsurkunde (Homologie) iiber den Kauf eines Esels. -
142 n. C. - Fayum. 
Ρ. Lond. 2 Νι'. 303 (ρ. 195) ed. Kenyon. 

Die Urkunde ist Υοη einer Hand, also Κορίθ; s. Einl. Ζυ 159. 
l'Εντέτακ(ται) δια του εν 'Ηρακλ(είο/-) γρα(φείου). 2'Έτους πέμπτου 

Α-6τοκράτορος Καίσαρος 3 Τίτου ΑΕλίου '4.δριανου !Αντωνίνου 4 Σεβαστού 
Ε-όσεβους μηνος Καισαρείου 5 ις Μασορη ιι; εν Ήρακλείο/- τής Θε~μίστoυ 6 

μερίδος του !Αρσινοείτου 7 νομου. 'ΟμολογεΊ: Διόσκορος Κάσ.!τορος του Ήρα
κλΕίδου &πο άμφό!!..δου ΧηνοβΟ6κιων πρότων ώς (ετων) λη 10 0-όλη ύπερ μήλον 10 

9 Ι ΠΡ6Jτων und vg1. Lond. 2 ρ. 67 Ι 8 mit deI' Anm. des Hg. 
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&ρΙ6τερον Στoτo~ήτει 'Ώρου τού Τε6ενούφεως &πο 12 κώμης Σοκνοπαίου 

νή60υ ώς (έτων) κ 13 0-Ολη μετόπφ μέ6φ πεπρακέ~ναι α-οτφ τον δμολο-
- '15 r , , ....~, ~I 16 Ι [] 

15 γουντα τον υπαρχοντα αυτφ ονον αρρενα τελει ο ν λευκομυόχρουν 

τούτον 17 τοιούτον &ναπόριφον xωρ~ς πηρού 18 και &πέχιν τον δμολογούντα 
19 , - Σ ' , 20 ' , 'έ 20 παρα του τοτοητιος την 6υμπε_φωνημενην αυτού ' τειμην κ 21 πλή-

ρους &ργυρίου κεφαλα{ου δρα~xμας έκατον τε66εράκοντα 23 0κτω παρα-
- δ' '24 \ β β ' , β β ' 95' [ ] 25 χρημα ια χειρος και ε αιω6ι πα6n ε αιω6ι. " ΔΙΟ6κορος Κ ά6τορος 

πέπρακα 26 τφ Σcοτοή[ τ]ει τον προκίμενον 27 ονον κα~ &πέχω την τειμην 
28 ' (δ '" 29' " \ β β' 30 30 αργυρ ου ραχμας εκατον τε6_6ερακοντα οκτω και ε αιω6ω xa.ftWg 
πρόκιται. 'Άλκιμος γρα(μματευς) [τ ]ού π[ροκ(ιμένου)] 31 γρα(φείου) έγραψα 
ύπερ α-Οτού φαμένου μη 32 εΙδέναι γράμματα. , . 

13 Ι μετώπω . 
17 άναπόριφον χωρλς πηρoiΊ : cler Esel 

dal'f nicht znriickgegeben werden, auBel' 
wenn er lahmt. ν gl. Kap. νι 

161. Grapheionsurkunde (Homologie) ίiber θίη Darlehen. - 139 n. C. -
Karanis. 
BGU 472 001. Ι ed. Κrebs. 
Lit.: Gradenwitz, Arch. 2, 113. 

V gl. dazu die (diagraphische) Quittung anf 001. ΙΙ. 

001. Ι 
Άναγέγρ( απται) δια γρα( φε{ου) Καραν{δος. 

2'Έ δ' Λ ' , Κ { ΊΊ' 3 ΛΙλ{ Άδ τους ευτερου υτοκρατορος α 6αρος ιτου ου !,JtavoiJ 
Άντωνίνου Σεβα6ΤΟύ Ε-Ο6εβούς 4 μηνος ΚαΙ6αρ{ου τριακάδι έν Κα!,Jαν{δι 

6 τής 5 Ήρακλε{δου με!,J{δος τού Άρ6ινοείτου νομού. 6Όμολογεϊ: Ο-Οαλερία 
Διοδώρα ώς έτων τε66αρά.2.κοντα πέντε, φακος παρ' οφρυν &!,JΙ6τεράν, 
8 0-Ολη γα6τροκνημ{g δεξιg μετα κυρίου τού 9 &νδρος Λιμναίου τού Πε-
.ft ' , ,- 10' 'λ' , (δ ξ 10 εως ως ετωll πεν_τηκοντα, ου η αντικνημ φ ε ιφ, Τα60υχα.Ε..ρ{φ Πτο-

λε' "-, 12 ' ή . , , μαι ου, ως ετων τριακοντα . . . .. α6 μφ μετα κυριου τού 6υγγενούς 

Πα6ίωνος 13 τού Σωκράτους, ώς έτων εΕΚ06ι οκτώ, ο-Ολ,,), Iι.ετώ~πω μέ6ω 
" 'Ι ϊ , , , 

15 εχειν παρ' α-Οτής δια χιρος έξ οί'κου &ργυ~ρ{oυ δραχμας τεΤ!,JαΚ06{ας 

οκτώ, ιbν και 'f'~r ~[πόδo ]~6ιν έ[ π ]άναγκον ποιή6α6.ft[ αι τη]ν ?ψολογgV9~r 
[έ'ως? . ... . ] 17 [το]υ [ι6ιόν ]τος τρίτου έτο[ υς Άντ ]ωνίνου Καt6αρος τού 
18 [κυρίου ..... . ..... . . . .... ] . πεσ.ftαι &πο τg[ ύ .] . [ . ]χο,,! 

Hier bricht der Papyrus ab. 

162. Grapheionsurkunde (Homologie). Quittung ίiber θίηθ bezahlte Schuld. 
- 171 n. C. - Neilupolis. 
Lond.3 Nr. 918 ρ . 171 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. νοη Grenfell·Hunt, Arch. 4, 553. 

1'Έτο[υ]ς δωδεκά[του Λ-Ο]τοκράτορος 2 Κ[α{6]αρος Μά[ρκου Α-Ορη} 
λ{ου 3 Ά[ντ]ων~y[oυ Σεβαστού Ά]ριι~y[ιακoύ] 4 Μηδικ[ού Παρ.ftικού Msrt-

5 6του] 5 Ά.ftυρ .ft δια γραφε{ου [Νείλ]ου πόλεω[ς] 6 τής Ήρακλε{δου μερ{9"[ ος 
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Τ]Ού Άρ6ι.2.y[0]~?τ[0]υ νομού. Όμολογεί Πακύ~6ις Πακ[ύ]6εως το[ύ Π]α

[κ]ύ6εως 9&πο κώμης lΥ?[λ(ου) - πόλ(εως)] 'f''fίς Ή[ρα]~κλ(ε{δoυ) μερίδ(ος) 10 

ώς (έτων) [ . . .. .. ο-όλη . .. ] 11 [γόνα ]τι Παoυ[~τι ... .. ... . ] 12 [ • •• ']'f'ο[.J~οι 
[ ...... . &πέχειν] 13 π[ αρ' α-Οτ ]ού το[ν δμολο ]rovv'f'~ 14 παρα[χ]ρήμα δ[ια 

χ]ειρ<?? &ργυρ{ου 15 κεφαλαίου δραχμας έκατον 16 δεκαδύο [Χς ωφειλεν δ Πα- 15 

ουήης 17 τφ του Πακύ6εωςπατρος &δελ~φφ Άρπαγά.ftrι τετελευτηκό~τι 

έπ' α~τφ κληρονόμφ 20 xa.ft' [δ]μολογείαν τελειω.ftεί'6αr 21 τφ έκκαιδεκάτφ 20 

ετει .ftsoiJ 22 Αίλίου Άντωνί[ν ]ου .ην "1αί ψπ.Ε...6Ι1Ι π[ α ]ραπεπτωκέναι &κύ

ρα[ς] 24 0υ6ης <έαυτφ τε) και παντ~ τφ έπιφέρg[νJ~τι και μηδsν τον δμο- 25 

λογού[ν ]~τα έγκαλεΤν περ~ [ιbν &]πέχει ώς 27 πρ[ό]κιται ένγράπτου η 

&γράφg,,! 28 πράγματος &πο των έμπρ[ ο ]6~.ftsv χρόνων μέχρι τής 'ένε6[ τώ]-
30 6ης -ήμέρας τρόπφ μηδενι' έ~y 31 δέ τις έπέλ.ftrι έπ' α-οτφ, &κ[ υρον (?)] 30 

32 α-Οτον &Π09'f'1[ 6ειν. ] 

22/23 Zu φ~ Ι !'\~ παραπεπτωκέναι vel'weisen G.-H. auf BGU 214, 15. 

163. Grapheionsurkunde (Homologie) Quittung iiber ein zurίickgegebenes 
Depositum. - 109 n. C. - Ptolemais Euel'getis (.A.rsinoe). 
BGU 196 ed. Viel·eck. Nachtr. vom Hg., νοη Hunt und Wilcken ίη den Nachtr. 

zu BGU Ι und 1I. 

Die Errichtnng dlll'ch das γραφείον ist durch 1.19 bewiesen (oben S. 62). 
Der . Papyrus jst wichtig als θίηθΒ der a. a. Ο. angefίihrten Stiicke, welche 
aus sich selbst heraus den notariellen Charakter der das Notariat nicllt 
nennenden συγγραφα[ beweisen. 

1 Ά[ντ{γιι(αφον) . .... .. . . ·Έτους]. [Α-Οτοκράτορος] 2 Κα[{6]αρος 

Νερουα [Τραιανού Σε]μα6[τού Γερμανικού] 3 μ[η]νος Σεβα6τ[ού .. ] έν 

Πτoλε.uα[{δι Ε-Οεργ]έτ[ιδι τού] 4 ΆΡ[6]ινο{το"v ν[ο]μ[ού 'Ηρ]ακ[λ(εtδου) μ[ε
ρίδος.] 'Qιιg~~g[γ ]εϊ: [Θεν ]απ[ύγ ]χ[ις] Ζω6ί[μου μετα κυρ{ου] Ίουλίο[ υ] 5 

6 τού Πε.ftέως ώς (έτων) [ .. ] ο-Ολ( η) xa'f'~[ . .. . . ... . .. ] . .. 7Ήρα-
κλ[ ο ]ύτι Μάρ[ ων ]ος ώς (έτων) λγ[ . .. . .. .. ] . . ; . 8 και (Β/ερμού.ftι Πτο-
[λε]μαtου έπικ[εκλ(ημένrι) . ] . τα . [ .. ώς (έτων)] "1'!1 9 ο-Ολ1/ μετώπφ έγ 

δεξιων κα~ πή[χει δε]ξιφ, έκα~τέρg μετα κυρtου τού &νδιιός, τ[fj iL.Jliv 10 

Ήρακλού.Ε..τι Χράτου του Περπή6ιος ώς (έτων) [.]η ο-Ολ(η) με60φρύ[ι] , 

. 12 τfj δε Θερμού.ftι Διδύμου τού [ .... ] . ώς (έτων) λε 13 ο-όλ( η) &ντικνη

μ(tφ) δε[ξ]ιφ, &πέχειν [τ]ην Θενα~πύγxειν παρ' afJtiXJv παραχρήμ[α δι]α 
τής 15 Άχιλλέως τραπέζης Άγορας (μ[ α ]ttrov &ργυρίου 16 δραχμας τετρακο- 15 

6tag οφ[ ει.λ]η.ftεt6ας 17 αfJτfjvπο τής Ήρακλούτος κα/' Θερμού.ftις 18 κα{7' 

δμολογtαν παρα.ftήκης τ[ελ]ειω.ftεi6αν 19 δια τού αfJτού γραφε{ου τωι ιβ 

(ετει) [Α-Οτοκ ]ράτορος 20 Καί6αρος τού κυρ [ίο ]υ μηνι Mεxε~ρ [.]ε, .ην και 20 

4 Zu 1. 4 vgl. Grenfell-Hunt, Ρ. Teb. 
1, 410 Anm. 1; Plaumann, Ptolemais 72 
Anm.1. 

5 ϋber die Ν ationalitiit der Parteien 
vgΙ WeiB, Arch . 4, 85. 

9 1. 'Κ δεξιών. 
17 Ι ΘερμοV,f}-ιος. 
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21 &νιχδεδόσftιχι τιχΤς περι την Ήριχκ[λJΟύν είς &ftέ~τησιν κιχι &κύρωσιν 

κιχι μη [έJπελεύ[ σε JoftιxL μή 23 τε ιχυτην Θενιχπύγχιν μηδε τους παρ' ιχυτ-ης 

25 24 έπι την 'Ηριχκλούν κιχι Θερμούftιν μηδε έπι δπo~τέριxν ιχυτων μηδ' έπι 

τους πιχρ' ιχυτων μήτε 26 περι ιhν &πέχει, ιbς πρόκειτιχι, δριχχμων τετιιιχ-

27 κοοίων μηδε περι αλλου μηδε[νο Jg τού κιχ.ιΤόλου 28 &πλως πράγματος 

μηδ' όφειλήμιχτος μη δε 29 πιχντuς συνΙΧλλάγμιχτος ένγράπτου μηδ' &γράφου 
50 50 &πο των εμπροσftεν χρόνων μέχρι της ένεστώ~σης ήμέριχς τρόπφ μη

δ ενί. 'Τπο[γ Jριχφείς της 32 με1) Θε1ιιχπύγχις κιχι τού XVQtov Ί ου[ λ JiO( υ) 

Ζώϊλος 33 Διδύμου ιbς (έτων) νε ουλ(11) ρινι μέση, τ[ων] δ' αλλ[ωJν .. ... 
34 Θέωνος ώ;; (ετων) λίΧ ασημ[ ο ]ς. 

32 Ι Θεναπ·ύγχεως. 

164. Einfaches Protokoll ίiber θίη Getreidedarlehen. - 104 Υ. C. 
Hel·mupolis. 

Rein. 26 ed. Th. Reinacb. 

Das UIkundamt ist nicht genannt. Vgl. S. 61 fg. 

l'Έτους ιδ του κιχι ΙΙΧ, XotιxX ς, έν Έρμ[ ο]υ πόλει ~ τ-ης Θηβιχtδος. 
Έδ[ άΙνεισεν Ωιχσίων 3 δς κιχι πασις Πετε[ν Jεφώτου Πέρσης, 4 έκιχτόντιχρχος 

5 τω[ν] τ-ης Άσι:ληπιάδου 5 ήγεμονtιχς Άκωρ[ιJτων, Διονυσtωι τωι και 6 Πλήνει 

ΚεφΙΧλατο[ςJ, Πέρσηι τ-ης έπιγονης, 7 κιχι τ-ηι τούτου γυν[ ιχι Jx;' Ίσιδώραι 

τi'jι κιχι ' 8 Τάσιτι Έρμοφtλου τ[ ο Jll κιχι Πιχχοττος κιχι τ-ηι 9 τού προγεγραμ-

10 μέ[ν ]ου Διονυσίου μητρι 10 Σιχριχπιάδι τi'jι κιχι ΣfνΙΧβέλλει Ήλιοδώρου του 

11 κιχι Έριέως, &μφοτέραις Περσtνιχις, μετα 12 κυρίου ιχ-υτού Δ ιονυ[ σ Jtov 
τού κιχι συνδεδιχΕ.νεισμένου, πυρο-ρ στε(ρεΟύ) &ρτάβιχς πεντήκοντιχ 14 ίΧς 

15 μεμέτ[ρ J?Ίντιχι πιχ[ρ' J ιχ-υτού αμιχ τ-ηι συ γγριxφi'jι 15 τΙΧύτηι &νιχφερομένηι, 

τόκων ήμιολ{ων, 16 πυρων &ρτάβιχις εl~[ οσι έπ Jτά' τον δε πυρον 17 κιχι τον 

τόκον, τας π[ ιXJoιxr; [π JVQoi! στερεού 18 &ρτάβας όγ[ δοήJκοντιχ ι:ιυ~ν J, &πο-
20 δότωσιχν 19 0 ί δεδιχνεμ!μένοι Πιχσίων[ι] η [τ ]Οίς πιχρ' ιχ-υτού 20 έμ μηνι 

Λω[ίJωι ος έστιν Π[ ιχυνι τού] πρoκει~μένoυ ε[ τ ]ους ανευ δtκης κιχι 

κρίσεως 23 κιχι πάσης κιχκοτεχνtιχς, :::ι:[ υ JQov νέον στε(ρεον) 13 xιx-ltΙX(QOV) 

lίδoλ(oν), μέτρφ τωι προς το χΙΧ(λΚΟύν), ·κιχι κιxτιx.!!:..στησάτωσ~ν έπι το[ν] 
25 κιχτα την Άκώριος 25 σρμον τοίς [lJδtotr; ιχ-υτ[ qι J1' &νηλώμιχσι Ωιχσίωνι 

26η τοίς πιχρ' ιχ-υ(τού)' M.v δε [μη &π]οδωσι xιxftιX γέγριx~πτιxι, &πο[τJfΙ
σάτωσ[ ιχν J οί δεδιχνεισμένοι 28 flιχσtω1)Ι η τοίς παρ' ιxv( του) r[ιμ Ην (έκά

στης) (&ρτάβης) (χΙΧλκού) (δριχχμας) [τρισ JX(~λtιxr; κιχι ή πραξιg έΌτ[ ω] 
30 ΠΙΧοtωνι κιχι τοίς ndQ' ιχ-υ( τού) 30 των κιχτα την συγγριχ( φην) €'>} τε ιχ-υτων 
των 51 δεδιχνεισμένων κιχ[ι] έξ ένός κιχι έξ δποτέρου 32 0iι αν ιχ-υτων ΙΧίρ-η

τιχι [κ Jιx;' έκ των iιπαρx( όντων) ιχ-υτοΤς 33 πάντων κιχftάπερ έγ δίκης' εγγυοι 

85 &λλή(λωυ) 84 τού πυρού η τ'ης προγε[γ Jριχμμένης τιμης είς 35 εκτεισιν ιχντοι 
οί κιχι δ[ ε ]διχνεισμένοι' ή συγ~γριxφη ηδε XVQtιx εστ[ ω J. 

13 Ζυ πυρού στερεού vgl. Reinach ίη PRein. ρ. 35. 
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Ve;so: 1Δά(νειον) ΠΙΧοίωνος τού και Πάοιτος 2 πρ(ος) Διονύοιον 
τ[ο Jv κιχι Πλ-ην[ιν J 3 ••.••. (πυρού) στ( ερεού) 

165. Homologie ίiber Pachtung einer Mίihle. - 17 n. C. -- Oxyrhyncho8. 

Ρ . ΟΧΥ. 2, 278 edd. Grenfell-Hunt. 

DaB das Datum am Ende steht, ist eine Besonderheit der notariellen 
Miet- und Pachtvertrage aus Oxyrhynchos, del'en ErkHirung unbekannt 
ist. - Das Urkundamt ist nicht genannt, ja nicht einmal der Ort der Aus
stellung; vgl. S. 61 fg. Es wird a]so (vgl. Α. 4 z~ S. 61 ί: f. [ρ. 62J) A~Ι~
exemplar sein und zwar aus dem τόμος uvγκολλ.1Juιμος (nlcht aus dem ειρο
μενον). Denn es tragt θίηθ Originalunterschli.ft, die sich ίη den .ε Ιρόμενα nicht 
:finden kann. Die Indorsataufschrift steht dieser Annahme nlcht entgegen; 
sie kann νΟΓ der Einklebung ίη den τόμος gemacht sein. 

1 'Εμ[tσ-ltωσεν 'Ισ{δωρο Jg 'Ισιδώρου 2 Ήρα[ κλεtφ Σωτ Jηρ[ίχου ΠJέρ[ oJTI 
τ-ης ε[ nLJ~yov[nr; εκ των] iιπ[ αρ JX[ ό]ντων ιχ-υτωι 4 μύλ[ ων μύ,λο Jv ~ν[ ιχ J 
τ[ ε1λει[ ο]ν Θηβιxει~κoν [απο τού έ]νεστ[ ω ]τος μηνος Μεχειρ 6 μεχ[ρι 5 

Μεοορ]η έπιχγομέυων πέμπτης 7 τού ΙΧ[ -υτού ενεο Jτωτος τρίτου ε. [τ ]ους 
8 Τιβ[ ερίου K]ιxt[ σιχ JQor; Σεβιχοτού, ένοικίου 8 τού έστιχμέ[ν ]ου προς &λλή
λους 10 iιπε[ρ J τού οημ[ ιχιJνομένου μύλου έκάστου 11 μ[ ηνο Jg &ργ[ υρίJου 10 

δριχχμας δύο τριώβολ( ον). 12 Ά[ ποδJιδότ[ ωι] δε δ μ[ cμιJσftωμένος 13 τω[ι 
'ισιJδώρ[ω]ι το κιχτα [μ]-ηνιχ τού μύλου 14.ενο<σκιον αν[ευ] πάσης [iι]περ
ftέ6[ c ]ωg. 15 Άκίνδυvοg δε δ μύλ[ ος] κιχι το ,ένοίκιον ~6 παν[ ~o]ς ~ίν- 15 

δύνου κιχι μετα τον χρόνον 17 &π[ οκιχ ]τιχστησιχτωι δ μqcνης τον μυλον 
18 iιγι-η: κιχι &σινi'jι, 0[01/ κιχι πιχρείληφεν, 19 οπου [έJαν ουντάσοηι δ 'Iot
δωρος εν 'O~ξυρύγxων π[ό]λει, η την έσταμένην 21 τούτου τ[ι]μη[ν] 20 
αργυρίου δριχχμας έκιχτόν, 22 έκάστου δε μ[ η]νος oiι έαν μη &ποδωι, 23 το 
ενο<ί)κιον μεft' ήμιολtιχς, τ-ης πρά 24 ξεως [ο Jϋσης [τ ]ωι Ίοιδώρωι εκ τε 
τού 25 μεμιοftωμένου κιχ[ι] εκ των ύπιxρ~xόντων ιχ-υτώι πάντων, κιχitάπερ 25 

98 ' , 29 ('Έ ) 27 εγ δtκης. Κ VQtιx ή Il[to ]-Itωσιg παντιχχ-ηι - επιφερομενηι. τους γ 

Τιβερίου Κιχίσιχρος Σεβιχστού, Μεχ(ει)ρ α. (2 te Η.) 30Ήρά[κλεJιος Σωτη- 30 
('ι, , 39. ι , 'π δ ι σαι 

ρίχου μεμίσftωμαι 31 τον μύλον εως επιχγομενων • πεμπ~ης, κιχι ΙΧ, ο ω , 
το κα~τα μ-ηνιχ ένοίκιο[ν] , κιχι μετα τον 34 χρόνον ιχποκιχτιχστηοω τον 

μύ~λoν iιγιη η την τ[ ού< του> J τειμην 36 δριχ[χ]μας έκατό[ ν J, καftότι πρό- 35 

58 ' ," - , l 39 δ 'τος 
37 κειτιχι. Διονύσιος Διον[ υ Jοίου γεγριχφιχ υπερ ιχυτου μη ε - Ο 

γράμμα< τα). 40 ("Ετους) γ Τιβερtου KιxtoιxQor; Σεβιχστου, Mεxε[Ι]ρ~. _ 40 

Vel'So: (1 te H.) l'Έτους γ Τ[ιJβερίου Κιχtοιχρ[ο]ς ΣεβασΤΟύ, Μεχ(ειρ) α. 
Μ[ίJσ[ft(ωσις)] Ίσιδώ[ρ]ο(υ) :::ι:[ροJς Ή[ρ]άκλ[ειο]ν. 

166. <ΥΠΟΎραφή zu einem notariellen Getreidedarlehen. - 9 n. C. -

Faijum. 

Ρ. Fay. 89 edd. Gl·enfell-Hunt. 
Lit.: Wilcken, Al'ch. 5, 205 Α. ' 3. 

Mitteis-Wilcken, Chre,tomathie. Π. 12 
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"Obel" den Chal"aktel" dies Stίicks vg1. S. 64 Λ. 2. Es ist, wie B'ell mir 
nach gefalligel" neue.l·lichel" Ulltersuchung des Papyrus mitteilt, sicher kein 
Wechsel der Hande vorhanden (auch die Ausgabe deutet keinen an); also 
ist das Stίick sicher θίη amtlich ertei1tes 6:ντ[γραφον επευκφμένον (S. 64 Λ.η 
aus dem Archiv, kein Original. - "Ober die veι-schίedenen Fοι-men der 
Datiel'ung (1. 2 vgl. mit 1. 6) s. die Είηl. der Hgg. Die Datierung nach del' 
Κα[σαρος κράτησις findet sich auch ίη der (nicht pubEziel'ten) ersten Kolumne 
νοη Teb. 382, s. G.-H. ίη der Είηl. ΖΙΙ Teb. 382. Es ist die alexandrinische 
Kaiserara; Kubitschek bei Pauly-Wissowa 1,316 fg. 

Zwischen Ι 6 und 7 breiter fl"eigelassenel" Raum. Dazu s. S. 64 Λ. 2. 
Die Urkunde ist duι-chstι-ίchen, also kassiert. 

I'Έτους όγδόου και' τριαΚ06τού τiίς 2 Καίσαρος κρατήσεως {fcov υίΟύ, 
5 μηνος Άρτεμισίου εκτrι Φαμε!..νω{f εκτrι, έν Πηλουσίφ τiίς Θε~μ{στoυ 
μερίδος τού νομού. 6'Έτους λη Καίσαρος, ΦαμΗιω({f) ς, αναγέ(γραπται) 
έν Πη(λουσίου) γρα(φε{φ) .. qf(). 7Πε{fευς Πάτρωνος Πέρσης της έπι-

10 γονης 8 δμολογωι έχειν παρα Άκουσιλάου του 10 Θέωνος παραΧΡΤιμα [ .. . ] ' ης 
λαχανω.2!:..σπέρμου νέου κα{fαρ[ Ού] αδόλου αρτα{Jών 12 δύο ήμίσους και 
κρι{fiίς αρταβων εξ 13 ήμ{σους, πάντα δε αποδώσω έν μηνι 14 Παύνι τού 

15 ένεστωτος όγδόου και τριακoσ~τoύ έτους Κα{σαρος έν Πηλουσίφ μέτρωι 
16 ι 'Ε \ δ' \ [ ' δ] - , . 17 - , λ ι, ι τεταρτωι. αν ε μη απο ω εκτισω του μεν αχανωσπερμου εκr!l?της 

αρταβων 18 άρτάβας ( g.qrg./}g.{) δέκα τiίς δε κρΙ{fiίς ~ρ~τάβας . . .... . 

6 Oder <δια του) Ιν Π. γρα( φείου)? 
10 In der Lίιcke erwal'tet L1Jan θίη 

Wort wie χρήσιν, wovon die beiden &ρ
ταβων ίη Ι 12/13 abhangen miiBten. 

10/11 1. J..αχανοσπέρμοv, 80 auch Ι 17. 

17 Ι &ρτάβψ; fiir &ρταβων. 
18 Die Konventionalstl'afe ist νοη ex

zessivel' Hohe, findet aber ein Seitenstίick 
ίη Faj . 11 (14) Ι 30 (G.-H.). 

6. ΣΤΓΧΩΡΗΣΙΣ· URKUNDEN. 

167. Σvγχώ(}')lσιs iiber einen Verwahrungsvertrag, adressiert an den 
Άρχιόικαστ'ήs. - 144 n. C. - Alexandreia. 

BGU 729 ed . Wilcken. 
Lit.: Wilckell, Hermes 22, 4 fg. j BraBloff, Sav. Ζ . 21,380; Gradenwitz, Einfiihl·. 93, 

sowie die ίη Kap. ΧΙ zu den Verwahrungsvertragen Zitt. 

Wahrscheinlich liegt verschleierte Mitgiftsbeste11ung ffu' die uneι-Ιaubte 
. Soldatenebe vor, vg1. Kap. Υ und ΥΠΙ. 

"Ober den νόμος των παρα{]'Υ/κων s. Kap. ΧΙ 
Zum Titel de~ Άρχιδικασηίς vgl. Otto, Priester und Tempel 1,166 fg. 

1 Διονυσίφ Δε[ίJου γενομένου στρατηγού τiίς πόλεως 2 υ{φ, νεωκόρφ 
τού μεγάλου ΣαράπιδΌς, των έν τφ ,'VIουσείφ 3 σειτουμένων ατελων {ερεΙ; 

άρχιδικαστ·π και' προς τfι έπι!..μελε{ο/- των χρηματιστων και' των αλλων κρι-
5 τηρίων 5 παρα Πετρων{[ α]ς Σαραπιάδος μ[ ετα κ Jυρίου τού &δελ~φoύ Γαίου 
Πετρων[ίο Jv Μαρκέλλου και' παρα Γαίου 'Ioυ~λ{oυ Άπολιναρίου στρατιώτου 

r 
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' σπείρης πρώτης Άπα~μηνων έκα[ τοντα ]ρχίας 'Ιουλια[ν Jov. Συνχωρει; 9 δ 
Γάιος 'Ιούλιος :4[πολι]νάρι[ος εΕληφε']ναι παρα τiίς 10 Πετρων{ας Σαρα- 10 

[πιά]δος παρα{fήκηv ακίνδυν[ ο Jv 11 παντος κινδύν[ ο Jv (μάτια γυν[ αι ]κεΙ;α 

συντετειμηΕ..μένα αργυρίου δραχμων τριακοσίων κα/. χρυσα κoσ~μάρια 

έν εrδεσι έπι το αυτο τετάρτων τριάκοντα 14 δύο ίΧπερ φυλάξει παρ' 

έαυτij και αποκαταστήσει 15 αυτfι δπότε έαν απαιτηται αvυπερ{fέτως 1) έκ- 15 

τεί~σει κατα τον των παρα{fηκωv ν6μον, γεινομέΕ...νης τή Πετρων{ο/

Σαραπιάδι τiίς πράξεως έκ των 18 τού Γαίου 'Ιουλίου Άπολιναρίου -δπαρ

χόντων πάν~των κα{fάπ[ε]ρ έγ δ{κης. Άξιο(ύμεν). 'Έτους όγδόου Αυτο

κράτορο(ς) 20 Κα{σαρος Τ{του ΑΙλίΟ1) 'Αδρι.ανού [:4ντ ]ωνίνου Σεβαστού ~O 

21 Ευσεβούς Φαωφι [-;-J 
(210 Η.) .... [ . . ] ... . . .. ... : 

22 entb1ilt vielleicht den Regi8trierungsvermerk, vgΙ ΟΧΥ. 268, 20, 

168. ΣυγχώΡ"1σιs iiber ein Darlehen, adressiert an den Vorsteher des 
κριτ'ήριου. - 5 Υ. C. - Alexandrien. 

BGU 1145 ed. Schubal't. 

Die Schuldner sol1en' ιΗ).,'Υ/λέγγυοι, d. h. Korrealschuldner sein; vg1. S.113 fg.
ϋber die Bedeutung des &γώγψος s. Kap. ΙΙ S. 46. Aus den W orten τους 
δε τόκους, .τoiί-όπερπεσόντoς χρόνου τους κατα το διάγραμμα διδράχμους 

ergibt sich, daB damals gesetzliche Yerzugszinsen ίη der Hohe νοη 24% 
vorgeschrieben waren; vg1. 103 fg. 1η der SchluBklausel Ι 17/ 18 sind die 
πίστεις vermutlich amtliche Bestatigungen ίibel' Exekutionsprivilegien; σκέπ'Υ/ 
ist θίη "Patrocinium", d. h. Deckung des Schuldners durch θίηθη einfluB
reichen Schutzherrn (vielleicht auch θίη Asyl). Είη Beispiel solcher σκέπ'Υ/ 
g:ibt Teb. 34, 12. Vgl. 103,33 und Anm, dazu. 

1 [Πρωτάρ ]χωι τωι έπι τού [κριτηρίου] 2 7f.g.ρ~ ~x~λλέως τού φ[ έωνος 

'Αλ{fαιέως και' παρα Δύκας Τiίς] 3 Ζωίλου [ΠJfQσείvης μετα κ[ υρίου τού 
άνδρος] Διο[νυσ{ου του Πτολε!:.μαίου Πέρσου ~ijr; έπιγoνiίς [και] αυτου 
Διονυσίου. Συν[xωρoυ]~σιν Δύκα και Διονύσιος #χειν 7f.g.ρ~ του '4x~~- 5 

λέως 9~1'εΙ91' g-~[ α] 6 χειρος έξ οrιιου αργυρίου Πτολεμαικο-ί δρg.χμας τρια
κοοίας 7 δέκα [έφ' J 9~ g-cjJOHv 'F[ όJ,:,[ ο J1' όβολους όκτωι της μνας ?':'~<?'Fn~ 
8 κατα lkijva απο 'A{fVI! του έυεστωτος εκτου [και' εΙκοστού (έτους)] 9 Καί

σαρος, το δε κεφάλαιον αποδώσει[ν EJ1' y.?Ί<?~ν 'FΡ~[ σ J ~1' &7f.9 'F9V g.V[ του] 
10 μηνος ανευ πάσης ύπερ{fέσεως 1) ct1'g.~ [αυτ Jo'vg 7f.g.ρg.[χρijJΥ.g. 4γφγ( - 10 

11 [μα Jvr; 1) τον έσόμενον ψ(ψ~ψ [έ,α ]φ[ αν Jiί και [συνέχε jQ{fat [μέχρ; τ~ύ] 
• 12 έκτίσαι το μεν δάνειον συυ ήμιολ{ο/, του'ς δε 'F9':'9V~ &πλ[ oVbJ, 13 τού δε 
-δπερπεσόντος χρόνου τους κατα το διάγραμμα διδράχμους 14 γΗ1'[ ο Jμέvης 

τiίς πράξε[ ως] τφ Άχιλλεί έκ τε των -δπoxρέ~[ ων J οντων &λληλεν[γύJωv 15 

f( ς #':'IH<?~1' και έξ έν[ο Jr; 9V. ~α1' g.~[ των J 16 [αίρ Jiί[ τα ι] και έκ των -δπαρ-

2 'ΑΗrαιι!ω, ist Demotikonj Schubart, 
Arch. 5, 95 . 

13 όιδράχμου,: sc. τόκου, . 

12'" 
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χόν[ των] αiιτoίς; [πάντων καitάπ JEQ έγ δίκης; 17 άκύQων οi!oών [~αι ι1)ν έαν] 
έπε[νέγκωοι] πίοτεων παο[ ών] 18 ιf'!-f7f!lfJ 7f~ιf!lς. ' 1ξιοi(μεν). 

20 19 (2 t • Η.) Αχ[ιλλευς; oVVX]roQ[ ώ κ~τα τα]' Π[QΟ ]γεγQαμ~μένα. 
21 (3t

• Η.) Δύκα και Διονύοιος OVVXWQfIJ 22 [κατα τα προγεγQαμμένα.] 

Διoνύoιo~ς; έπιγέγQαμμαι rfir; μη... 24 Qψ"ς '!-VQΗ)ς και γέγQαφα 7f~Q t 
25 25 [αiι ]τής γQάμματα μη ίδύης. . .' . 

Darunter mehrere ganz verwischte ΖθίΙθη, die ίη entgegengesetzter 
Richtung geschrieben sind. 

169. ΣvγχώQησιs mit Decharge fiir θίηθη gewesenen Vormund. - 14 v. C. -
Alexandrien. 
BGU 1113 ed. Schubart. 

Die Urkunde ist an den bekannten Πρώταρχος (δ επι του ΚΡΙΤ'Υ/ρ{ου) 
adl·eSsiert. .Anoma1 ist es, da.B sie das Datum an der 8pitze hat; die συγ
χώρησεις haben es sonst stets am 8ch1u.B (8. 66). 

Zu der Urkunde, we1che nament1ich wegen des in 1.24 uber1ieferten Be
gri:ffs des 'το περι των συγχωρήσεων κε{ι-ιενον πρόστψον' (8. 67 und 77) 
wichtig ist, existiert ein Dup1ikat, we1ches einige zunachst zweife1hafte Le
sungen bestatigt. 

Es handelt sich um romische Burger. Μ. Cottius .Atticus und Canu1ejus 
waren tutOl-es testamentarii des L. Pomponius L. f. gewesen; spatel- hatte 
Canulejus abdiziert und Cottius die .Alleinvormundschaft behalten. J etzt 
wird ihm θίηθ Generaldecharge ertei1t. L. Pomponius war also jedenfalls 
mundig geworden; θίηθΏ Minοrennίta.Ιskuratοr zieht er jedoch Ζυ dem .Akt 
nicht zu. 

Del" Papyrus wider1egt die Meinung, da.B es bei einer testamentarischen 
Vormundschaft keine .Abdicatio a tute1a gibt (Rudor:ff, Vormundsch.1,311) . 

Ζυ beachten ist, da.B Cottius nicbt b1o.B fiir sich, sondern aucb fur Canu-
1ejus, dessen V ormundschaft schon langst beendet ist, Liberation empfangt. 
Diese1be ist, soweit es sich um .Auspruche gegen den letzteren handelt, ipso 
jure nicht wil"ksam, kann jedoch θίηθ Exceptio begl'unden, soweit Canulejus, 
wenn belang·t, an Cottius Regre.B nehmen konnte. 

1 ('Έτους;) ~ς .{( Ι;C:?ιfι;c:ρΙ ο]ς Τύβ[ι.] ς. 2 ΠQω'f4[QΧ]<jJ~ 3 παρα Δ[ ουκίου 

Πομπωνίο]υ Δουκίου υ{ο[ ύ 'Ρού]φου φυλ1]ς; Πολλία και παQα 4 [Μ]άρκου 
5 .{(g'frCov 'AH~,!-gii . Έπει δ τού Δουκ[ί]ου Πομπωνίου πατηQ 5 Δούκιος 

Πgμπώνιος; δι' ,ης; εitετο τελ~νTΦ1' 'Ρ<jJΥ,ι;c:~κfiς διαitή.!!.κης q7ff~~7f~1' τον 
Μαρκον Κόττιον Άπ~,!-oν και ετι Κα1'g~Ψg1' 7 τού έαυτού υΙού Δ[ο]νκίου 

Πομπωνίου τού '!-ι;c:~ ΠQοκιμένου έπ[ι]τρόπους, 8 έν δε τφ [μετα ]ξΡ 'f9V 
Κανοληίο[ υ άπε ]~ρ!lμένου την έπιτροπείαν 9 κατα το ουνοφQαγιοit[ε]ν 

10 ~(π~[ ωμα δ M]~q[ κο]? Κόττιος Άττικος έπε~τρόπευoεν τού Δουκίου, τα 

8 με"';αξυ ges,ichert durch das Duplikat, 
ebenso απειρημενου. 

9 δΙπλωμα ges. durch das Duplikat. -
Was das σvvσφραγισiΗv δΙπλωμα war, HioBt 
sich nicht bestimmt sagen. 

) 
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νύν oVYXroQEi [Δ]ούκιος; Πομπώνι[ ο]ς; 11 μη έπελεύοεοitαι μήτε ιxiιrvr; μηδ' 

αλλος υπεQ α-(,τού μηδεις; 12 έπι τον MiXQXov Κόττιον Άττικον iJ τον Κα
vολή~g1' . . gιf .. ι;c:~ ι;c:νT91' 13 μήτε πεQΙ τής έπιτροπε[ί]ας f} [τών υπο τού 

παΤQος α-(,τού Λουκίο]υ 14 Πομπωνίου άπολ§λειμμέi;ώϊι xιxit' δντινούν ΤQόπον 

μηδε 15 πεQΙ αλλου μηδενος; &πλως; οφιλήματος; η ιXπαιτήy,ι;c:[ τ ]9~ [η δια ]γρα- 15 

φων 16 η λόγων η ένγράπτου η άγράφου ΠQάγματος; άπο τω[ν] εμ7fρ[ 00 ]itεν 

17 ΧQόVων μέΧQΙ τής ένεοτώοης; fJILiQιxr; παQευQέοει μηδεμιij δια το 18άπεοχη
κέναι α-(,τον Δούκιον Πομπώνιον παQα τού MιXQXov Κ[ ο ]ττ{ου 19 Άττικού 

[πά]ντα οοα ποτ' εοχεν [δ πατη]ρ f1' τή~ 9. κήιf~~ η χωQις; τού 20 κύQια 20 
ειναι τα οvνκεχωQημένα την δ' έσομΊ!νη"; παρ~ Tι;c:νTΙ;C: εφοδον 21 η ευκλη-
6ιν ίXXVQov και άπρόσδεκτον '!-ι;c:Ίt[ όΗ[ ο Jv ειναι ετι και 7fQgoExrt~VHV 

" Q.'''' , , λ - ,- n ιr , 'βλ 'β 'δ' , 23 αυτον καυ ο εαν ενκα '!1 αυτωι ΙV.lαQκωι τα τε α η και απανη_ματα 

καί αις ί'διον ΧQέος lXQYVQ[io]v δQαχ[μα]ς x~[λ]~[α]ς [και] ιfν1'fχ[εοitαι τοίς 

τε βλάβJεοιν 24 και τωι περι των ουνΧ~Qήοεων' '!-ημένωι Π[QΟ ]οτίμω[ι. 
Άξ]~gΥΥ,~1' ----~ 

(2 t • Η.) 25 Δούκει[ ος;] Πομπών<ι) ος; Δουκε{ου ~l[o]? 26'Poύφo~ Πόλιος; 25 

ουνχωρω κατ α [τα] 27 ΠQογεγρανμένα. 

(3 t
• Η.) 28 Μαρκος; Kόττιo~ Άττικος οvνχωρ4J '!-ατα τα 7f[Qογεγ JqΙ;C:Υ,μένα 

26 Ι Π6λλιος = φυΜ)ς ΠολλΙα cf. 1. 3. 27 Ι προγεγραμμι!να. 

170. ΣvγχώQησιs iiber Miete einer Amme. - 13 Υ. C. - Alexandreia. 
BGU 1058 ed. Schubart. Nachtr. νοη Schllbal·t ίή BGU 4 ρ. 161. 
Lit.: Gl'adenwitz, Berl. phil. Wochenschr. 1906 Sp. 1357. 

Zu der fur die Geschichte der συγχώρησις wichtigen Forme1 'περι των 

διεσται-ιένων' (ι 6) vg-l. 8chubart, .Arch. 5,49 fg. Von Interesse ist die Ver
abl"edung, da.B, wenn der 8augling stirbt, die .Amme einen anderen annehmen 
mu.B, δια. το &{tάνατον έπιδεδέχ&αι τροφεύειν; vg1. dazu BGU 1108, 11 fg. 
(ίη etwas andel"er .Anwendung); Stra.Bb. 30; Flor.16; Mitteis, 8av. Ζ. 28,468; 
Wenger, Festg. f. Ε . J . Bekker 81. - Pal-allelstiicke: BGU 1107-1112. 

(2te Η.) 1 Πρωτ"άQχωι 2 παQα Σίλλ~gg? 'f9V [Πτολε ]μαίου Φιλομητορήο[ υ J 
και 3 παQα τής [τούτο]υ μητQος; ΦιλωτέQας; rfir; 4 ΘεοδώQ[ ου ΠεQ ]σ[ είν ]ης; 

μετ α κυρίου τού άll~δQος Π[ τολεμαίου τ ]Ού Σίλλιδος; ΦιλομηΤΟ!!.Qήου. 5 

Π[ ερι, των διεο ]ταμΕνων ουνχωQεί 7 ή Φιλω[ riQlX παρ ]fξεοitαι την iιxrfi~ 

δoύ~λην Zιp~(y,!I[ν] έπι ΧQόνΟν ετη δύο άπο ΦαQ.Ε.μούitι [τού ένεο]τωτος; 

ιζ (ετους) ΚαίοαQος . TΡ9φ§[ύ]~oυoαν κι;c:~ Ίtη[λάζ]gνοαν παQ" α-(,τfι Φιλω- 10 

τέρο/ 11 δ lyolgg'fΙ;C:L ι;c:~rfl ό Σ,!-lλλις; lXvιxiQ[ ε ]τον 12 έατού δουλικον παι
δίον υποτίitιον &ήλυον 13 φ Όνομα Ά ... ματιον μιοitού τού έσταμένου, 

14 τού τε γάλακτος; και τής; ΤQοφήας κατα μ[Ύj]~να εκαοτον ιfν1' έλαίωι 15 

κα~ Ψωμίοματι lXQY(VQiOV) (δραχμων) ιβ, 16 το δε ουναγόμενον των δύο 

έτων 'f4J1' ΤQοΙ!...φήων κεφάλαιον τα~ τού lXQy( VQiov) (δ ραχμας;) c...,πη α-(,τό -

7 Ι έαυτης. 
11 ΣκΙλλις oder Σιλιλλις oder Σινλλις 

kann gelesen werden (Schub.). 

12 Ι έαυτου. - 1. <δποτιτ.ιτιον. 
17 c..., ist das Zahlzeichen fiir 200. 
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.ftsv 18 άπέIlΧψμν ή Φιλωτέρα παρα τού Σίλλιδος 19 δια χ[ιρος] fξ 9r?;,ρV. 

20 Και έαν συ~βfι το δηλούμενον 20 παιδίον 'Α ... I!t:'ΗΡ'!' π~.f}εϊ:ν δι άν.f}ρώ
πινον 21 έντος τών δύο ετών, έπάναγκες την Φιλω~τέραν [άJνελ[ ο Jμένην 

ετερον· παιδίον παρα[ σJ~χέσ.f}αι την [δο Jύλην τροφεύουσαν και παραστη-

25 24 σαι πασαν [εφ'] δ έαν (αν) εληται ον των 9~ω[ν J έΤώ[ν J 259'VO 1!?1.f}ε[ν 
τ JO κα.f}6λου λαβούσα δια το ά.f}ά~νατον αυτην επιδεδέχ.f}αι τροφεύεν, 

άπο 27 δε τού νύν παρασχέσ.f}αι την δούλην πoιoυ~μένην τήν τε έατης 

30 καλ τού παιδίου πρoσ~ήκoυσαν έπιμέληαν μη φ.f}ίρoυσαν το γάλα ~o ~ιήδ' 

άνδροκοιτούσαν μηδε επικυούσαν 31 μήδ' ετερον παραf}ηράζουσαv παιδίον., 

α τε 32 ~qv λάβ?7 1) πιστευ.f}'ϊ'ι τών τούτου, σών συνΕ.:τηΡήσειν και άποδώ-
35 σειν σταν άπαιτfj~ται 1) έΚf(qιν Τ11ν έκάστου άξ(~ν πλην συμ~φqνούς ' 

άπωλήας, ~ς καλ φανερας γενη~.f}είll?1ς άπολελύσ.f}αι, και μη εγλ[ιJi!ίν την 
37 τροφήαν έντος τού χρ6νου, εαν δέ τι τoύ~των παραβαίνrι εκτίνιν αυτην 

40 δ εtληφεν 39 τών τροφήων κεφάλαιον συν ήμιολίq. 40 ?;'t:'~ τα βλάβη και δα-

πανήuατα και txλλο 41 έπίτιμον άργυ(ρίου) (δραχμας) φ και το dJρισμένον 

πρ6σ!:!..τιμον της πράξεως γινομένης τφ Σίλ~λι,δι εκ τε αυτfjς Φιλωτέρας 

45 και ~'f- τών 44 -δπαρχ6ντων αυτfι πάντων κα.f}άπερ έγ 45 δίκης 4κύρων ου

σών και ιbν έαν έ~πενέγκrι πίστεων πασών σκέ7f-?1? πά~Il?1?, μένειν δε 
κυρίαν και βεβαίαν 48 ην &νενήνοχεν ή Φιλωτέρα τφ Σίλ~λιδι σννχώρη-

50 σιν 7f-?q~ δουλικοi' παιδίου 50 Ilv1"Τ[Ρ J6φου. 51 ("Ετους) ιζ Καίσαρος Φαρ-

ILoV.f}t δ. 

20 Ι τι. 
24 nicht &νέΛ.ηται. - Βλων fraglich , 

auch οσων scheint mOglich. 
26 Ι τροφε..Jειν. 

31 Ι παραitηJ.άζουσαν W ., Arch. 3, 511. 
32 σων = σωον. 

36 Ι ~κλιπείν. 
50 συντρόφου sehr unsichel' (Schub.). 

7. ΔΙΑΓΡΑΦΑΙ. 

171. Homologie iiber einen Sklavenkauf mit darauffolgender unselb
standiger όιαΥ(!αψή. - 293 n. C. - Hel·mupolis. 
Lips. 4 + 5 ed. Mittei8. Nachtr. Υοη Wilc1ren, Arch. 4, 459. 
Lit. : Preisigke, Gil'owesen 459. 

Die sich heute gegenseitig erganzenden Papyri Lips. 4 und 5 waren Ul'
sprίinglich zwei gleichlautende Exemplare Υοη Kauf mίΙ unselbstandiger 
Diagraphe. Heute θηΙΜΙΙ Nr.4 nur die Homologie; der ίη Nr.5 miterhaltene 
Rest ίΒΙ abgel'issen. Nr. 5 θηΙΜΙΙ noch ίη 001. Ι θίη Fragment des Kaufs 
und ίη 001. ΙΙ die -όπογραφ?) zur διαγραφ~ sowie θίηθη freien Raum fίir 

diese letztere. Diese selbst hatte man noch nicht ausgefertigt; es ist fίir 
sie del' obere Teil der zweitell Οοlυωηθ fl'eigelassen. Augenscheinlich hatten 
die Parteien den Kontl'akt soweit vorbereitet, daB bei Auszahlung des Geldes 
durch die Bank diese ηυl' noch die (bereits ίη bianco unterzeichnete) δια
γραφ1) hineinzuschreiben bl'auchte, worauf jedel' Partei θίη Vel'tragsexemplar 
ausgehiindigt wuι·de. Genauel' gesagt: del' Ver ],a ufel' wird jetzt der Kiiufel1.ll 

":'" , 
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είη Exemplal' eingehandigt haben. Delln das γραφείον wird sich ιιω die 
Zahlung llicht gekii=ert, sondel'll die ZUΙ' Auszahlung' VOl'bel'eiteten Pal'teic 

exemp]al"e dem Verkaufer iibergeben haben, der sich mit der Kauferin ΖΙΙΤ 

Bank .begab und ihl' dort nach Zahlung die quittiel'te U~kun~B. ansfolgt.e. 
ϋber den Gegensatz zwischen del' -όπογραφ?) auf unserer ιιnselbstandigell 

Κauf-διαγραφ1) uncl jener auf der selbstandigen ίη 172 vgΙ S. 70, 
Da laut Ι 30 die Kauferin bereits das έγκύκλ.ιον bezahlt hat, ist diesel' 

Urkunde νέη"mutΙίch bereits είη "Verkaufspl'Otokoll" (Kap. ΥΙ nnd S. 79 Α. 2) 
νοη bloB obligatorischel" Natul" vorausgegangen. DUl'ch dieses war bereits . 
die Steuerpfl.icht el'zeugt worden; die Steuer wUl"de ηυη noch νΟΓ der Eigen
tumsίibertragung, welche un s θΙ' Kontrakt ausspl'icht, bezahlt. 

Ζυ Nr. 5 hat die Leipziger Sammlnng noch θίη stark fragmentiertes 
Duplikat, Ιην. Νι'. 275. 

Lips. Nr.5 001. Ι ist νοη andel'el' Hand geschι'ieben als 001. ΙΙ. Nach dem 
ίη Άηω. 8/9 ΖΙΙ 001. ΙΙ Bemerkten ist 001. ΙΙ noch νοι' 001. Ι hergestellt; 
also νerωutΙίch nicht beim Gl'apheion, sondern bei der Bank. 

Col. Ι (= Lips. 4). 

1 [Έπι τfj~ τών κυρίων ήμών Διοκ ]λητιανού Σεβαστού [τ Jo ε [xιxJΙ Μαξι

ILtιxvoi' [Σε Jβαστού το δ -δπατί[ ας.] 2 ['Έτους δεκάτου Αυτοκράτορος Καίσαρ Jog 
Γαίου Λυρηλίου ΟύαλερCου Δι[ ο Jκλητιανού κ[ αι έ]τους. ενάτου ΑiJτοκρά

τορος Καί[σJα[ροJς Μάρκου 3 [Λόρηλίου ουαλερίου Μαξιμιανού ΓερμαJνι

κών Μεγίστων Σαρματικών Μεγίστων και ετους δευτέρου Φλαυίου OiJιx

λερCου Κωνστ[ αντί].~[ ου και Γαίου ουαλερίου Μαξφιανού] Έπιφανεστά

των Καισάρων Ευσεβών Ευτυχών ΣεβασΤών μηνος Δίου Θώ.f}' ιγ έν 

Έρμ[ ού πόλει J 5 [Τ'ϊ'ι μεγάλrι &ρχαίq. και σεμνoτάτrι] και λαμπρoτάτrι , Όμο- 5 

λογεΤ Aυρήλιo~ Κάστωρ [δ xιxJ;' Ευδαίμων βουλ(ευτης) τη<ς) λαμπροτά

της '11/τινό[ ου J 6 [πόλεως . . . . . . . . .. μετα συνβεβαι Jωτού πειστικελευστού 
τού και εγγυωμένου τ[ ήν Jδε την πρασιν και πάσας τ[ ας εγ Jγεγραμμέvα[ς 

δια J2.[ στολας Λυρ( ηλCου) Έρ,μαπ6λλωνος τού και ΔJιοσκ6ρ[ ο Jv Διδύμου 
Έρμοπολείτου &ναγραφο,u[ ε]νου έπ' &μφ6δου φρουρίου &πηλιώτου dJ~ 

(εΤών) [ .. 1 8 [Λυρηλίq. Κυριλλουτι Ίέρακος &πο της α(ύτης) 'EQJILov π6-
λεως &ναγραφoμένrι έ[ πι τ Jov α( υτού) &μ[ φόδου J xωριΙ~ κ Jυρίου χρηματι
ζού[ σπ] τέκνω[ν J 9 [δικαίφ συνεστώτο; αότfι τού] &νδρος αiJτη[ςJ AiJQ( η
λίου) Έρμείου τού · [κ]αι ΚΡΟ[Υίου έξJηγ(ητεύσαντο~) ευ.f}ηvιάρχου βουλ(ευ

τού) &π[ ο Jδεδι[γμέvου J 10 [γυμνασιάρχου τfjς α( ύτης) 'EQ,uov π6λεω Jg 10 

πεπρακέναι τον δμολογούντα Κ[ άστορα] τον και Ευδαίμονα τΏ Κυριλ

λούτι . [ ..... ] 11 [ .•• , .. : ..••.•• ?!-τητικ,ην δoύληv όJν6ματι Στεφάνην 
έπικεκλημένην [Στε JφανΟύν 7) και τίνει όν6ματι καλεΤται [1) κληJ~[ .f}ήσε
ται γένει Κρητικην ευ.f}ύρινα ουληJν εχουσ[ α Jv &νωτέρω &στραγάλου 

CoΙ Ι 6 Man beachte die Haufung der 
.Ausdrucke fur die Biir~8chaft. V gl. Part8ch, 
Griech, .Biirgsch.-R. 1, 343. 

11 [κτητικην] nach Co1. ΙΙ lin. 6. Es 

bedeutet wohl die vom Verkaufel' selbst 
angekaufte (cf. 1.12) Sklavin, im Gegen
satz zu del' im Hau8 geborenen. Odel' ist 
es die "Arbeitssklavin"? 
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δc[ξιου] ποδος ώς (ετών) κ, ~ν και αiιτoς αΕώνηται 13 [ •••.•...•.•• .. : •• 

τφ &11 και ηll και αll (ετει)] Έπειφ παρα. 'Ωριγένους του και Σωφρα[ .... . 
. . ]ωνος Κ,?τιναrιου (sic) ουνβεβαιουυτο[ς] 14 [αύτφ Aiιρ( ηλlου) . . .. . . . . . 
.. .. . . . . . .. . ] .. υβι .. Ι!- .. Σωοικουομlf)υ του και Άλ&αι[έως άκομού&ως 

15 τΏ γCνOμένrι εΙς αύτον 15 [τον Κάοτορα παρ' αiιτoυ του Ώριγένους άοφα

λεlCf η]νπερ [ά]οφάλειαν μετα. και τ-ης ά[ πογρα ]φ[η]ς και άνακρείοεως ~ς 
πε;:t[ οίηται] 16 [2 Ν om. propria ................ .. ...... τ]φ κ[ α]ι 

ΊππlCf τοίς άξιΕ ο μ[ ο ]rro[ τά]r9~? [ε]ν[ ά],?χοις ύπομνημ( ατογράφοις) μcτα. 
[κ ]~ι τ[-ης γενο ]~[μένης εΙς αiιτoν τον Ώριγένη και άποδο&είο]τις τφ 

Κάοτορι προκτητικ-ης ά[olφα[λ]εί~? τ[-η]ς ~(iιτ-ης) [δού]λης άνέδωκεν δ 
ά[ποδόμενος] 18 [Κάοτωρ Τ'fj ωνoυμένrι Κυριλλουτι αύ]τ?7ν και την άπο 

τούτων άοφάλειαν καυ β]εβαlωσειν, ηνπερ δούλη[ν] ι?νό~[ματι Στ έφα-

νούν ...... . , παρ έδωκε τΏ] ωνoυμένrι Κυριλλούτι ταύ[τ]ην τοιαύτην 

20 [ά]ναπόριφον έκτος oiΊoαν [[ερ ]ας νό[ σου] 20 [και επαφ-ης, την δε προς 

άλλήλους ουνπεφων ]τιμένην τιμην άρ[γ ]ν,?[ίου και ]νού [Σ]εβαοτώ[ν J νο
μίσματος τάλα[ντα] .21 [δέκα πέντε '" αργ Ι ιε άπέο ]χεν δ άποδόμcνος 

Κάσ[ τ ]ωρ [πα ]ρα. της πρι[ α ]μέυη[ς] Κυριλλουτος κατα. δ[ι]αγραφ[?lν] 

22 [τ-ης εν Έρμού πόλΗ Μιο&ωτών τραπέζ]ης εκ πλήρους και είναι π[ ερι 

α]ύτην την ωνουμέ[ν]ην καΙ τους παρ' α[iιτ]ης 23 [την της πεπρ]αμένης 

αiιΤΏ δούλης όνόμ[ α ]τι Στεφανο'ίτος ώς πρόΚΗται και τών [τ ]αύτης 24[ εγ
γόνων #πι το άει κυρlαν κ ]~~ κράτηοιν χρωμένο[ υ]ς και οίκ[ ο ]ν[ ο ]μού[ν]-

25 τας ύπερ αύτών κα&' ον ε[ α.]ν αίρ[ ώνται] 25 [τρόπον επl, τον απαντα] 

χρόνον τ-ης βεβαιώσεως δια. πα[ντο]ς προς πασαν βεβα{ωσειν εξακολο[ υ

&ούσης] 26 [τφ τε πωλούντι Κάστορι και τφ oυνβε]βαιωΤίJ Έρμαπόλλωνι 

και μη έπελεύσεσ&αι αiιτoν ,αηδ' αλλον ύπερ αiι[ τ ]ού 27 [έπι την ωνου

μένην μηδ' επι τους π ]αρ' αύτ-ης περι μηδενος τ-ησδ[ ε] τ-η[ς] πράσ[ ε ]ως 

τρόπφ μηδενί, έαν δε [ε]πέλ&rι 28 [1) μη βεβαιώorι, η τ' {φοδος ακυρος 

εοτ]ω και προσαποτlσΗ 1) δ ύπερ αiι [ τ ]ού έπΕ ελ]ε[ υσό]με[ν ]ος τfj ωνoυμένrι 

1) [Τ]Οίς παρ' 29 [αύτης τά τε βλάβη και δαπανήματα και έ]πιτlμο[υ] ώς 

30 εtδιον χρέος διπλ-ην [τ]ην τι[μη]ν [κα]ι εΙς το δημόσιον την {οην 30 [και 

μηδεν ~σσoν rι πρασις κυρlα εοτω, έ]τάξατο δε rι ωνουμένη τφ τέ εγγυ
κλείφ [κα] Ι τfj άγορανομίCf τα. όφιλό[μ ]εν[ α .... ] 31 [περι δε τού ταύτα , 

οίίτως όρ&ώς και καλ]ώς γενέο&αι έπερώτησέν τε rι ωνο[ υμ ]ένη Κυριλλους 

ώμολόγησε[ν δ άποδόμε] 32 [νος Κάοτωρ.] (2 t
• Η.) [Αύρήλιος Κάστωρ δ 

12 Ι έώνηται. 
14 Ι ΣωσικοσμΙου (Phylenangabe). 
15 άνάκρισις ist nach Preisigke θίη 

Pail der Sklavin; aber die Worte .ης πε
ποίηται stimmen dazu nicht l·echt. Ich 
denke eher an θίηθ Verkaufsel·laubnis. -
άπογραφή ist das Besitzbekenntnis iiber 
die Sklavin, das der Verkaufer bei seinem 
Erwerb der Behorde iibeneicht hatte und 
welches jedenfalls είηθ Bestatigung der-

selben iiber diese Meldung enthielt. V g1. 
Anm, zu 103,26. AIs kornpetente Behorde 
erscheinen hier die -δπομνηματογράφοι, 
was noch der Κlarstellung bedarf. - V gl. 
noch Lond. 2 ρ. 317 1. 7 und 18. 

21 '" = γίνεται. 
iJO Es wird auBel' dem έΥκυκλιον noch 

der Agoranomie είηθ Gebίίhr gezahlt. L , 
έγκυκλίφ. 
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κjαι EMιxllLrov βουλ(ευτης) πέπρακα την προκι[μένην δ]ούλην όνόματι 
Στεφάνην 33 [έπικεκλημένην Στεφανούν και β]εβαιώοω ώΕς π ]ρόκειται . 
(3 t

• Η.) ~υρήλ[ιoς Έρμαπ]όλλων(ος} δ κ[α]ι Δ[ιόσ]~[κoρoς Διδύμου 

έγγ ]ν~μαι και ουυ[βεβαΙώ ώ]ς πρόκ~ι[ τ ]α[ι 1-

001. ΙΙ (= Lips, 5). ' 

10 cm freier Raurn (vg·l. die Einleitung). 

(2 t
• Η.) 1Έπι της τών κυρίων rιμών Διοκλ[ ητια ]νο'ί Σεβαοτού το εll 

και Μαξιμιανού Σεβαστού το ' δll ύπαrlας. 2 Aiιρήλιoς Κά[ σ ]τωρ δ και 
EMιxliL[ ω]ν βουλε[ υτης τ }ης λα[μπ ]ροτάτης Άντινόου πόλεως μετα. συμβc

βαιωτοi' πιστεικελευστού τού [κα]ι ε[γγ ]υωμ[ ε']νου την πρα~oιν και Ουμ.

βεβαι[ούντ]ος τας εγγεγ[ρα]μμέν[ας δι]αο[τ]ολ[α.ς Αύ]ρ(ηλίου) Έρμαπόλλω

νος τού και Διοοκόρου Διδύμου Έρμοπολίτου [ά]ν[αγρα(φομένου) επ' 

άμφό]δου φρουρlου 4, άπ?}λιώτου έπηκολού&η[ κ]α Τfjδε 'tfj δι[ αγρα ]φΏ και 

~νεί,?ημαι παρ α. Aiιρ( ηλίας) Κυριλλοϊίτος Ίέρακος άπο τ-ης αύτης Έρμου 
π[όμεως ά[ν]αγρα(φομένης) έπ' άμφόδου 5 τού αiιτ[o]ύ χωρις κυρίου χρη

(ματιζoύoη~) τέκ[ν]ων δικ[αίφ σ]υυCΟΤώ[το]ς αύΤfj τού άνδρ[ος] αυτ-ης 

Αόρ( ηλίου) Έρμεlου τού και Κρονίου εξη[γητ ]~[ ύσα Ίν[ τος] εύ&ηνιάρχ[ ο]υ ' 
6 [β]ουλευτοί άποδεδιγμένου γυμνασιάρχου τ[η]ς α[ iιτ ]-ης Έρμού πόλεως 

ύπερ τιμης ~ς άπεδόμην αiιτfι κτητικης δούλ [ ης όνόματι Στε ]φ[ άν ]ης 

7 επικεκλημένης Σ[ τ ]εφανού[ τος] 1) και τίν[ι] όνό[μα ]τι κ[ α ]λcίται 1) κλη
&ήοcται, γένΗ Κρητικ-ης, ώς (ετών) κ ει'J&υρίνoυ ού[λ]ην [έ]χούσης 4νφ
[τ ]έρω άστρα~γάλoυ δεξιου π[ ο ]δός, ηνπερ αύΤ'ϊΊ παρέδω[ κ]α ταύτην τοι

αύτην άναπόριφον έκτος oiΊoαν (ερας νόσου και [ε]~αψης [ά]κολ[ ού]&ως 
τfj ~[νε]νε~x[&]ηooμένrι δι[α. το]ύ εν Έρμού πόλει γραφεlου δμολογίCf τ-ης 

πράσεως άργ[ υ ]ρlου καινου Σεβασ[ τ ]ών νομίσματος τάλαντα δέκα πέντε 

10Ιάργ Ι ιε έκ πλήρους καt έπερωτη&(εις) ,ιbμoλόγ(ηoα), ('Έτους) Ι/Ι Aiιτo- 10 

κράτορος Καlσαρος Ta[l]ov Α[ύρη]λί[ ο]υ Οόαλ[ ερ{ου] Διοκλητιανοi' 11 και 

[({τους)] &11 Αύτοκράτορος Καίσαρος Μά[ρ ]κου Aiιρη[λ]{oυ Οiιαλερlου 

Μαξιμια[ν ]ού [Γ]ερ[μ ]ανικών Μεγlστων Σα [ρ ]ματικών 1ψ'~[γ ] (€!rljJV [και] 

(ετους) βll 12 Φλ[ avlov Ο]ύαλερίου Κωνσ[ τ ]αντίου κα~ Γαλc[ρ ]ίου oυα.λε~ 
ρίου Μαξιμ.ιανο[υ] Έπιφανε[σ]τάτων Και[σ]άρων Εύοεβών Ε[ύτ]υχών 

[Σ]~§[αστώ]ν [Θώυ]& ιγ. 13 (2t. Π) Αiιρή[λ]ι[οςJ Κά[6τ]ωρ δ και Εύδαί
μων βουλ(ευτης) πέπρακα την προκειμένην δούλην ό [ν] όματι Στεφάνην 

[και άπέσ ]χον τα. της 14 τι[μ]ης [ά]ρ[γυρίο]υ νομlσματος τάλαυτα δέκα 

πέντε εκ πλ[ή]ρους ώς [π]ρ[όκειτ]αι . (3t
• Η.) Αύρ(ήλιος) Έρμαπ[όλ]λων 

15 δ κα~ Διόσκορος Διδύμου εηνώμ[ αι κ]αι συνβεβαΙώ και επερ( ωτη&εις) 15 

δμ[ ο ]~λ[ ό]γ( ησα), 

001. II 4 Ι άη7ρημαι, 
6 Ιην. Nr. 275 hat statt κτητική.: ol

κητικής (= οΙκεΤΙΚ1)' ?). 
8/9 Das άνενη:Ιτησoμένrι zeigt, daB 001. Π 

sogal' νοχ ΟοΙ Ι geschrieben ist , wenn
gleich erst am selben Tage, 

15 1. ΙΙψολ6γησα, 
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172. Diagraphischer Kaufvertrag (selbstandige όιαΥραφή) mit άΠΟΥραφή 
an die {Jι{JλιοφύλαΚlig. - 256 n. Ο. - Hermupolis. 

Lips. 11 ecl. Mitteis. Nachtr. νοη Wilckell, Arch. 4, 459. 
Lit.: Mitteis, Sav. Ζ. 27,350; 28,382; Wenger, Gott. G. Α. 1907, 289-93; Ege1', 

Grundbuchrecht 120 f:::. . 

Der Anfang des ΡaΡΥωs, die Zeilenanfange νοη 001. Ι enthaltend, ist 
nach der Publikation des Hauptstίicks νοη Eger ίη del' GieBener Sammlung 
aufgefunden worden und befindet sich jetzt ίη Leipzig. Ιn der Editio Ρl'ίη
ceps ist ετ konjektural erganzt; im nachfolgenden Abdruck sind die (geι-ίng
fiigigen) Abweichungen, welche das Original el'geben hat, aufgenommen. 

Die der Kauf- διαγραφ1) ίn 001. ΙΙ angeschlossene &πογραφ1) an die βιβλιο
φvλακες έγκτ-ήσεων und deι-en Unterschriften beziehen sich auf die grund
bίichel-liche Eintragung des Kaufs; s. das Einzelne ίn Kap. IV. 

Man beachte, daB die -όπογραφ-ή diesel' selbstandigen διαγραφ1) die νοlΙ
standigen Garantiekauseln enthalt; vgΙ S. 70. 

001. J. 
1(1te Η.) Έτους rETdQTov Αυτο[ΚQατόQων ΚαΙι5άQων Πουπλίου Λι

κιννίου ουαλεQιανού και Πουπλίου Λικιννίου ου]ί;4~Q~α[νου Γαλλιηνο'ί 

Ευι5εβώ]ν Ευτυχών και [Πουπλίου Λικιν ]νίου ΚΟQ[νηλίου Ο]ύαλεQιανου 
του CEQwrdrov Καίι5αQΟς Σεβαι5τών Χοίακ κς. Διαγ[Qα(φη) δ]μ1: -ι:fjς 2 εν 

ΈQμου πό[λει ΤQαπέζης. ΑυQηλ(ία) Τει5νευς Άχιλλέως 'ΉQωνος Έρμοπ(ο)
λ( εττις) ιXvayQfX( φομένη) επ' αμφ( όδου) πόλεως λιβος 6υμπαQόν ]τος αύτfι 

Αυρη[λ(ίου) Δημητρίου] του καΙ ](ΟQνηλα. απ[ο τ}ης [aJV[r]fjr; πόλ(εως) 

Α1ψηλ(ίο/-) ΆQΤ[ εμ ]ιδώ[QΟ/- Π]ολυδεύκους γενομένου βουλευτού rfjr; ailrfjr; 
πόλ( εως) ιXvaYQa( φο,uέvrl) επι του αύτου 3 άμφόδου εί[ δυί'!7 γράμματα XWQLf; 
κυQίου ΧQηματιζούαr; τέκνων δικαίφ κατα τα 'Ρωμαίων έ.&η αυμπαQόντ ]ος 
αυτfι ΑυQη[ λυου) ΚΟΠQέου Κορν ]ηλα άπο rfjr; aVTfjr; πόλεως πεΠQα[ κ( ένα ι) 

έα ]υτα την iιπάQχουααν αυΤ'ίΊ δλόκληQον οίκίαν και αυλην και τα ΧQηατήQια 
, " 4' \ '6 'δ [ \ 'ξ' δ 'Έ - 'λ -και ανηκοντα πα~τα και ει ο ους κ αι ε ο ους εν QiLov πο ει της ι5υμ-

πεφωνημένης τιμfjς ιXQy( VQCOV) δQαχμών πε ]ντακoαίων~ [ην και] αύτό.&ι 

άπέι5χεν παQα rfjr; ώνουμένης κατα τ·ήνδε την [δ]ιαγραφ[ ψι] και εΙναι 
, " \, [' ] ,\ 5".... ιJ,.... [' 5 πεQΙ αυτην την O;>Vg"/!i!' εν ην και τους πα_Q αυτης Τ'ιν τηb πεΠQ αμενης 

οίκίας και αύλfjς κυQείαν και ΚQάτ11αΙ1Ι και XQϊXo'&at και οΙκονομεΤν πεQΙ 

α ]vrfjr; κα.&' ον εαν a{[QiJJ ]νται ΤQόπον επι τον !Χπαντα χρόνον ι5υν τα Τς 

iιπoκει[μ ]έναις γειτυίαις και δ~ι;ιατoλαΤς πάι5αις και επερωτη.&( ειαα) ώμο

λόγ( ηοεν). (2te Η.) ΑόQήλιος Δημή~ΤQιοg βουλ( ευτης) ΤQαπεζίτης αει5η

(με{ωμαι). 

7 (3te ΕΙ.) ΑύQηλ{α ΆQτεμιδώQ[ α Πολυδεύκους γενομένου βουλευτου 

'EQILoi! πόλεως της μεγάλης] και λαμΠQας κ[ αι] ι5εμνοτάτης ιXvaYQa( φο

μένη) i[ π'] άμφόδου πόλεως λιβος είδυΤα γQάμματα XWQΙf; κυQίου ΧQηματ{
ζουι5α τέκνων δικα{φ κατα τα 'Ρωμα{ων 8 έ.&η αυμπαQόντος Αύ[Qηλίου] 

ΚΟΠQέου ΚΟQνηλα άπο rfjr; a(vrfjg); π[όλ]εως επηκ[ολού.&ηκα] Τfιδε τΏ 

7. Διαγραφαί. 18'1 

[δια ]γQα(φfι) καΙ ' πέΠQακα απο του νυν επι τον αει XQdvOV ΛύQηλίο/
Τει5νευτι Άχιλλέως 'Ήρωνος μηΤQος Ε-δτος Διονυαίου ά.πο rfjr; avrfjr; πό
λεως 9 cXvaYQa( φομέντι) επι του α( υτου) αμ[φ6δ]ου ι5υμπαQόντος αυτ[fι] 
AVQ( ηλίου) ΔημηΤQίο[ υ του και ΚΟQνηλα απ Jo rfjr; α( υτfjς) πόλεως την 
iιπάQχουι5άν μοι δλόκληQον [ο Jixiav καΙ αυλην και τα ΧQη[ ατ JήQια και 

ά;ήκοντα πάντα καΙ εΙι5όδους και εξόδους εν 'EQILov πόλει επι του 
10 αυτού πόλεως λιβός. Γείτο υες rfjr; οΙκίας καλουμένης' Πκολα [απη- 10 

λ(ιώτου») οΙκία] Δ~gι5κόρου, λιβος και νότου οίκι'α υίών TvaQoovrog κλει
δοποιου, iιφ' ην xaILdQfX βάλλουαα εΙς την εκ νότου δημοα{αν qύμην, δι' 

~ς ΚΙ;'1!-[ dJQ[ aJ? εtι50δΌς και εξοδος 11 rfjr; ΠΙΠQαακομένης οΙκ{ας, βΟQQα 

'ΗQακλέων~ς και &λλων, την δε [ΠQΟ J~ αλλ[ ήλους ι5 }ιι/!-πεφωνημ1νην τιμην 
άQγυQίου δραχμας πεντακοαίας '" ιXQr \ φ αύτό.&ι απέι5χον παQα rfjg ώνου
μένης κατα τήνδε την διαγρα(φην) και tivat πεQΙ 12 αύτην την ώνου[μέ-] 
νην και τους παQ' avrfjr; την της πεΠQαμέ[νηg οΙκίας και αύλfjς κυ ]Qείαν 
και ΚQάτηι5ιν ΧQωμένους και οΙκονομουντας πεQΙ avrfjr; κα.&' ον εαν αί
QiJJvrat ΤQόπον επι τον απαντα ΧQόνον, rfj[bJ βεβαιώι5εως δια πιχντος ΠQοg 
παααν 18 βεβα{ωι5ιν εξακολου.&ούαης μοι τ'iΊ πωλούατι καΙ μη επελεύ[ ι5ε
α.&αί με μηδ' &λλο Jvr; iιΠSQ εμου επι τηυ ώνoυμένΎ}V μηδ' επι τους παQ' 
avrfjg πεQ[ιJ μηδενος τfjαδε rfjr; ΠQάα[ εω Jr; ΤQόπφ μη[ δJεν{' εαν δε επ[ ε']λ.&ω 
7) μη β[εβαιJώ, fί [τ' έJφ[οδοJς iXXVQor; εατω 14 και ΠQοααποτίαω 17 δ iιπερ 
εμου επελευι5όμενος Τfι' ώνουμέν'!7 7) [τοίς παQ' aVTfjbJ τά τε β[λJάβη και 
διχπανήματιχ κα/' επιτίμου ώς ~διoν ΧQέος διπλην την τιμην και εΙς το δη
μόαιον την lαην και μη δεν ~αι50ν ~ ΠQαι5ιg XVQ{a, π[ ε JQΙ δε τ[ ο]υ ταυ τα 
15 0{)τως 6Q.&iJJg και καλώς γε{νει5'&αι επεQωτη.&εΤι5α ώμολ( όγηι5α). (Έτους) 16 

δ [ΑυτοΚQατόQ Jwv Καιι5άρων Πουπλίου Λικινν{ού ουαλεριανου και Που
πλίου Λικινν{ου ουιχλεριανου Γαλλιηυου Εύι5εβών Ευτυχών και Πουπλίου 
Λικιννίου KOQ[V ]ηλ[{ου] Ο-όαλεριανου 16 του iBQwrdrov Ka{oaQog Σεβαο

των Χοίακ. (-lte Η.) ΑυQη[λ]ί(α) :4QτεμιδώQ[α ΠολυδεύκJουg πέπρακιχ 

και απέσχον τ·ην τιμηυ και βεβεώαω ώς ΠQόκειται. (f:J te Η.) Λυρήλιος 
Κοπρέας ΚΟQνηλα ι5υμπάρ(ι)ειμει CX1JT'iΊ 17 (Ute Η.) ΑύQηλ{α Τεανευς 

['ΑJχιλλέωg "Ήρων[ος ~ ΠQοκ(ειμένη)J #ξφδ{ααα ώς ΠQόκειται. (6te Η.) Αυ
ρήλ(ιος) [ΔημήΤQιοg δ και] Κορνηλας Διονυσίου ι5υμπάQιμαι CX1JT'n και 
EyQa( ψα) iιπερ avrfjr; μη ειδυίης YQdILILara. 18 ote Η.) AVQ( ήλιος) 'ΙαίδωQος 

δ και ................... . . ......... [ ..... . .... ] του ΠQοκειμ(ένου) 
oίκo~( έδου) τιμfjς δραχ(μών) πεντακοαίων Χοίακ δευτέQο/- καΙ εΙκάδι. 

Col Π. 

1 (3 te Η.) Β[ιβ]λ(ιοφύλαξιν) εγκ(τήαεων) ΈQμοπ(ολείτου) 2 π [cxJQιX 

Λυρ(ηλ{ας) Τει5νευτος [Άχιλλέ]φ[ς] ''If[QJΙPVO[r; ILηTQJO[r; Ε-δτος Διονυαίου] 
3ΈQμοπ( ο )λ( είτιδος) ιXvaYQa( φομένης) επ' αμφ[ όδ]ου πόλεως λιβο[ς αυμ
παQόντος ΔυQ(ηλ{ου)J Δ'!Ι/!-η-ι:ρ{ου 4 του κ(ιχι) Κορνηλα. Άπογρά(φομca) 
εΙς το ενεατος δ (έτος) τqιν ~υρίων Ού[ αλεριανου και] 5 Γαλλιηνού και 5 



188 Kap. ΠΙ Die Urkunde. [172-170 

ΚΟ(Jνηλίου D-όαλε(Jιανού ΣεβασΤών, 9'[ υνευδοκούσηgJ 6 AV(J( ηλ{αg) Ά(Jτεμι

δώ(Jαι;; Πολυδεύχους γενο(μένου) βουλευτού ['E(JfLoiJ πόλεως XOO(JLb κ Jv-
7 (J{OV X(JYJfL( ατι~oύσης) τέκνων δικαίφ ιXVΙXY(JΙX( φομένης) έπ' αμφ6δ( ου) 

πόλεως απηλ(ιώτου) Ei[ δ( υίηg) γ(Jά(μματα)J 8 συνπα(Jόντος Δυρ( ηλίου) 

ΚΟΠ(Jέου [ΔJημηΤ(J{ου, ην [ήγό(Jασα πα(J'J αυ~της κ[αJτα [δJιαγ(Jα(ψην) 

δια της έν 'E(JfL[ ο Jv πό[λJε[ι J 'f(Jα(πέ~ης) [αJπ[ο J τού [ένεοτ Jώ[τος ετους] 
10 10 και μηνος iJπά(Jχουσαν αυτfj 'δλόκλη(J[ ο Jv [ο Jίκίαν καλουμέν[ ην ΠJκολα 

11 και αvλην και τα Χ(Jηστή(Jια και ανήκοντα πάντα και [εΙσόδους και iid-] 
12 δουg έν Έρμού πόλει έπ' αμφόδου πόλεως λιβοg ακολ[ ού{tως τΏ δια-J 
Y(JIX( φfj) 13 ιΌς πε(Jιέχει, ~g το αντίγ(Jα( φον) -δμΤν έν έκτάκτφ έπήνεγκα κ[ αι 
όμ '] 14' - (ο' λ - , . νυ ω την των XV(J ων υα εριανου κιχι Γαλλιηνού και ΚΟ(Jνηλ[ίου 

15 ουαλερια JVOiJ 15 Σεβαστών τύχην οίίτως εχειν. (Έτουι;;) δΙ Αυτο[ κρατό(Jωv 

Kιxtod(JOOV J 16 Πουπλίου Δικιννίου Οvαλε(Jιανού και Πουπλίου Δικιννίου 

Ο[ vαλε(JιανούJ 17 Γαλλιηνού Ευσεβών Εύτυχώ11 και Πουπλίου Λικινν[ίο Jv 
ΚΟ(J[νηλίου J 180υαλε(Jιανού τού Ιε(Jωτάτου Καίσα(Jοg Σεβαστών Χοίακ κ[ςJ. 
(6te 11.) Αύρ(ηλία) T[to]vt[iι]g 19 ~xιλλέως έπιδέδωκα και ωμOιJα τ[οJν 

3ρκον. (6te Η.) Αυρ(ήλιος) Δημήτ(ρισι;;) δ κ(αι) Κορ[νηλαJς συμ~[άριμαι] 
α' - 20 (4te Η) Α' λ' Ά δ' Π λ δ ' [ 20· • vnl· . υρη ια ρτεμι ωρα ο υ ευκουι;; ε υδοJκφ. 21(ijte Η.) 

Αυρήλιος Κοπρέαg Κορνηλα(ς) 9'υμπά(Jειμει αόΤfj. 22 (8te Η.) Αυ(Jήλιοg 

Ευτυχίδηι;; δ κα(1,) Σα(Jαπίων βουλ(ευτης) βιβλιοφύλ(αξ) δ[ιJα 23Ή(Jακλέουg 

γ(Jα(μματέως)' ME'fιX 'fO πεΠ(Jακέν[ αι ..... . JE(Joot τφ και 24 '4.νουβίωνι έπΙ 
τού α( -ότού) πόλεω?, λιβ[οg . .... ... . ... ] . [ ...... ] 25 •• -δπ(ερ) απογρα-

δ'-οκ'-ή(ρου) .' 
(φηg) oixCιxg και αυλ(ηι;;) ου διακει(μέν .. ) έν όνό(ματι) τf}ς αποδο(uένηg) 
• ( ) 96~ ι 

25 εοχ ον - ισον XXXXXXX>;C 

001. ΙΙ 8 Ι Πορνη'-& statt Δημητρίου; 13 iv ι!κτάκτφ = auf besonderem Blatt 
vg1. Ι 16, ΙΙ 21. (νν.); cf. BGU 12, 19. 

173. Unselbstandige Bank - όιαγQαψή Ζυ einem Darlehen mit Hypothe. 
zierung. - '141 n. C. - Tebtynis. 
Ρ. Teb. 389 edd. Gl·enfell-Hunt. 

Der Hinweis auf die ίiber das Darlehen errichtete δμολογ{α ist ίη 1. 17 
bis 19 enthalten. Δια της βιβλΙΟ{}1)κης ίη 1. 19 bf\deutet, daB diese δμολογ{α 
mit Bewilligung der βιβλιοφύλακες έγΚΤ1ίσεων errichtet war. Diese Bewilli
gung war erforderlich, weil θίη Grundbuchsobjekt verpfandet wurde; vg1. 
Kap. IV. - Die Unterschrift des Schuldners ist auf unserel' διαγραφή noch 
nicht beigesetzt (vg1. Είη]. zu 174). U1n'igens ist zu bemerken, daB sie sich 
nicht διαγραφή nennt, sondern 'κατα διεγβολήν' (Ι 3); s. dazu oben S. 70. 

I'Έ 'Α" [ J Κ ί 'ι 2 τους τεταρτου υτοκρατορο ι;; α OΙXQog nτου ΑΕλίου 'Αδ(Jιανού 

'Α.ντωνείνου ΣεβασΤΟύ 3 Εύσεβούς Φα(Jμού{tι κ~, κατ α διεγβολην 4 τήg Σα

δ [fJJtCvov Τ(Jαπ(έ~ης) Ταμείων. 'Ισιδώ(Jα 5Ή(Jακλείδου τ[οJύ Μελεδήμου 
μετα κυ(Jίου 6 τ[ ο Jv συγγενούς 'Απίωνοg τού Άπίωνος Τα2.μύσ{tt;' 'Q(JL[yf-J 

7. Διαγραφαί. 189 

νους τοϊ; 'Ω(J ιγέν[ ο Jvg μετα κυρίου 8 τού υΙού Πτολεμα{ου τού Πτολεμαίου 

χρήσιν 9 ιX(JYV(J{ov κεφαλαίου δ(Jαχμας Τ(Jισχειλίιχg 10 πεν[ τακοσίας, / (δ(Jαχ- 10 

μαΙ,) 'Γ]φ, εΙς ένιαυτον [gJvιx 11 [~π Jo τού ένεσ[ τ Jώτοg μηνος Παχων τόκων 
12 [δJqι:ι:[χJμια{[ ων έJ,:,1σηJ fLvif κατ α μηνά; 13l!~ και 4~[ οδώσειν έ]ν μ1]ν/' 
Φα(J,uού{tι 14 τού εΙσι[ όντος ε [του Jg [~Jντων{ν[ ου J Καίσα(Jοg τοi' [κυ J(JCov 
15 [σ] ,~ ." - δ ~ 16 [ J νν ταις ovvιxyofLtvιxtg τοκου αυτων (Jαχμαις τετρακ ο o{ιxtg trxoot, 15 

ακολού{tως 1ί [π Jε~πο{ητ[ α Jι ΤΙ:Ι:l!V9'[ {tιx J ,:,ψ!ψ~ι:ι:ίoυ δικr:{ου γ(Jαφ~?9'[[αιg]J'!1 
18 -δ~αλλαγΏ δι[ α] τηg βιβλισitήκης. 

174. Selbstandige Bank·dtaYQaφolj iiber θίη Darlehen. - 167 n. C. -
Arsinoe. 
Lond. 2 Nr. 336 (ρ. 221) ed. Kenyon. . 
Lit. : Gradenwitz, .A.rch. 2, 112; Festg. fίir R. Koch S. 260 fg. 

Die Unterschrift des Schuldnel's fehlt hier, obwohl die διαγραφή durch
strichen, also annulliert ist. Dazu Gradenwitz, Arch. a. Ο. 

I'Έ ο 'βδ ' Α ' , Κ ' 2 nιr' Α ' λί 'Α τ υς ε ομου υΤΟΚ(JαΤU(Jος αισαρος 1f.1α(Jκου υρη ου L1.ντω-

νείνου Σεβαστού 3Άρμενιακού Μηδικού Παρ{tικού Μεγίστου και ΑύΤΟΚ(Jά

τοροι;; 4 Καίσαρος Δουκ{ου Αυρηλίου ουήρου Σεβαστοi' Ά(Jμενιακού 5 Μη- 5 

δικού Πα(JfJ'ικού Μεγίστου Φαμενω{t κβ δια 6 της Διδύμου Τ(Jαπέ~ης Φρέ
μει. Φαρ{ων Διδα Στο2.τοήτι Στοτοήτεωι;; τού Στοτοήτεωι;; ώς (έΤών) ν 

ούλ(η) 8 αντίΧΙ(JΙ α(Jιστε(J91 και 'Α.λπαείτ(ι) 'Εριέωg τού Aλπα~ε{τ(ιoς) ώς 
(έτών) με ούλ( η) αντικνη,ιι (φ δεξιφ κα/' Πεκύσι 10 Στοτοήτεως τού Στοτοή- 10 

τεωι;; ώι;; (έτών) μς ούψ}) όφρύει 11 δεξιιf κα/' '.Α(Jπαγάitrι Σαταβούτοg τοοί 

Σαταβούτοι;; 12 ώg (έτών) {ι~ ούλ(η) ρεινι μέση και Σαταβούτι Σαταβούτος 

13 τού Σαταβο'ύτοg ώg (έτών) λβ ούλ(η) γόνατι δεξιφ αμ~φότε(JΟΙ ίε(JεΤg 

{ttoiJ κώμης Σοκνοπα{ου Νήσου 15 τ[ oigJ πέντε αλλήλων έγγύοιg εΙς έκ- 15 

τισιν έχειν 16 α[ iJτοiιg παρ α τού Φα(Jίωνοι;; χρf}σιν κεφαλαίου 17 ιX[(JY JV(Jtov 
δ(Jαχμας τεΤ(Jακοσίαg < υ τόκου 18 δ[(Jα JxfLLIXtov τfj fLvif τον μηνα έ'καστον 

;ΧΙ; 19 κα/' αποδώσουσι έν μην/' Μεσορη τού ένεσ~τώτoς [τους ανυπερitέ- 20 

τωι;; γεινομένης τιj5 21 Φα(J{ωvι τηι;; Π(Jάξεως έκ τε των προγεγραμμ( ένων) 
22 η" 1ξ Ο 7' ,.... , \ (- (')'''' (' , 23 ' ι 

t; υ αυτων εαν αΙ(Jηται κα ι εκ των υπα(Jχον_των αυτών παντων 

xιxit 'πε 1 δί 24 \ "λλ ~, ίλ Q.'"'' '25 - , α (J εκ κης xOOQLg α ων ων οφε ουσι καυ ας εχει αυ_των εν- 25 

γ(Jάπτουr; α[ σ Jφ~~ [ εία Jg. 

17 < ist die Sigle fίil' δραχμ,ή. 

175. Selbstandige Βank.όιαrQαψή iiber θίη Darlehen. - 131 n. C. -
Faijum. 
BGU 70 ed. Viereck. Nachtl·. vom Hg., Κrebs, Wilcken und Jernstedt in den 

Nachtr. zu BGO Ι und Π. 

Die Unterschl'ift del' Schuldnerin fehlt. 

ΙΆπο τηι;; Παλαμήδουg 2τού 'Oννώφ(Jεωg τραπέ~~ης Διονυσιάδος έτους 

4 πεντεκαιδεκάτου ΑυΤΟΚ(JάΤΟ(Jος 5 Kιxtoa(Jog T(JΙXLιxvoiJ 'Αδριανού 6 Σεβασ-
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τού MSXSΙQ κη. ΔημηΤQ2.0ύg Στοτοήτιοg του ΔωQίωv.!οg μετα κυQίου 

10 τού ovyysvoiig 9 ΜυοfiαQίωvοg τού Χαψή.:.!!...μωvοg τού !ΑγχΟQίμφεωg, 11 τfjι 

aiιtf]g [μ ]ητρι Ταμύσ~fi~ νεωτ[ ε']ρι;c: του Πτολλ[ί]δοg 13 μετα κυρίου τού 

15 άvδραg Στο~τοήτιοg [το]υ Δωρίωvοg εχιν 15 την μητ[ ι!Jρα(ν) Ταμύοfiαv 

16 παρα τf][g fi ]υγατρ[αg] Δημη.!2. τρούτοg χρf]σιV άργυρίου [κε ]φα~αίoυ 

20 δραχμαg έκαταν s[t]xO[ οι], 19 ίXg και άποδώοι fι Ταμύοfiα [Τ] fί 20 Δημη-' 
τρούτι τφ τυ[β]ι μ[ην] ι 21 τού lσιόν[τ]οg έκκ[αιδε]κ [άτου (Etovg)] 22:Αδρια

νού KaloΙXQog τού κυρ [ίου ] 23 άνυπε(!fiε'τωg χωριg α[λλων] 24 ιbν οφείλει 

25 Τι Ταμ[ύΟfi]α .... 25 τfι ΔημηΤΡΟύΤΙ. 

176. Selbstandige Βank-d'ιαγραψή iiber θίηθη Mobiliarkauf. - 166 n. C. 
- Soknopaiu Ν esos. 
Lond. 2 n. 333 ρ. 199 ed. Kenyon. 

V g1. ίiber den Mobiliarkauf im allgemeinen Kap. VI. . - Die Urkunde ist 
nicht unterschrieben. 

1 !Αντίγρα( φον) π(!άο[ εω ]g. ('Έτουg) ~ Αiιτοκράτοροg Καίοαροg 2 Μάρκου 
Aiιρη[ λί]ου !Αντωνίνου ΣεβασΤΟύ 3 και Αύτοκράτο[ρ ]og Kaloιx(!og Λουκίου 

5 Aiιρηλίoυ 40ύήρου Σεβαοτού Φαώφι ιδ δια tf]g 5 Διοξε'νου του και Σαρα

πίωνοg τ(!απ(ε'~ηg) στοαg 6 !Αfiηνtig. Τανεφρε'μμιg Στοτοήτεωg 7 το [ύ] :Αρ

παγάfiου και αί ταύτεg fivyati(!sg 8 Ταουfjτιg και Θασfjτοg και Έριε'ωg ~~ 

10 [τ ]ρΤ[g] 9 :Αρπαγάfiου τού Σαταβουτοg άπα κώμηg 10 Σοκνοπαίω Νήοου 

έκατε'ρα μετα κυρίου Τι !!~-v 11 Τανεφρε'μμιg [κ ] αι Ταουητιg τού tfjg Ταν
[εφρε1~μμεωg άδελφού Στοτοήτιg, fι δε Θα[ of]g] 13 τού άνδρας Dι:r-κύσεωg 

15 Σαταβουτος, τf]g [δε] 14Έριε'ως Παβούτοg Σαταβουτοg αι τε'fjfjα~ρεg τφ 

tfjg Θανεφρε'μμεως υίφ τώ-v 16 δε πε(!ι την Tαυfjτιν δμοπατρίωι και δ [μ 0]-

17 μητρίωι άδελφφ ΠαβΟύ[ τι .... . ]ολ( )[ .. . ]ι:r-ι 18 [ ••••• πεπρακέ]ναι ταν 

20 Π[αβου]ν ταϊς περι 19 την Τανεφρε'μμιν τα {;πάρχον αiιτφ 20 τρί[ τ ]ον [kiQog 

κοιναν :J![Qog] αύτας 21 κατα τα λοιπαν δίμυρον [ki(!og καμήλω[ν] 22 δύΕ ο] 

fiαλειών μιας μεν λευκox(!όα~, [tf]g] 23 δε έτέρας μελανόχρου τούτω[ν 1 
25 24 τοιούτων άναΠΟΡQίφου ας κ[αι πα ]~ρέλαβαν αί :J!ερ[/,] την Τανεφρε'μμ[ιν 

και] ~6 άπέχει δ Πι:r-{:}oύς την ουνπεφωνηΕ..μένην τειμ~[ν ά]ργ( υQίου) δραχ
μας τε[ τρακο ]~σίας / < υ και βεβαιώ οΙ πάσι βεβα[ιώσι]. 

7 Ι ταVτη • . 
8 Ι Θασή. και 'EQtEv •. 

17 .... ομ ]ολ (Ken.) ist hier nicllt mog
lich; eher konnte .... π ]oλ(ε[τrι), d. h. An-

gphorigeI irgend einer Stadt dagestanden 
haben. 

20 π[ρδ.] Μ. 
22 Ι .frηλειων, λευκοχρόα • . 
28 Ι πάσrι. 

177. Selbstandige Βank-d'ιαγραφή iiber θίηθη Mobiliarkauf. - 157-8 Ώ. C. 
- Soknopaiu Ν esos. 
Lond. 2 Nr. 320 ρ . 198 ed. Kenyon. 
Lit.: Gradenwitz, A1·ch. 2, 110. 

1 ['Έτο ]υς πρώ;ου κα(ι) εΙΚoιJΤOυ 2 [Aiιτo ]κράτορος Καίσαρος 3 Τί[ του] 
5 Αιλίου :Αδριανού 4 !Αν [ τ ]ωνίνου Σεβαοτού Eiιoεβoυς 5 [ ••••• ] Δια της 

7. ΔιαΎραφαl. 191 

Διοξένου το(υ) Σαραπ(ίωνος) 6 [τ(!α(πέ~ης)] ... .... ... Σαταβούg Σατα-
7 [βου]το(ς) άπα κ( ώμης) Σοκνοπ( αίου) Νήοου 8 [Σαταβο'Ρ]rι :Αρμάχιος άπο 

tfjr; aiιt(f]g) κ(ώμης) 9 [oiιλη ο]φρύι δεξιο/ πεπρακε'ναι 10 [αύταν τ~] ~ατα- 10 

βούτι άφ' ιbν άπεγρά~[ψατo τώι] κ (ετει) καμήλων τριών 12 [π]ώλ[ων 

δ]ύο κάμηλον fiήλειαν 13 [ • • . .. ] • .• ην ταύτη ν τοιαύτην 14 άναπ[ όριφον ] 
~ν και παρε'λαβε 15 ~ι:r-[ τ ]ι:r-{:}[ ους κα]ι άπογράψεται τfι $OOμένrι 16 [του έν- 15 

εο]τώτ[ ος] ετους άΠOγραφfί και άπε'χει 179 [Σαταβο ]ύς [την] συμπεφωνη

μένΗV 18 τ[ι ]μην [άργυ ]ρίου δραχμας οκτακοσίας 19 [ ••.. και βεβ]αιώσι 

πάσrι βεβαίωιJ~. 

6 [τρα(πέζη.)] .. . .. . . . . Μ.; [στοά.] 

Ά.frηνά. τρ) 01-" Ken. Indessen ist 01-" 
[= δμ(οΛ.ογεί)] schon von Gradenwitz a. Ο . 
bezweifelt worden und steht nach einer 
mir vom Hg. freundlicbst zugesendeten 
Abzeichnung sicher nicht da. Auch clas 

Ρ von τρ) wird jetzt ΥΟΏ diesem nicht au±'
recht erhalten. Da τραπέζη. meist ηη
mittelbal' hinter dem Namen des Inhabers 
steht, habe ich θΒ dOl·t eingescha,ltet; νg1. 
auch Lond. 2 ρ. 199 Ι 5 (176). Ob in der 
Lticke στοά. Ά.frηνά. gelesen werden kann ? 

178. Βank-d'ιαγραφή, Quittung iiber θίη Darlehen. - 103 Ώ. C. -
Faijum(?). 

BGU 415 ed. Viel·eck. 
Lit.: Mitteis, Sav. Ζ. 19, 220 fg. 

Auf die Herkunft aus dem Faiju.m deuten die daselbst haufigen Personen
namen. - Dieses Stίick ist dadurch merkwίirdig, daB hier gar nicht die 
Bank an den Glaubiger gezahlt hatte, sondern die Schuldner selbst, u. zw. 
an den Vaters des Glaubigers. Die von diesem schon vier Monate vor unserer 
διαγραφή ausgestellte chirog1'apharische Quittung ist in Ι 20 fg. erwahnt 
und ίη BGU 44 erhalten. Wahrscheinlich hat der Vater schlieBljch das VOll 

ihm ίη Empfang genommene Geld namens del' SchιιΙdner auf das Bankkonto 
seines Sohnes eingezahlt. 

1 !Αντίγραφον [δ]ιαγρα(φf]ς) άπα t[ijg Φίλου τού] και 2 ϊΙσ]ιδώρου 

τ[ρ ]απε'~ης . ('Έτους) [έβδό]ι.ιου (?) 3 Aiι,,:oκράτoρoς Κ[ αί]οαρος Νερουα 

[Τραιανού Σεβαστού] 4 Γερμ[ανικου] Δακικού μηνας Νε'ου Σεβ[αοτου-;-] 

5 'Ωρίων Σαταβούτος και Σαραπί[ ων] 6 !Αμμωνίου και Πόπλιος Φάβιος 5 

Δ[ιονύσι]ος 7 και Πα[νο]μγευς [Σ]τοτοήτιος και ΣΤ[Oτofjτις] 8Έ(!ιέως και 

Πακύσις Έριέως, Στοτοf][ τίς] 9 Πετ εσούχου και Στοτοf]τιg Ψενή[ σεως] 

10 0 C όκτω !Αμμωνίφ Ήρωνος άπέχειν 11 αiιταν τας Ι'σας qJ-V ιhφειλή[ κ ]α[ οι] 10 
12 κατα διαγραφ[ η]ν tf]r; Φίλου τρα[ πέ~ης], 13 ~ν και άναδε'δ~κεν αύτοίς 
εΙς [&κύ]~ρωσιν, άργυρίου δραχμας τετρακo~σίας τεσσαράκοντα r \ υμ, 15 

16 και μηδεν α[iι]τoίς [$νκαλεΤν περι] 17 μηδ[ενα]ς &π[λ]ώς πράγ[ματο]ς 

?γγρ~~πτoυ άγράφου μέχρι τij[g $]νεoτώ~σης Τιμέρας τρόπφ μηδε[νt], 
2ό &~ύρoυ ουσης, ,ης εξέδοτο [αiιτoΤς] 21 δ προγεγραμμένος τού !Αμμωνίου 20 

2 BGU 44, die J. 22 erwahnte άποχή, 
stammt aus dem 5. Jahre des Trajan. 

5 ff. Zu den Namen vg1. BGU 44., 1- 7 

und die Nachtrage und Berichtigungen 
dazu (Viereck). 

15 r\ = (γίνονται) (δ'ραΧl-"αl). 
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22 πατηρ 'Ήρων ετέραr; αποχ[η!)]. 23 (2te Η.) Άμμώ[νι]οr; 'Ήρωνοr; απέχω 
25 παρα [Τώ]ν 24προγεγρ[α]μμέν[ω]ν tιXr; τού αργυρίου 25δραχμαr; τετρακο

σίαr; τεσσαράκοντα, 26ίXr; Εδωκάν μοι κατα διαγρα(φην) τ[ή!) Φί]λου 27τρα_ 

πέζης Άγοράr; Ιματίων, .ην κ[ αι α] υα~δέδωκα l!) ακύρωσιυ "al oiιδεν 
30 α-(ιτοΤς 29 ευκαλώ περl μ[ ηδ]εvοr; άπλώ[r; πράγ~ματoς μέχρι τής [ε]νεστώ

σηr; ήμέρα!) 31 ακύρου ουσης ~r; έξέδοτο α-(ιτοΤr; 32 δ προγεγραμμ[ ένοg] μου 
πατηρ εν~γ[ρά]φoυ αποχήr;, ,,[a-ltιbr;] π[ρόκ ]ιται. 

8. ΑΝΑΓΡΑΦΗ, ARCHIVWESEN UND ΔΗΜΟΣΙ.QΣΙΣ, 
a) 'Αναγραφή und πτώμα. 

(V gl. auch die π:τ&ψατα ίη 152-155.) 

179. Πτώμα Ζη einem demotischen Ammenmietvertrag (vgl. S. 78 Α. 1). 
- 231 v. C. - Tebtynis. 

Teb. 279 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. νοη Wilcken, Arch. 5, 231. 

Parallelstiicke sind 8. 80 Λ. 2 angefiihrt. Wir haben, wie 8. 78 Α. 3 ge
sagt, hier di~ alteste, bis Zllm zweiten J ahl·h. v. Chr. iibliche Form des πτώμιχ. 

1 ('Έτους) ις Φαμενιb(-It) κ. Πέπτωκεν tir; κιβωτον το συνάλλαγμα 
2 εν Τεβτύνει τού Άρσινοtτ.ου νομού δι' Άντικράτουr; τού 3 παρα :Αρμο
δίου τροφού tlr; ετη τρία, nr εγνωκεν (?) 4 Σποννήσιr; ';Qρου Φανήσει 
Νεχ-ltύριοr;. . 

3 ΙΙγνοοκεν νοη W. a. Ο. bezweifelt. 

180. Πτώμα Ζη einer demotischen Hypothezierungsurkunde. - 116 v. C. -
Hermonthis. 
Lond. 3 n. 1201 ρ. 4 ed. Kenyon. 

Hier liegt die endgiiltige Formel des πτώμιχ (ίm Gegensatz Zll der ίη 179 
el'sichtlichen) vor. 

l'Έτουr; κ Μεσόρη κς. Τέτακται επι την εν Έρμών-ltει τράπεζαν εφ' 
~r; Άπολλώνιος είκοστήr; εγκυκλίου κατα την παρα Πλουτιάρου "al 'Ερμο

Ζμίνι. δ παρα 
δώρου τών προr; τήι ωνήι διαγραψην ύφ' .ην ύπογράφει Διόνύσιοr; δ 
Πιxκolβιo. τού π:αρα . . • 

. . βασιλικΟς γραμματεvr; 'Έτη ΊJι?όρτιτoς 2 ύπο-ltήκης yfjr; ηπείρου (αρουρώυ) ι 
tfjg ουσηg εν Tαρκ~τει, ~r; αί γειτνίαι δεδήλωνται δια τήr; προκειμένηr; 
συγγραφfjg, .ην ύποτέ-Itειται α-(ιτήι :ΑρσΙfjσιr; Κερκάριοg προς χα( λκού) (τά

λαντα) β άω τέλοr; ο-ό ~μΙ;<Y'η διακοσίαr; εβδομήκοντα ς / Σοr;. 3 Άπολλώ-
νιοr; τρα(πεζtτηr;). . . 

1 Ι ύπ:ογρά:φει Ζμίνι. δ πα~α l!ακοί
(3ιο. τού παρα Διονυσίου τού (30'11 /00 •. _ 
&'νή ist hier die Pachtung (det· koniglichen 
Bank); δ π:ρ6'Τ1ίι &'νηιa180der Bankpachter. 

2 Zwi8chen (3 und άοο denΊre ein
geschaltet: ι=. (= δραχμα.). - Uber 0,0 
&ΗαΥή vgl. Α. 25 zu 152. - Σο. = 276. 
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181. 'Αναγραφή -Vermerk und griechische υπογραφή Ζη einem demo

tischen Kaufvertrag. - 11 n. C. - Faijum (Psinachis). 

Lonιl. 2 Νι'. 262 ρ . 177 ed. Kenyon. Ν achtl·. νοη * We8sely, Specimina tab. 1 a + 1 b; 
Wilcken und Grenfell-Hunt ίη den Add. zu Lond. 3 ρ. 385. 

Die nachfolgende ούπογριχψή zum demotischen Text, welche das 8tiick 
tragt, ist wohl ίm γραφείον anlaBlich der ανιχγριχφή hergestellt worden. ν gl. 
noch die Zusammenstellung registriertel' Kaufvertrage bei Griffith , Ρ. Ry
land 3 ρ.118 fg.; 168 fg. Die ούπογριχφ?) ist eine freie Wiedet'gabe des Ge 
s a m tinhalts des ν ertrags, d. h. sie zieht den Inhalt del' ίω demotischen 
Original getrennten ,,8ilbel'urkunde" und "Urknnde des Fernseins" ίη eins 
zusammen ιιnd enthalt darum vielleicht θίηθη Ansatz zur einheitlichen grie
chischen Kaufurkunde der Kaiserzeit (s . Kap. νι). - νοη der ίm Paniskos
brief envahnten Ubersetzung (8. 81) ist sie natiirlich wohl Zll nnterscheiden. 

Ubrigens ist ίη dem eben zitierten Paniskosbrief nicht gesagt, daB jene 
Ubersetzung (εικονισμός) des demotischen Textes ins Griechische auf alle 
Exemplare der demotischen Urkunde geschrieben wird. Auf die fiir die 
Ρ arte ien bestimmten Exemplare wird nur die ούπογραφή des γριχφείον ge
kommen sein, d. h. der αυαγραφ1)-ν ermerk, und wil'klich findet sich auf den 
meisten demotischen Kontrakten nur diesel" Die vollstandige Ubersetzung 
mag nur auf das beim Amt verbleibende Exemplar gesetzt worden sein. 
Vielleicht tι-ifft das Gleiche anch fiir nnsere ούπογρ ιχφή zu. 

1'Έτουr; ένοr; "al τεσσερακοστού Κα[ιjσαροr; :A-ItVQ τετραδι "al εΙκάδι. 

Άναγέ(γραπται) εν Ψ[ι];.ι[ άχει tfjr; Θεμ(ίστου)] μερζ[ δ( or;)] πρασ(ις) "al απο 
(otaotov) οίκtα(r;) και προνησίgv κα/' αl-ltρίο(υ) "al [τ] όπω(ν) ψιλών και 

τώ( ν) συνκ( υρόντων) πάν[ των] ευ τfι Σοκνοπαtο( υ) Νή( σωι) Άρ( OLVOEttov) 

Ήρακλείδ( ου) μερίδ( or;) ίXr; ποείται Χαι[ρήμων] 2 Ήρώιδ[ ου 1 μη( τρος) Θά
σιτ[ο]r; προφήτηr; Σαταβούτι '.ιΡρ~gΨήμιος μητρο(r;) ΣαταβΟύτος {[τι] δ[ε 

"al] ~ Χαιρήμονος γυνη Τομσατ'ιr; Χαιρήμονοr; μητρ[ος Ταμεσ-ltασ]ύ-ltμιοr;. 

3 Χαιρήμων Ήρφδου μητροr; Θ[άσι]τοr; προφήτης "al ή γυνη Θεμσά[ι!) 
Χ]αιρήμ~νοr; μηr[ρur; Ταμεσ-ltασύ-ltμιο]r; δμο[λογού]μεν Χαιρήμφν μ[ε]ν 
πεπραχέναι Σατι;<f}g'Ρπ '.ιΡρ~gΨήμ[ιοr;] rfjr; Σαταβούτι την ύπάρχουσάμ μοι 

οίκtαν "al 4 πρoν'ήσ~oν έ~ τού προς βορρα μέρους "al αl-ltρ[ιο]r καl τον 
προσQντα ψειλον τ[ ό]πον [εκ τού π ]ροr; νότgν μέρους "al των συνκυρόν

τφν ~4vrrov εν τήι Σοκνοπαίου Νήσφ τής 'Ηρακλεtδου μερtδο!) ο6ων ~ότ' 
Ιστιν 5 μέτρων επl(r;) toir; ο-δσι πάσι' yt[ttJovtr; νότου περίμετρον κώμηr;, 5 

βορά ';Qρο; tg1! ';Qρου [οΙκί] α, ~Lf}or; και απηλιώτου Qύμαι βα[ σιλ]ικαί, και 
[απεΊχω την συν,;,ε[χωρημέ]νην τειμι)ν πα.σαν εκ πλήρουr; παραχρήμα 6δια 

XELQor; εξ οrκου "al βεβαιώσω πάσrι βεβαιώσει επ/' τον ΕΧπαντα χρόνον, 

Θεμσάιr; δ[ε ε-(ιδοκώ] rήι πράσει "al μη επελεύσεσ-ltαι κα-ltότι προγ?γρι;<πται. 
Χαιρήμων δ ~ρογεγρ~μμέvοr; προφήτηr; "al [4ρχ]ιστολιστηr;' 7 Σούχου 

3 Ι τη. Σατα(30ύΤΟ' ? 

M itteiB- Wilcken, Chrestomathie. ΙΙ. 13 
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.ftEoiί μεγάλου μεγάλου γέγραφα ύπΈρ αυτης δια το μη εΙδέναι αυτην 

γρο//!-ματC!- και είμι έτών τεσσαράκοντα τριών, [ουλη μ ]ετώιπω μέσφ, εστιν 

δε Θεμσάις έτών τεσσαράκοντC!- ασημος. 

182. Ersuchschreiben an den Agoranomen um Beurkundung einer ΗΥΡΟ
thezierung. - 79 n. C. - Oxyrbynchos. 
ΟΧΥ. -2, 243 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: MItteis, .A.l·ch. 1, 194 ; Wenger, Stellvertretung 80; Koschake., Sav. Ι. 28, 

292 Α. 1; Egel', Ζ. Grundbuchsw. del' Papyri 82; Lewald, Grundbuchsw. 66; 
Preisigke, Girowesen 307 fg. 

Dieser Papyrus ist, sowie die verwandten ΟΧΥ. 241. 242. 327-340 
descc., wozu noch ΟΧΥ. 48-50 Ζη vergleichen sind, schon Υοη jeher θίηθ Crux 
gewesen. Wer ist Chairemon, der den Agoranomen Ζυm &ναγQάφειν (Ι 3) 
einer υvγγQαφf] - womit das ΧQ'Ι'}μάτιζειν Ι 44 offenbar gleichbedeutend 
ist - auffordert? Bisher hat man ihn als den Pachter des lyxvXALov be
trachtet, dem der Vertrag von den Parteien Ζυι' Steuerbemessung angemeldet 
worden ist; er wiirde also den Agoranomen Ζηω VόΙΙΖug ermachtigen, aber 
unter der stillschweigenden V oraussetzung, daB die (von ihm schon be
messene) -Steuer bis dahin bezahlt ist. Darauf hatten dann die Parteien die 
Zahlung der Steuel' vollzogen: wirklich steht am FuB die Quittung des 
Trapeziten. Man stoBt aber dabei auf die Schwier'igkeit, daB der gleiche 
Vorgang, den wir hier fiil' die Hypothezierung finden, auch bei Kaufvertragen 
beobachtet wird (ΟΧΥ. 242; 327fg.). Βθί diesen aber hat man es sonst anders 
gemacht; die Bezahlung des lyxvXALov wird auf der agoranomischen ωνή, 
d. h. der Urkunde ίiber den obligatol'ischen Kauf (Kap. ΥΙ) nach
traglich quittiert. Diese selbst ist von vorgangigel' Steuerzahlung nicht 
abhangig, sondern el'st die καταγQαφ?), d. h. die Auflassung. Ιη unserer Ur
kundengruppe dagegen scheint schon die ων?) durch die vorherige Steuer
entrichtnng bedingt Ζυ sein. 

Indessen ist dieses Bedenken, an dem auch ich mich lange gestoBen 
habe, jetzt fiir mich entfallen durch die Beobachtnng, daB ΟΧΥ. 242; 327fg. 
obiger Regel gal' nicht wider·sprechen. Del' Schein des WίderSΡη1chs wird 
nur dadnrch erzeugt, daB Grenfell-Hunt ίη ΟΧΥ. 242 - dem einzigen ganz 
abgedruckten Auftrag zur Errichtung einer Ka ufurkunde - ίη Ι 2 falsch
lich erganzt haben '&νάγQαψον 6Jνήν', was man ja wirklich nur auf die Er
richtung des obligatorischen Kaufs beziehen konnte. Νηη habe ich aber 
beobachtet, daB ίη den νοη G.-H. bloB beschriebenen Parallelstiicken 
ΟΧΥ. 327 fg. fiir den Kauf stets κατάγQαψοv angegeben wird (nur bei an
dern Rechtsgeschaften heiBt es: &νάγQαψοv) und natiirlich ist er8teres auch 
ίη ΟΧΥ. 242 Ζυ erganzen, vg1. S. 82 Α. 2. Dann liegt aber hier iiberall 'be
reits der Auftrag zur Errichtung der Auflassungsurkunde vor. Denn 
καταγQάφειv bedeutet gerade diese. Die ωνή ist offenbar schon langst fertig 
und hat gerade als Basis der Steuerbemcssung gedient. Es ist also alles ίη 
Ordnung. Sowohl beim Kauf wie bei der Verpfandung ko=t es zur Steuer
zahlung vor der Enichtung der dinglichen Verfiigung, aber auch nicht 
friiher, d. h. nicht schon (beim Kauf) vor der bloBen ωνή. 
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Unhaltbar dagegen eIscheint ωίτ die Auffassung, welche jiingst PIeisigke 
a. Ο. aufgestellt hat, es liege θίη επίσταλμα des Grnndbnchamtes an den 
Agoranomen (Kap. ΙΥ) Vol·. Das wW'de zwal' an sich ansprechend sein; 
es steht abeI dem die Benennung des Ausstellers entgegen. Preisigke halt 
die Chairemon , Caecilius Clemens, Clauc1ius Antoninus usf., die uns ίη 

Nr. 2 -11 fg. begegnen, fiir Vertl'etel' der βιβλιοφVλακες. Es ware sehI meIk
wiirdig, daB diese hier immer Vertretel' hatten und nie selbst schreiben 
wiirden, und wiirde der VertIeter zweier Beam ten ίη Nr. 243 sich ein
fach 'δ υυνευταμένος -όπα Κλαυδίου Άντωνίνου' ηcηηεη? Auch sehen die 
oxYl'hynchitischen επιυτάλματα, wie Preisigke selbst bemerkt, sonst ganz 
andeIs ans: sie werden als kurze -όπογQαφή unter die προυαγγελία (Kap.IV) 
gesetzt. 

Betl'effs del' Terminologie bestatigen diese Stiicke, daB αναγQάφειν nicht 
bloB, wie die Hg. annehmen, nachtragliches RegistrieIen einer fertigen 
U1'kunde bedeutet. Vielmehr 8011 del' Agoranom selbst beurkunden. Das 
sieht man am deutlichsten aus Νι'. 241: hieI heiBt es αvάγQαιjJον δανείου 

υvγγQαφ-ην Θώνιος -όπο.&ήκης τρίτου μέQοvς οΙκίας ... 0.0 -όπέ.&ετο cxvrip δ ••. 
αδελφας κατα χιρόγQαφον. Ε8 8011 also θίη χεΙQόγQαφον ίη θίηθ Notariats
urkunde um gesclιrieben wel'den. 

1 Χαιρήμων Χαιρήμωυος Μαρωνευ:; δ συνεσ~ταμένoς ύπο Κ[λα]υδ{ου 

)fντονίνου τφ άγ<ο)ρανό2μφ χα{ρειν. 4,!.ι[άγ]ραψαι συνγραφης ύπο.ftήκης 
4 Διδύμου τού Σαραπ{ωνος τού Δ ιδvμου μητρο:; 5 Χαριτ[ OV]HJf; τ.ης Π§τ- 5 

Oιj{oυ τών ιΧπ' Όξυρύγχων 6 πόλεως, [τ ]ών ύπαρχόντων τφ ύποτι.ftεμένφ 
Διονυ!...σ{φ τφ κΙΧ[ι] L1μόι Φαν{ου τού και )fμόιτου Φαν{ου 8 μητρ[ο]ς 

??1ναρ[ί]ου τ.η:; Διονυσίου τών άπο της 9 αυτ[ης πό]λεως και μεμερισμέ

νων αVτc;. ύπο τής 10 μη[ Τ ]ρο:; ~[ην ]αρ{[ ο]υ, δπότε περι.ην, δι' ~ς ε.ftετω 10 

περι 11 κα[ τ ]α.;tέσ[ εω]ς δια τού έν τf] aiJtf] πόλει μνημον{ου 12 τφ Μεχειρ 
μηνι τού δεκάτου ε~oυ:; Νέρωνος lβ[δ]μ[ολ]ογ{ας, άπο τ.ης ύπαρχούσης 
avtf] επι τού προς 14 Όξυρύγχων :πόλει Σαραπ{ου επ' άμφόδου Έρμα{ου 

[oί]~?;ι?ας έν [η] πύργος δίστεγος και προπυλων 16 και έξώδι[ ον κ ]αι ε.ftριον 15 

και κα/!-ι#[ρα κ ]αι της ΠΡOσ~9νιj?1ς τφ πύργφ έκ τού άπο βορ<ρ)α μέρους 
α-όλη:; 18 έν η φρέαρ λi.ftινον και ψιλών τόπων, πρότερον 19 Ήρακλείδου 

τού Φιλοξένου και Πτολέμας της )fιj?~vtor; ι έκ [το]ύ άπο βορρα μέρους 20 

άρξαμένου άπο της 21 βορ(ρ )ινη[ς γω ]ν{ας .τού προπυλώνος έπι νότον, 

βορρά 22 έπι νότον [έξ] άμφοτέρων τών ('των) μερών πηχών 23 [δέJ?;ι[ α 
fJ; λιβος έπ' άπηλιότην δμοίως εξ άμφo~τέρ[ων] τών μερών πηχών τριά-

.ι 

κοντα δύο, ω6Τ' εΙ~να[ι] ε7(Ι το αυτω εμβ[ άτ ]ου πήχε[ι]ς φεντακοσ{ου:; 25 

26 [δε]κα δύο, συν τ[ ο ]τς έμπεσουμένοις εΙς τούτοι:; 27 [φ ]9ΡΤ{ΟΙ:; πασι, και 

ολης της έκ τού άπο βορ(ρ)ά μέρους 28 τ[ ο]ύ πύργου ~υλης εν η το 

3 1. συγγραφήν. 
7 1. Άμ6ιτος. 

10 1. !Ητετο; cf. 37. 
11 statt κατα-Β-έσ[ εω]. vermutet Koscha

ker a. Ο. καταλ,εΙψεω. nach ΟΧΥ. 637. 

16 1. αΙ:-Β-ριον. 
25 Ι το α.fιτ6, 80 auch ίη 34. - 1. πεν

τακοσΙου •. 
26 Ι τούτου •. 

13* 
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φρέαρ, μέτρα κα~ ταύτη~ 29 βορρα έπι ν6τον έξ [αμ ]φοτέρων των μερων 

30 πήxει~ 30 εικοσι τέσσαρo~, λιβo~ έ[ π'] απηλι6την δμoίω~ έξ αμφo~τέρων 

των μερων πήχειg ενδεκα, ωστ' εiναι 32 και της αύλης έμβάτου πήχεις 
δ σ ' 'ξ '33 []' , ιακο ιους ε η_κ ο ντα τεσσαρος, συν τοις και εΙς τούτους συνεμ~πε-

35 σουμένοις φορτίοις πασι, ωΌτ' είναι έπι το αύτω 35 έμβάτου πήχεις έπ

< τ)αΚOσίOυ~ έβδομήκοντα εξ, 36 π[ ά]ντα δε ακολούitως τjJ δηλουμέν,!? δμο-
λο 37 ytta" "<>. ,- δ ' -;- " ων υπευετω αυτφ προγεγραμμενος ΔΙOνύσΙ~Oς δ και Άμ6ις 
~ρoς αργυρίου καιφαλέου δραχμας 39 χιλίας τριακοσίας τ6κου JQctXItLatov 

40 εκάστη" 40 μν - - ,r, "6 ~ α.; του μηνος εκαστου επι χρ νον μηνας δέκα 41 δύο απο 

του εΙσι6ντος μηνος Φαρμουitι, ιbν τιμη 42 αις των δ (δραχμων) Άω χα( λ

κo~) (τάλαντα) Υζ' Γ. 'Έρρω( σο). ('Έτους) ια Αύτοκράτορος 43 KatoaQoςo 
Ουεσ[ πα ]σιανου Σεβαστού, Φαμενώit. 44 (2t8 Η.) Χαιρή(μων)' χρη(μάτι-

45 σον). 45(31. Η.) Θέων κα/' οί μέτοχ(οι) τρα(πεζιται) τφ αγο(ραν6μφ) χαί

(ρειν). (6 Τέτακ(ται) τjJ κη του Φαμε(νωit) έ,!-,,:,(υκλtου) Δίδυμος 47 Σαρα

π(tωνο~) καit' 7)(ν) εχει διαγρα(φην) χαλ(κου) προς αργ(ύριον) 48(τάλαν

τo~) α Έψ. (4t8 Η.) Θέων σεση(μεtωμαι) χ[αΗ,:,(ου) προς 49~ρ[γ(ύριoν)] 
(ταλαντον) [α] Έψ. . . 

30 Ι τέσοαρες, ίη 33 τέσσαρας . 
. 37 Ι ύπέ~ετo . Diese Vel'pfandung war 
~eclenfalls chιrographal'isch el'folgt; 80 auch 
ιη ΟΧΥ. 241, 31. 

~8 Ι κεφαλα{ου. 

44 Χαιρήμων istNominativ; iibersetze : 
Ich, Ch. (8chl'eibe): BeUl'kunde. Es liegt 
also S1ΨskrίΡtίο VOl'. 

47 Ube~ den Sinn des πτώμα s. Α. 25 
zu 152. Dle Steuer betrii.gt 2 %, 

b) Al'chivwesen. 

183. Pachtangebot auf θίη γQαφείοv mit Erwiihnung νοη συγκολλήσι
μo~, εlQόμεvοv und ιΧvαγQαφή. - 46 Ώ. C. - Soknopaiu Ν esos. 

Grenfel1 2,41 edd. Gl'enfell-Hunt. Nachtr. νοη Mahaffy nnd Wilcken ίη des letz-
teren GI·. Ostraka 1, 587 und νοη Wilcken und Smyly, Arch. 4, 462; 5, 282. 

Lit. : Wilcken aa.OO. und Ostraka 1,219. 587 fg ; Preisigke, Girowesen 411 . 439. 

. Dieser wicht!ge, aber ίη barbariscller Orthographie geschriebene Papyrus 
1st erst dUl·ch. dle Vorschla?,e νοη Wilcken, Arch. 5, 282 verstandlich ge
worden. Es 11egt danach θιη Pachtangebot auf θίη γραφείον vor. Solche 
wurden wohl wegen der damit verbundenen Notariatsgebίihren verpachtet 
und hiel' scheint der Pachter είηεη Antrag auf Aftervel'pachtuna zu erhalten: 
Dies letztere wird deutlich durch θίηθη weitel'en V Ol'schlag, w~lchen ich zu 
1.26 mache .. Diese~. Passus, wo die Ausgab~ hat: 'έταρLυματα μιυ.ft(ούμεvοι)', 
,vurde auf θιηθ Hetarensteuer bezogen (so dle Hgg. und Wilcken, Ostr.l 219). 
DaB das nieman.den befriedigen kann, ist klar (s. jetzt Wilcken, Al:ch. 5, 
281/2), namentllch 'nach dem jetzt hergestellten sonstigen Text. Ich lese 
έτάρις . ματαμιυ.ft( ουν) = έτέροις μεταμιυ.ft( ovv) und dazu schlagt Wilcken 

. VOl", dle vοrheΓgeheηdeη ,",vorte der Ausgabe εξο και α του ς' Ι οι als V cr
lesung anzusehcn fiir lξουυlας ουυης υοι, was sehr einleuchtend ist Dann 
liegt einfach die El'laubnis der weiteren Aftenerpachtung VOl". 

( 
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Der Afterp~(Jhter verpfiichtet sich nun, abgesehen νοη der Zahlung des 
Pachtzinses samt Sporteln (Ι 1 Ο fg.) ίη Ι 16 zu Folgendem, was den Inhalt 

der Notariatsgebahrung ausmacht: 
a) Alle vier Monate die νοη ihm errichteten Urkunden und zwar ίη einer 

Sammelrolle der aneinander zu klebenden Originalien (τόμος υυγκoλλ~υιμoς) 
und θίηθ Abschriftenrolle (εΙρόμενον) , dazu auch eine Ubersichtsliste (&να-
γραφ~) abzuliefern. 

b) Fίir die Ubernahme dieser Akten je 8 Drachmen Sporteln zu bezahlen. 

1 [τφ δεινι του δεινος] 2 .• •• α [ Όχ]φρομ?,!-,ου τω κρα2.[ φείον ....... ]ου 
Σοκνοπαtου νήσου ..... , ...... , 4 παρα [Τεσε]νούφι[ος του] Τε[σ]ενού-
φιοr;, 'ΕΠΙΧΟΡ1)~τt[ σης] Itgv τφ κρατήω, ~ς προείχαν κώμης 6 [Σοκνοπαίο]υ 5 

νή[ σο]υ τής 'Ηρακλεtτου μερίδος 7 εΙς το ένεστος έβδ6μου ετους Τιβερiου 
8 Κλαυδiου KatoaQoςo Σεβαστου Γερμανικού 9 Λύτωκράτορος ~ιp(qraItaL 
τελέσι(ν) φ6ρου 10 τού παντος φ[ . . ] καitηκοσι κα/' πρoσδια~γραφOμένOυς 10 

και' συμβολικυς αργυρίου 12 δ'ραχμας διακουσtας οκτωήκοντα 13 0κτωι και' 
σπο[,!-, ]τής Φαμενωit οίνου κεράμια 14 δύωι, των Τ§ προσδιαγράΨο κατα 
μηνα 15 έμ μηνα τού α1ι90ύ (ετους) αει τt'ι πέμπτ,!? κα/' εί~κάτ,!? κα/' κατα- 15 

χορίζω σου δια τετράμη~να παντος του δι' έμου οlκοvομΎ}itησο~μένους 
χρημα'τΙ6μους έν τ6μου συ1JκοΙ~λοσίμου κα/' εΙρομένι . ένι κα/' αναγρα~ψfι 20 

μιij. και' δ6σο σου καταχορισμον 21 βυβλtων δραχμας οκτωι και' δ6σο σου 
22 είκανον αξιώχρον, έαν φέναι έπιχορήσ(αι) 23 επι τος προκειμένος πασι. 

Εύτύχει. 
24 (2t8 Η.) .. ,........ έπι ταίς προκ( ειμέναις) αργυ( Qtov) 25 διακο- 25 

otaLr; ογδοήκοντα οκτώι, κα των 26 ΙΧλλων, εξgV{5{t;'$ gV{5?1$ {50Ι έτάρις μα
'taItLoit( ουν) ':'t;'AL~r .. γ( ) παντι χρ6νωι. ('Έτους) ζ Τιβερίου 28 Κλαυδ{ου 
KaioaQog Σεβαστού Γερ.uανικου 29 Λύτοκράτορο[ς μη Ίνι Σεβαστφ ιδ. 

2/ 3 Ι άσχολουμένιΡ το γραφείον (Ver
walter des G.). 

4/5 1. Έπιχωρηitείσης, wenn mir vel'
pachtet wil'd. 

5 Ι μοι τού γραφείου; προείχον (der 
Mann hatte schon bishel' die Pachtung). 

9 Ι τελέσειν. 
1 Ο Ι ώς καitήΚΗ? 

11 Ι προσδιαγραφομένων και συμβολι
κών = fίίT ZuschHige und Vertragssteuern. 

13 Ι σπονδής, θίηε nicht nahel' be-
kannte Gebίίhr. 

16 κ/ΧταχωρΙσω (=-ιώ) σοι; τετραμήνου. 
17 Ι πάντα ς τοvς. 
18 τόμιΡ · . 
19 συγκο).).ησΙμιΡ και εΙρομένιΡ · 
22 φαίνεται έπιχωρήσ< αι). 

184:. <Υπογραφή ZU einem τόμo~ συγκoλλήσιμo~ mit Erwahnung νοη 
εlρόμεvοv und ιΧvαγQαφή durch θίηθη Beamten. - 208 n. C. -
Westliche Toparchie des OXYl'hynchitischen Gaues. (V gl. S. 63 fg.) 
Ρ. Ausonia 3 ΙΙ 137 fg. ed. Vitelli. Nachtr. Υοη Wilcken und Grenfell, Al'ch. 5, 281 . 

Der Beamte unterschreib~ unter das υυγκολλ?Jυιμον, daB es νοη ihm θίη
geliefert ist (womit er diA Verantwortung iibeωίmmt) und fίigt hinzu, daB 
er auch das entsprechende εΙρόμενον samt &ναγραφ~ abgeliefel·t hat. Ubri
gens erfolgt hier die Ablieferung wohl an das γραφεϊ:ον selbst, obwohl es 
nicht ausdriicklich gesagt ist; denn die υυγκoλλ~υιμoι blieben bei diesem 
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(8. 63). ΕΙρόμ,ενον und &.ναγραφ~ gingen spatel' natiirlich ίη die Gau
bib1iothelr; aber gesagt ist auch dies nicht. - Da del' Abliefernde sich als 
σvστα.ftεΙς προς τφ γραφεΙφ bezeichnet, ist er είη Hilfsbeamter (oder Pachter, 
vgl. 183), der seinem Chef die Akten abgibt, 

1 Άπολλώνιος δ xai Δίδυ~μoς Άπολ(λωνίου) συστα&εις προς 3 τφ 
γρα( φείφ) λιβ(ος) τοπ( αρχίας) Όξυρυ(γ)χ( είτου) 4 κατεχώρισα το προκεί-

5 5 μενον συνκολλήσιμον 6 τού ύπ' έμού τελειω.ftέντος 7 τιj'i Μεσορη μηνι τού 

10 έν~εστώτoς ετους χρημ(ατισμού) α 9 κ(αl') έν είρομένφ και ανα~γρα(φrι) 
το(ν) ίσον' τφ γαρ αυ~τφ μηνι δια .& ήμ(ερών) ουκ ετελ(ειώ.ftη). 

12 ('Έτους) ι6" Αυτοκρατόρ(ων) 13 Καισάρων Λουκίου Σεπτιμίου 14 Σευήρου 

15 Ευσεβούς Περτίνα<κος) 15 ΆραβΙΚΟύ Άδιαβηνικού 16 Παρ.ftικού Μεγίστου 

κ(αι) 17 Μάρκου Αυρηλίου Άντω[νίνου] 18 Ευσεβούς Σεβαστών [κ(α~) 

20 19 Πουβλίου Σεπτιμίο[ υ] 20 Γέτα Κ( αί)σαρος Σεβαστο[ύ]] 21 Θώ.ft δ. 

10 fg. Die W orte τω γα.ι,ι κτλ klingen 
derzeit beziehungslos.' Der Text wiirde 
pragnanter, wenn man annehmen dίil·fte, 
daB xι,ιrιμ ίη Ι 8 Haplographie {ίiι' xρrιμ 
rιμ ίΒΙ und daB ΥΟΙ α ein κ fehlt. Das 
hieBe xι,ιrιμ(ατισμoυ) ήμ(ει,ιων) (κ)α: der 

Band ' umfaBt die Akten νοη 21 Tagen 
dcs Mesore: denn an 9 Tagen hat keine 
Beurkundung stattgefunden. 

18-20 Der Name des Geta wie ge
wohnlich durchstrichen. 

185. Abschrift der ύΠΟΥραψή Ζυ einer όιαΥραφη τραπέςηs iiber θίη 

Darlehen, erteilt aus der χωρικη (1ι(1λιο1Hjκη. - 182/3 n. C. -
Hermupolis magna. (V gl. S. 72 und dazu S. 63 Α. 1.) 
Flol·. 46 ed. Vitelli. Nachtr. Υοη Mitteis ίη den Addenda zu Flor. 1 ρ. χπ und 

Wilcken, Arch. 4, 432. 

Der Papyrus zeigt uns, wie die Parteien, wenn sie ihre Urkunden 
brauchen, sich davon aus dem Archiv Abschriften holen; sie haben dieselben 
οΗ nicht ίη eigener Verwahrung. Χωρικ-η β. ist wohl identisch mit βιβλ.ιο-

.ft?jκη έγκτ~σεων. . . 
Das Darlehen ist mit dem ίη Flor. 48, 5 (= Giss. 33) erwahnten aus 

dem 19. Jahr des Commodus nicht identisch, wie der Hg. ίη der Είηl. an
nimmt, da ίη Ι 17 nicht wie er las κ-&-, sondern κγ (έτους) steht. 

1 'Έ1tλημψι~ 4κ τής έν τφ πρυτανείφ xroqLx(fjg) βιβλ(ιο.ftήκης) . 2 Ευ

δαιμονί fj ή και Φίν!υς Δημrιτρίgv EVΔαίμoνoς 3 μητρος Άφρόδεισίι;.:ς ... 
... . gg Λέgντος 'Ερμg1!ολ(εϊτις) 4ανα[γρα(φομένη)] επ' &μφόrJgv [π6λ(εως) 

5 απη]λ(ιώτου) αγράμματο[ς με ]τα 5 κυρίο[ υ] !ού έμαυi[η]ς ανδρ[ος Έρ
μείνο]υ τού και' Άx[ιλλε']~ως [επηκ ]ολ[ ού&ηκα τrιδε τfι δ]ιαγ[ραφl1] 7 και 

εσχ[ ηκα π ]αρα τού αδελφο[ ύ μου Άπολλωνίου τού κα~] 8 EVΔ[ αίμον ]gg 
τ-ών αυτών γ[ ονέων χρηματί6'οντος όνόματος] 9 τ[ ού αφήλικ ]gg αυ[ τ ]ού 

10 υίού Έρμον [,uητρος της δείνος] 10 [του δεϊνος] 1f:~δαίμονος χρ[ήσιν αρ

γυρCου κεφα]2.:.[λαίου τάλαν]τον εν (γίυεται) &ργυρ[ίου r α δΈδανεισμέ
νον όνό]~ιι~![ ος τοη 4φήλικος !9κου τ-ρει[ ωβολείου' έκάστης μνας] 13 κατα 

. 11 r ίΒ.Ι Sigle {ίir τάλαντον; der Hg-. 
ηι=Ι beI Ausfίillung der Lίicke ' ωίΙ 

Recht an, daB das W ort hier ηηι· dUl·ch 
die Sigle geschrieben war. 

8. ~ναγι,ιαψή, Archivwesen und Δrιμοσlωσιr;. 199 

[μήν]~ fκασΤ9ν επ~ μήν[ ας .......... . . ] 14 9 ,!-α~ [απoδ]ιf!(5'εΙ αυτφ συν 
τοίς έπισυν[ αχ.ftησομε']~~.:rgι~ [τριωβο ]λεί( το )οις τόκοι ς ψειλοϊς τ .... . .. 15 

• • • • • • . 16 έκ~(5'[ της μ ]νας απο τού <}ντος μην[ος Με ]χειρ τ[ ο]ύ [ένε-] 
' 17 σΤώτ[ος] κγ (ετους) Αυρηλίου Κομμόδ[ου] Άντων[ίνου Kαί]~σαρo[ς 
το]ν Κυρίου ανυπερ.ftέτως [τ~ς πράξεως] 19 αυτφ [oiί]σης εκ τε Eltgv' και 
εκ τών [ύ ]παρχ[ όντων] 20 μοι π[ άν ]των κα.ftάπε~ εκ δίκης, '!-VQ{ΙPY ιι[ ενόν-] ~O 
21 των [ιbν] ξχομεν έγιf! Η και δ αδελφός ιι[ ου] 22 Άπ[ ολ Hu?yfOf; δ κι;.:~ ljJp
δαίμων αλλ[ ων J 23 γ~αμ[μ ]άτωll αις περιΊχει. "Ε[ τους κγ] 24 Αυτοκράτορος 
Καίσαρος Μάρκg[ υ Αυρηλίου] 25 Κο[μμό]δου Άντωνίνου ΕVoεβού[ς Ευ- 25 

τυχούς] 26 Σε [βαστο }υ Άρμηνια[ κού ΜηδΙΚΟύ Παρ.ftικού] ~7 Σ[ αρμα J!ικού 
Γερμι;.:[ν J~,!-gv [Βρεταννικού Μεγίστου] 28 Μεχειρ α. EVΔαιμoνις ή και 
[Φίντυς Δημη]~τρίoυ εσχον το τού αργυρίου [τάλαντον] 30 και 4:1fοδώσω 30 

συ [ν ] τόκοις αι~ [πρόκειται. Έρ ]~ιμϊν[ ο]ς δ και Άχιλλευς Άχιλλ[έως 
επιγε']~γραμ[μ]αι τής γυναικός μου κύρ[ι]ος. Άπoλλώ~νιoς δ [κ]αι Ευ
δαίμων έξωδί[ ασα] αις πρόκιται. 

186. Fragment einer άναΥραψη (?) συμ(10λαίων eines Notariats. - Zeit 

des Antoninus Pius. - Faijum. (V gl. S. 64). 
FIOl·. 51 ed. Vitelli. 

Die Auiziige dieser &.ναγραφ~ sind ziemlich breit gefaBt, so daB man 
versucht ist, an είη εΙρόμ,ενον, welches vollstandige Κορίεη enthalt (8.63), 
Ζυ denken. Andererseits miiBte είη solches doch die Κορίε der Unterschriften 
enthalten, νοη denen hier keine 8pur zu sehen ist; auch wiirde man nach 
Analogie des ειρόμ,ενον τραπεζιτικόν ίη Lond. 3 ρ. 156 fg. bei jedem 8tίick 
die Wiederholung des Datums erwarten, die kaum ganz verschwunden sein 
konnte. Immerhin ist ωίΙ die Diagnose nicht unzweifelhaft. 

DaB es sich um nοtarίelΙe Urkunden handelt, zeigen αιθ Reste, die sich 
iiberall nur auf den Homologiestil erganzen lassen. Die Erganzungen gibt 
Vitelli ίη der Ausgabe. Hier habe ich mit a), b) usf. die 8tiicke vonein

ander abgegrenzt. 
j αργυρ?ου δραχμας έκατον κ(αι) ε/ς "q[ 

a) ] ΆμμωνΙφ Ι!νεφερώ!ος τgύ Ι!ε!(5'Ο. [ 
ενια ]υ[ τ ]ον ενα(ν) κα~ μηναfj εξ απο τ-ής ενεστώσης 

ή[μέρας 

]μερον απο τής τού Άμμωνίου οίκίας [ 
σ ]ωμαηκης ao.ft[ ενειΊας κατ' [τος -ήμερών π[ εντ 

] αργυρων δραχμας εικοσΙ!((5'σαρες, έαυ δέ τι~ τούτων 
π[αραβrι? 

b) ] " 'λ' ή' nd' Σ ' [ οκτω ου η π χι αριστερώι l.YJ.αρκφ εμπρωνιφ 

1 Rest είηθΙ' stipuliel-ten Konventional
strafe und Fi8kalmult (και εΙι; το [δrιμι5-
σιον sqq.). - Erg.: [- ~πίτιμoν] άργ. δρ. 
Εκατον και εΙι; το [δrιμόσιoν τα,. [σαι; και 
μrιδεν ήσσον τα. διωμoλoγrιμένα κτλ. ΥίΙ. 

2-6 Die Kontraktsart nicht Ζυ erkennen. 

2 [Όμολογεί ό δείνα .. oV δείνοι; απο 
άμφόδου (s. κάψrιr;) Χ, a'ιι; Ετων Χ, ofιλ.η 
κτλ.] ΆμμωνΙφ Πνεφερωτοι; κτλ. ΥίΙ. 

7-10 Darlehen . 
7 fg. Erg.: [Όμολο)'εί ό δείνα κτλ . , a'ιι; 

Ετων ....... ]οκτώ, ofιλ.η πήχ( ε)ι &ι,ιιστε-
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JπαραΧΡ1'ίμα δια χιροr; εξ οικου &ργυρίου δραχμαr; [ 
J fτοvr; Άντωνίνου Κ( αt)σαροr; του κυρίου, εαν δε μη 

, &[ ποδοί 
J 'F? του δμολογΟVΥτοr; κ(αι) εκ τών vπαρ[χJόντων αv[τφ 
ε JvOΎIILor; όψ&αλμον &ριστερον Γαίφ Σεμπρωνίφ [ 

βJgυv !fείαΥ σιτόχρουν ταύτην τoιαύτΗV &υαπόριφον [ 

J~ τειμην πασαν εκ πλήρουr; &ργυρ[ίJου δραχμαr; [ 
ννν"\ 

βεβJ{'~ώσει ' 'Τπογραφευ[σ]r; . . "'1"'1"'1"'1'" .1"'1"-,1"'1'" [ 
J!f§OCP κ(αι) Σισόεις chr; ετών είκοσι εννέα oiιλη &ν'Ψ 

Jr; ο{ τέσσαρες Μύσ.f}ου του Μύσ.f}ου μετα κυρίου [τ1'ίς 

]ι διεΙΡ1'ίσ.f}αι προr; έαυτουr; [απ Jo του νυν έπι [τ Jov [Χπαντιχ 
" [χρόνον 

J κιx~ &πgδει κιχι εξ ~r; πεποίηνται προr; έαυτουr; έξ ε[ Μο
κουντοr; 

(' ]iιτφ μέροr; απο τ1'ίr; αiιλ1'ίr; g~OΎIr; πηχών ένβαδι~[ ών 

J έπι βορρά κ( ιxl,) τον Σισόειν δμgίωr; είr;το κ( ιxl,) αυτφ 
επιβά~[λoν μέροr; 

Jgριν δμgίωr; tlr; το κ( αι) αiιτοir; επιβάλλον μέροr; τΏ[ 

JΎIV .f}ύραν εκαοτον δε αiιτών &ντέχεσ.f}αι ο-δ επιχνίρήτα[ι 
πα Jραβjj έκτίσει δ ΠΙΧριχβαr; τφ ενμένονΗ έπίτιμου α[ 

oiιλη J μετώπφ μέσφ κ( αl,) πιχκυσιr; &δ'ελφοr; ώς ετών έ~[ ήκοντα ... 
] οVλη &ντικνημείφ δ'4ιφ κ(αι) Φανομγευr; αδελφοr; [ 

chr; ετών .1 !εσσερακοντα oiιλη μήλφ αριστερώι κ(αι) Σώταr; [ 
]υτου Σαταβουτος ώς ετών πεντήκοντα πέντε [ 

ρωι, Μάρκφ Σεμπρω'llίrp [. , ...... fXEι'll 15 fg. El·g.: [Όμολοrοvσι'll ό cfci'lllX ώς 
παρ' αvτοv τον όμολΟΥοvντα] παραΧΡ1ϊμα 'των Χ ovlTι μετώπφ ( ?)] μέσφ και Σισόεις 
δι~ χ( ε )ιρ/ις Εξ ol'IIo~ άργυρΙου δραχι;ας [Χ, ώς Ετών εΙκοσιεννέα ουλη άντ[ικνημίω 
έπι μήνας Χ κτλ., τοκου . . . ... , ων καΙ < 8 . άντΙχειρι) δεξιφ (s. άριστερφ) και ό 
την άπόδοσιν ποιήσεται 'ν μηνι Χ τού δείνα ώς Ετών Χ OVl1] ( Β . ttσημος) κτλ . 
Ενεστώτ?ς < Β. εΙσ:όντo~) Χ] ,1!τοv,ς '1ντ;ωνί- και . .. ορις ώς Ετων Χ OVXi] κτλ. ]ς, οί 
νου Παισαρος του κυριου. Εαν δε μη α[ πο- τέσσαρες Μύσ3'ου τού Μύσ3'ου, μετα κυρΙου 
δοί κτλ. γινομένης τφ δftνειστjj τι)ς πρά- [Τής ... όριος ΤΟv σVγrενΟVς αvτης . . . 
ξεως fII] τε τοv όμΟλ.ΟγΟVνΤΟς και έκ τών OVXTι κτλ. jι, διειΡιϊσ3'αι προς έαυτους άπ/ι 
υπαρχόντων αv[τω πάντων, κα3'άπερ 'κ τοv ν·υν έπι τον απα'llτα [χρόνον .... ] κα~ 
δίκης κτλ. Vit. ' α~oδει < S. κατ' άπόδειξιν) j και Εξ ής 

11-14 Kauf einer Kuh. πεποίηνται προς έαυτους Εξ ε[ -υδοκούντο. 

11fg. [Όμοι.ογεί ό δείνα κτλ. ώς έτών .1; 

-ε ]1J~ημΟς oφoftιxlILov ά~ιστερ?ν _Γ~Ιω , Σ~μ
πρωνιφ [- κτλ. πεπρακεναι αυτφ την υπαρ
χουσαν τφ όμΟΛΟrΟVντι β]qvν μ[ ε ]ία!, σιτό

χρουν ταύτη ν τοιαύτην άναπ6ριφον [και 
άπι!χειν τον όμΟι.ΟγΟVντα την συμπεφωνη
μ{νην πρ/ις άλϊ.ήλου]ς(?) τιμην πα σαν έκ 

πι.ήρους άργυρίου δρ:"χμας [Χ, και βεβαιώ-
6ει~ τον όttολΟί'ο~vτα 1 τα κατα ~ην Π9ασιν 
ταυτηll δια παντος πασrι βεβ]αιωσει. Τπο
γραφευς Χ. Vit. - !1Jσημος Vitelli, AIch. 
4, 43. 

15-25 Teilung8i:ibereinkommen. 

συμφώνου διαιρέσεως Επανειρήσ3'αι τον 
μεν δείνα εΙς το Επιβάλι.ον α ]υτφ μέρος 
άπ/ι σ1ϊς αvι.ής 01Jσης πηχών 'νβιxδι~[ών Χ 
-] έπι βορρα, καί τον ΣισόΗν όμοίως εΙς 
το και αvτφ Επιβάί.[Λον μΕρος - και την 
. . . ]οριν όμοίως κτι.. (Ι 22) εκαστον σε 
αυτών άντέχεσ3'αι <vg1. BGU 234 , 18) 
oiι Επαν( ε ) ίρητα[ι - και μηδεν τούτων 
πιχραβηναι (8. και τοίς διωμοι.ογημένοις 
ένμένειν ο. a. ) . Εαν δέ τις πα ]ραβfj, έκτί
σει ό παραβας τφ ένμένοντι έπίτιμυν &[ρ
Ύυρίου δραχμας Χ και μηδεν ήσσον τα 
διωμοΛογημένα μείναι ώς πρόκειται ο. a.]. 
Vitelli. 

.. . 

• 
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187. Fragment einer von dem Trapeziten der (1ι{1λιο{tijκη έΥκτΎισεων ein
gereichten άναΥQαφij. - 2. Jahrh. n . C. - Faiju.m. 

Ρ. Flol·. 24, 11-19 ed. Vitelli. 

Parallelstίick fίir die γραφείΊχ ίη 186. Von den Urkunden ist, wie man 
leicht sieht, nur ein Summarium mitgeteiltj vollstandige Abschriften ent
hielten nur c1ίθ είρόμενα. Von einem είρόμενον τραπεζιτικόν oder συγκολλ.ή
σιμος ist θίη auBergewohnlicl1 umfangreiches Exemplar ίη Lond, 3 ρ. 156 
bis 167 ίibel'liefert, welches wegen seiner Gl'oBe hier nicht wiedergegeben 
weι-den kann. - DaB es sich ίη unserem Stίick um θίηθ tl' apezitische 
&ναγραφ?) handelt, zeigt der Stil. Είη abnliches Fragment enthalt Flor. 25. 

Unser Fragment entnalt ηυι- die Zeilenanfang'e auf der linken Seitej es 
muB rechts ziemlich viel feblen. Jedes θίηΖθΙηθ Summarium umfaBt nur 
zwei Zeilen. 1m ganzen sind 36 ΖθίΙθη erhalten, νοη denen hier nur 19 
abgedι-uckt werden. 

Die θίηΖθΙηθη Stiicke der Liste sind νοη mir durch Buchstaben am Rand 
(a, b, . .. ) voneinander abgehoben werden. Die griechischen Buchstaben am 
Rand sind Original und bedeuten das Datum. 

Βιβλ[ι ]οφύλαξι ένκτήσεων Άρσιν[ οίτου 

. π[ αρα ' Διοσ Jκόρου Διονυσίου Σω6ικοσμ[tου του και 

τα τφ τυβι μην ι του ένεστώτοr; 9'[ ετουr; .... Καtσαροr; του κυρίου 
δια τ1'ίr; εν (Ortsangabe) του δείνος (Firma) 

τραπέζηr; χρηματισ.f}έντα (ο. ίί) -δποτέτακται. 

a) [ίχ . .... .. ΣαJqαπίωνοr; μετα κυρ [ίου του δεiνοr; τφ δεΤνι εχεΙ1Ι αiι-

τον παρα τ1'ίr; 

. .. .. , δJωραr; φερνην έφ' έαυτΏ &ργυΙριου . . .. 
b) .. ... Jρουr; Σαβlνου μετα κυρlου του συνγεΥ[ oiir; 

. , . . ] συνειστήκ<ε)ι αγράφωr; και εξεΤναι έ~[ ατέρφ αiιτών 

c) Πτ Jολεμαίος Άρποκρατίωνος Άραβ?φΥ[ ι? 

έπι σπορi'j. χόρτου tlr; κοπην και ξηρασ[ίαν 
10 d) Άγα.f}ΟJr; Δαlμων δ και Σωσιχράτης τφ εκ[ - εχειν 

αiιτoν παρα του Άγα.f}ου Δαtμονοr; ΧΡ[1'ίσιν 

e) Ίi. Άρποκρατίων 'Ϊσχυρίωνοr; ΕΜαίμον[ι · ... εχειν αiιτoν 
αφ' ~r; όφείλ<ε)ι φερν1'ίr; έπι τ'fί .f}υγα![ρΙ 

f ) Άγα.f}Οr; Δαίμων δ και EMιxlILrov Eiι[ 

iJ τα τώ κτΛ.: "Die Beul'kundungen 
vom Monat'Tybi". 

4 erg. etwa: Άρτεμιδώρα Σα ]ραπίωνος 
μετα κυρ[ίου τού δείνος τφ δείνι fXEιll 
αvτοv παρα ηjς ~ρτεμιδlώρας κτι. . , so 
richtig Vitelli. Daran, daB ίη den Είη
gangen del' θίηΖθΙηθη ΑUSΖίίge Dattlm und 
Nennung del' Bank fel11t. sieht man auch, 
daB kein εΙρόμενον vorliegtj vgl. zum 
Gegensatz die Datiel'ungen ίη Lond. 3 
ρ. 15(; fg. . 

6/7 Hier ist νοη einer Ehescheidung 

die Redej erg. etwa Πτολ.Λ.α1ροvς Σαβίνου 
μ. κ . τ. συνγεν[ ov> . . τφ cfci'llI fxELV αvτ/ιν 
άργυρίου δραχμας .. και συνfjρσ3'αι την 
προς άλλήι.ους συμ.βίωσιν ητις αVΤΟίς] κτλ~ 
κα Ι Εξείναι έκ[ ατέρφ αvτών άρμόζεσ3'αι ιΡ 
Εαν βούληται Ύάμφ (vgl. etwa Lips. 27). 

7/ 8 Είη Pachtvertrag j erg. etwa Ι 7: 
Ι τοv δείνος μεμισ3'ωκέναι τον ~ραβίωνα 
τφ πτοι.εμαίφ Pachtobjekt] Επι σπορij. κτλ. 
[και fχειν αvτ/ιν (Pachtzins). 

10/11 Dal'lehen usf. 
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16 &πο Μακεδόνων αις (έτων) ξγ oiJl( η) γαστροκ( νημίφ) δε[ξιφ . . 

g) 

h) γ . 

Δείος Μάρωνος Ήραί"δι τf) και Σ[ ε]ραπούτι [- έχειν αiJτην παρα τού 
Δείου &ργ( υρίου) (δράχμας) τεσσαράκοντα και χρυσ[ 

Πτολεμαίος Άρποκρατlωνο;; Σουχάμ[μωνι . . . 
ώς (έτων) ~ oiJl( η) .. στρ . . . τοίς 7i &λλή~φy έr[γύοις εΙς 

" εκτι6ιν 

c) Δημοσ{ωσιg. 

188. Edikte des Praefectus Aegypti Titus Flavius Titianus betreffend die 
Registrierung in der 'Αd'ριαv.η {Jι{Jλιο{h]κη und dem Ναυαίου. -
12 n. C. - Oxyrhynchos. (V gl. S. 8Hg.). 
ΟΧΥ. 1, 34 edd. Grenfell- Hunt. Ν achtl·. νοη ν. WiJamowitz. GGA 1898, 687 j 

Wilcken, Arch. 1, 124. 
Lit.: Mitteis, Hermes 34,91 fg. j Koschaker, Sav. Ζ. 29, 17 j Preisigke, Ρ. StraBb. 

2, 108 fg.; Girowesen 284. 483. 

Das Edikt enthalt, wie es scheint, θίηθ Neuordnung, welche durch die 
damals erfolgte Ν eueinrichtung der 'Λδριαν,η βιβλιο.fJ-ήκ"1 bedingt waJ·. 
Wesentliche Elemente dieser Ordnung haben natίirli"ch schon friiher bestan-

den (vgl. Ι 17). . 
Der Sinn Υοη Ι 1- 4, welche mit einer verlorenen Kolumne zusammen

hangen, bleibt ungewiB. Ι 5-7 beziehen sich auf die Pflicht der Finanz
behorden, die Finanzrechnungen ίω τριακoντιfκλεινoν Ζη hinterlegenj iibel' 
letzteren Begri:ff s. Wilamowitz a. Ο., vgl. auch Wilhelm, Beitr. Ζ. griech. 
Inschriftenkunde (1909) S. 265. - Die darauffolgenden Anordnungen Ι 7 
bis Π 13 beziehen sich auf Privaturkunden iiber Rechtsgeschaftej obwohl 
als Gegenstande del' beiden Bibliotheken sonst nur χειρόγραφα erscheinen 
(vgl. oben S. 84fg.), wird man wohl auch die υυγχωρ-ήυεις als unter das Edikt 
fallend betrachten dίirfen . 

Dabei wird zunachst den Beamten des καταλογείΌν θίηθ Instruktion er
teilt. Diese unterscheidet zwei Arten νοη Katalogeionsbeamteu, die &πο
λογιυταί γραμματεις und die είκονιυταl. Erstere stellen νοη dem Urkunden
inhalt ηητ kurze Ausziige herj diese umfaBten 1) die Namen der Parteien 
und Urkundschreiberj 2) den 6ρι{Jμος των οίκονομιων, womit vielleicht (cf.II 1) 
die Ordnungszahlen des Bandes und Blattes ίω Urkundenarchiv gemeint 
sindj 3) den wesentlichen Inhalt der Urkunde j diese Auszίige wurden 
vermutlich ίη Listen zusammengereiht ίη den Bibliotheken hinterleat 

'" und scheinen den &ναγραφα! ίη der χώρα zu entsprechen. Die είκονιστα! 
konnen, wie der Gegensatz erfordert, nur eigentliche Kopisten sei~j sie 
stellen also Ζη den τόμοι υυγκολλ-ήυψοι (Ι 13), welche jedenfalls die Origi
nale umfaBten, noch vollstandige Κορίθη herj auBerdem haben δίθ es bei 
den Originalen (und Kopien?) Ζη adnotieren, wenn ίω Original θίηθ sinn
verandernde Rasur odel' Einschiebung steht. Anch sollen ίη den τόμοι (der 
Originale und Κορίθη) die Blatter 1) numeriert und mit den Namen der 

1) D. b. jedenfalls: die einzelnen σεΗδες der Rollenj denn nur solche, nicht 
Bande ίω heutigen Sinn sind ωίΙ den τόμοι gemeint. 

8. Αναγι,ιαφή, Archivwesen und Δημοσίωσις . 203. 

Parteien ausgezeichnet sein. SchlieBlich werden die τόμοι in die beiden 
Bibliot?eken abgeliefertj vermutlich kamen dabei die τόμοι υυγκολλ-ήυιμοι 

d. h. dle Originalien, in die 'Λδριαν,η βιβλιο.fJ-ήκ"1, die Κορίθη ίη das Ναναιον: 
Dasselbe Verfahren wird sodann, Π 2 - 5, auch den Beamten 'επί τής 

διαλογής του &ρχιδικαστου' (8. 84) vorgesch;iebenj die Registrierung sol1 
alle fίinf Tage erfolgen. 

Endlich wird dem Vorsteher des Ναναίον verboten, den Parteien Aus
fertigungen (έκδόυψα) der U rkunden zu erteilen oder nachtraa liche amtliche 
Κορίθη zu geben (8. 64 Α. 1) oder' sonst ίiber die νοη ihm ;erwahrten Ur
kunden ΖΙΙ verfίigen, ohne besonderen Auftrag des V orstandes der Hadl'ia
nischen Bibliothek. 

Es ist ersichtlich, daB diese Ma~ipulationen das vollkommene Analogon 
zur landlichen Pl'axis sindj auch dort fanden wir τόμοι υυγκολλ-ήυψοι, είρό
μεν α .und ~ν.αγρ~φα! - Originalienrollen, Abschriftenrollen nnd Auszuge. 

Dle Ongmallen werden natίirlich, wenn es sich ιιω die Registriernna 
, '" νοη . χειρογραφα handelt, νοη den Parteien selbst verfaBt und fertig θίη-

gerelcht. Auch kann es vorkommen (es scheint sogar das Korrektere zu 
sein) , daB diese auch θίηθ zweite Ausfertigung davon einreichen (BGU 
578,17: διυυον χειρόγραφον), ίη welchem Fall die Tatigkeit der είκονιυτα! 
sich vereinfacht. 

Der bisher bespl'ochene Teil des Edikts ist bloBe inteme Dienstinstruk
tion. Aber es ist θίη wahres und publiziertes (Π 16) Edikt, und enthalt 
~m 8chlu13 (Π 10 fg.) tatsachlich auch ein Gebot an die Bevolkerung, nam
lich das des καταχωρlζειν είς &μφοτέρας τας βιβλιο.fJ-ήκας. Dabei liegt der 
Τοη weniger auf &μφoτέ~ας - denn daB jede der beiden Bibliotheken ihr 
ΤθίΙ bekam, war schon durch die vorangehenden Ν ormen gesichert - als 
auf dem καταχωρlζειν ίη der Άδριαν-ή oder, praktisch genommen , auf der 
Pra~entation beim καταλ,ογειον oder οί &πο τής διαλογής, welche erst das 
W~ltere vera~lassen . . Man sieht denn anch aus dem tadelnden Nachtrags
edlkt, daB dle enchonsche Bevolkerung ihre Ul'kunden 'πανταχου μιΗλον' 
h~te.rlegte, als in Alexandrien. Das mag freilich Ubel·treibung sein, zumal 
Wlr m den Papyri del' alteren Zeit ηίθ θίηθ Spur finden, daB 'Χειρόγραφα 

oder private υυγγραφαι έξαμιfρτυρoι - denn nur ηω solche kann es sich 
anf dem Landf handeln, da die notariellen Urkunden ja doch ηίθ nach 
Alexandrien gehort haben - ίη θίη landliches Al'chiv kamen; aber vor
gekommen ωιιΒ es eben doch sein. 

Col. Ι. 

1 9[ . . ]t.Jt • [ •..•.. . ]αρεστ[ . .......... . ]νων π[ . . . ]η[ . . ]φ[ . . ]α[.] 2 βαρυ 

δλ [τοΤς απ ]οτά,;,τοις πρα[γματευ ]9I!-έν9~~ υπο[γρά]φομαι κα[ τ'] 3 αμεριμ
Υ?[α]ς τό~oν τφ εΙς το Nf!.yf!.?9V [ε ]ίω{Μτι τελετσ-8'αι κα[/,] ές την 4 έτέραν 
διδόναι βιβλιο-8'[ ή]κη[ν] .. rάχισΤΟΥ . ... . δλ έπιτηρηται κατα~xωρι~έτωσ[ αν 6 

τ ]9[ υ]~ τής ~ρoσόδoυ λόγου? [εΙ]?. ';' [τρια ]κοντάκλεινον δια 6 πέντε ήμε
ρων, [o]iJ μ~νoν ινα ή πρόσοδος φανερα γένηται αλ<λ)' ινα καΙ. 7 αυτη ή 

Ι 5 τι,ιιακοντάκλεινον Wilamowitz. 
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ασφάλεια ταίς ίΧλλαις πρ06ην. Οί μέχρι νυν εν τφ καταλογείφ 8 απολο

[γ Jισται γραμματεις καλ[ ούJμε[ν ]οι ΚαΤα το παλαι[ον] litog έγλoγι~έσ-

ιο 9 itroDa v τα συναλλάγματα περιλαμβάνοντ[ ες] τά τε τών νομογράφων 10και 

τα . τών σ[ υνα ]λλασσόντων ονόματα και τον ιXQLitftOV τών οΙκονο':::'μιών 

και [τα είJδη τών ovvi![ ο J~('trov και καταχωρ[ι]ζέτωσαν ευ αμφo~[ τέρα]ι.ς 

ταίς β[ι ]βλ[ιο ]itήκαιg. Ο[ί καλ]ούμενοι είκονισται οταν τον τόμον 13 [τ:aιν 

πρ ]ςισαγορευομένων [ουνκολJ~?](5'?μων προς καταχωρισμον ιXVC~'F[ άζ]ωσι, 

15 παρασημιούσit[ ωσαν εί πο Jv απαλήλειπται η επιγέγραπταί τι 15 δ [έτέJρως 

εχει' και αντίγρ[ αφον γεν JόμενΟν έν ε[νι] χάρτ?] καταxωρι~έτωσαν 16 ε[ίς> 

τας] δύο βιβλιοitήκαg, [κελεύJιρ γαρ και' έπι τής αλλης Αίγύπτου γείνεσ-

17 it[ αι το ειπ' Άρσ[ιJνοειΤών και [ .... . Jπο[λJεΙΤών .. νυν φυλασσόμενον. 

προσ-
Co1. ΙΙ. 

1 Ίt1σςιυ[ σι] δε και τών κολλημάτων άριitμον και 2 τα ονόματα τώ[ν J συν
αλλαξάντων. Ποιείτωσαν 3 το αiιτo κα[1,] οι καλούμενοι -έπι τfjg διαλογης 

5 τών 4 κατα καιρον άρχιδικασΤών [γρα ]μματεϊς και τας 5 πενitημέρους κατα

xωρι~έτ[ ω Jo[ α ]ν. Ό έπιτηρητ'/l[ς] 6 του Ναναίου μ[ ήτ]ε τα εκδόσιμα διδότω 

μήτε έπ[ ι ]~σκέΨu6itαι επιτ[ρ ]επέτω μήτ[ ε ΊΧ]λλο( ν:> οίχονομείτω, 8 πριν αiιη! 

έπιστέλλη[ τ]αι υπο [το Jii της Άδριανης βιβλι[ ο ]~itήκηg έπιτηρητου, έπει 

10 ύπεύitυνόg έστιν ώς naQa~loytoαoitat τι βουληitεις τών δεόντων. Κατα-

11 χωριζέτωσαν o-bv είς αμφοτέρας τας βιβλιοitήκας 12 τα συναλλάγματα οί 

μεν ευ τfι πόλει πραγματευό~μενo[ι] απο Φαρμούitι νεομηνίας, οί δε εν 

1.; Αίγι;πτφ 14 δμοίως απο Παχών. 15 ('Έτους) ια AiιτoκράΤOΡOς Καίσαρος 

Τραιαν[ ο Jii 16 'Αδριανού Σεβαστού, Φαμενωit κς. Προτεitήτω. 

Co1. ΠΙ. 
1 Τίτος Φλάουιος Τιτιανος επαρχρς Αίγύπτου 2 λέγει' 30iικ ελαitέ με 

οτι οί απο της Αίγύπτου νομικοί, 4 αδειαν έαυτοΙς ιbν άμαρτάνουσι εσε-

5 Dit[ α Jt νo~μί~oντες, πανταχού μαλλον καταχωρ[ίJ~ουσι 6 τας ασφαλείας η 

εν Άδριανfι βιβλιοitήκπ, 7 δια τούτο κατασκευασitείσης μάλιστα [OJnrog 
8 μη δεν τών παρα το πρ06ηκον πρασσομένων 9 αγνοηται. Τούτους τε o-bv 

10 κελεύω και 10 τους πολειτικους πάντας τα ακόλουitα ΤΟί[ς] 11 προστεταγ

μένοις ποιείν, εΙδότας ο[ τι] τους 12 παραβάντας και του[ς] δια ιXnEiittav 

κ[ ακ Jώg 13αφορμην ζητούντας άμαρτημάτω[ν 1 14 τειμωρήσομαι. Προτεitψ:ω. 

9 Ζπ νομογράφων vg1. S. 57 Anm. 
15 (έτέ]ρως Μ. statt [&κύ]ρως (G.-H.). 

Letztel'es paBt nicht; denn ob ein nach
traglicher Zusatz ungiiltig ist, kann man 
nicht wi8sen. Nur da81aBt sich beurteilen, 
ob er eine Vel'andt:'rung des Sinnes be
deutet, dal'um (έτέ]ρως; ganz hal'ml08e, 
gramιnatische Verbesserungen 8011en da
durch ausgescblos8en sein. - εν έ[νι] 
χάρη] Wilcken, Arcb. 1,125; Gerhard zit. 
bei Gradenwitz, Fest8cbr. f. Koch 266. 
Da8 gibt aucb θίηθη guten ~ίηη: da8 

&ντίγραφον 8011 auf einem einzigen Blatt 
gescbl'ieben Βθίη, weil bei del' Verteilung 
auf mehl'ere nachtragliche Einscbiebung 
odel' Wegnabme θίηθ8 Blattes llioglich 
gewesen ware. 

Π 1 1. (τον) των. 
6 Ζπ εκδόσιμα vgl. S. 85 Α. 1. 
ΠΙ 2 Der Sinn von νομικοί ist be-

8tritten; ich gΙιube mit G.·H. und Κο
scbaker, d,LB θΒ tabel1iones bedeutet. 

12 κ[ακ]ώς W., Arch. 1, 125. 
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15 ('Έτους) ια AiιτoκράΤOΡOς Καίσαρός Τραιανού 16 Άδριανού Σεβαστού, 15 

Μεσορη κζ. 

Co1. IV. 
(2te Η.) 1 Άπολλώνιος 'Ωρίωνι τφ τιμιωτάτιΡ 2 χαίρειν. 3'1να μηδέν οε 

λανitάν?] ιbν δ κράτιστος 4 περί της Άδρ[ια ]νης βιβλιοitήκης τfι κζ 5 τού 5 

Μεσορη δ[ια] προγράμματος πρoσέτα~ξε, αυτο το πρόγραμμα έκγραψάμε

νος 7 ύπέταξα τfι [εJπιστολfι. 'Έρρω ( σο ). Φαώ( φι) δ. 'Έστιν δ( ε'). 

189. Gesuch um όημοσίωσιg eines ΧΕίρόγραφον. - 240 n. C. - Hel'
mupolis. (V g1. S. 84 fg.) 
Lips. 10 ed. Mitteis. Nacbtr. von Wilcken, Arch. 4, 463. 
Lit.: 8. die Είηl. des Hel'ausgeber8; Gradenwitz, Berl. Festg. fiir Koch (1903) 

269 fg.; Grenfell- Hunt, lntrod. ΖΠ ΟΧΥ. 719; Koschakel", Sav. Ζ. 29, 7 fg. ; 
Preisigke, Ρ. StraB. ρ . 108 fg.; Manigk, Sav. Ζ. 30, 282. Parallelstίicke ΟΧΥ. 
719; HGU 455, vgl. auch 970, 20/21. fJ83, 10. V gl. fel'nel' BGU 239. 578 u. a. 
ίη Kap. V aDgefiibrte 'διαστοϊ.ικά', wo θΒ sicb jedoch iiberall bereits um 
Geltendmachnng des Rechts aus dem Schuldschein handelt. 

Der Papyrus gehδrt ίη die ίη vel'schiedene Museen zel'streute Gruppe 
der Papyri der Α-όρη),[α '.Αρψους 1) και Ήρωνους (cf. vor allem Lips. 9 ; 
FI01·. 46. 48; Stl·aBb. 41) , deren Stammbaum und Verwandte Vitelli Ζυ 

Flor. 46 gegeben hat. Uber die pfandrechtlichen Fragen, welche ίη dem
selben zutage treten, wird ίη Kap. V gesprochen werden; bes. wichtig ist 
er als VorHiufel' des pignus Gordian11jl, s. ωθίηθ Είηl. ίη der Ausgabe 
S. 37. - Hier kommt er als Spezimen ful' die δημοσ{ωσις der χειρόγραφα 
ίη Betracht; man beachte, daB die Registrierung erst ίω J. 240 angesucht 
wird, wahl'end der Handschein schon νοω J. 178 datiert. 

Co1. 1. 
1 [ ••• • .••••• •••• • τ]φ και Σερήνφ ίερει αΡXιδικαστfι και προς Τfι 

inLftElciCf τών xρημα~[ τιστών και τών αλλω Jv κ[ρ ]ιτηρίων 3[ παρα Aiιρη
λίας Άρητούτο]ς της και' Ήρωνούτος 'Ήρωνοr; αστης. [Τ]ης προ{μένης 

τφ πατρί μου ['ΉJρω[ν]ι 4 [Άντωνατος Πανίσκο]ν Ά[ρ ]χΙ(5''Fρατείφ τφ και' 

Άλitαιει τρισσ[ης α]σφαλείας συν τοΙς μετ α τον χρό[νο]ν 5 [γράμμασι και 5 

της ύπ'] αυτην υπογραφής αντίΥραφον υπο[τέτακταιJ. Σαραπούς Παυ-

σείριος πρεσβ[ υτ ]έρο[ υ] 6 [μητρος . ..... . . Jog απΌ κώμης Μοιρών τού 

Κουοσείτου [ανω] μετα κυρίου τού άδελφού τφν 7 [αiιτών γονέων απο 

τ Jfjg αiιτη[ς κ ]ώμης "Ηρωνι Άντωνατο[ς Πα ]νίσκου Άρχιστρ[ α ]τείφ τφ και 

Άλ~[ itatEl' μητρος Άρη]ΤΟύτος [της κ ]αι Ήρωνούτος αστης χαίρε[ιν. Όμ JO
λογώ εσχηκέναι παρά σου δια 9 [XfLQOr; έξ οrκου χρησι]ν κεφ[ α ]λαίου αρ-

L 
γυρίου τάλαντον εν [και] δραχ(μας) δισχειλίας / '\. α και' < β, δ και 

α~[ ποδώσω σοι είσω μηνών δ ε]κα άπο τού βντος μηνος ΜεσΟΡ11 τού 10 

[ενε]σΤώτ[οJς ιη (ετους) Μάρκου Aiιρηλίoυ 11 [Άντωνείνου και Λουκ]ίου 

Ι 2 1. πρoειμένrις. 4 ΆρχιστρατεΙφ τφ και 2Jλ-Β-αιεί be
zeichnet Phyle und Demos. 
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Α-όρηλίου Κομμόδ[οJυ Καισάρων τω[ν ΚJυρCων &νυπερ.ι7έτως, προ[ς] δε 

την 12 [τού. προκ( ειμένου) κεφαλαίου &J\1[ φάΗει[ α]ν -δπαλλάσσω σοι κατα 

τάδε τ[ο χεJιρόγραφον το -δπάρχον μ[οι] ημι~[συ μέρος των vποj;εγρJαμ
μένων [κατοιJκικων [&Jρουρων [μα] d/, ο iστιν (&ρουρων) κ\η 

Es folgt die Beschreibung des Pfandgrundstίicks (stark fragmentiert). 
35' '.s>' [-J 36 [ .s>J' , " 85 αντι υε Τ ω ν .. ... .... . .......... u ραχμιαιων τοκων εκασ-

-- ,.... ('Ι ,- 37 [ . 
της μνας κατα μηνα εκαστον την του ΠΡ9 .. . . ....... ... . ... .. .. . 
~Jμίσουg μέρους των (&ρουρων) μα CL-I και τετάρτου μέρους τού παραδεΙ-
σου . α. ε~[ ........ ........ . ] κ[ αρ Jπείαν και δια~ιίσ.ι7ωσιν κα~ πρόσο-
δον πάσαν, η πράξιν ποιή[ σα Jσ.ι7αι 39 [εκ τε έμού κα~ iκ τού πε J~ραγμένου 
, λλ ' "- λ -, , [ J' 40 [ ,Q. , , 40 υπα αγματος και εκ των οιπων υπαρχοντωΥ Π αν_ των καυαπερ εκ 

δΙκης' καντ Jεύ.ι7εν φυλάξω το προκεΙμενον -δπάλλαγμα έτέροις κα~ ανε[ξαλ

λJοτρC~[ ωτον κα~ ανεπιδάνειστον J ~xρι olι (αχρις) απο[ oJifi η πραχ.ι7ω 
το προκεΙμενον &ργύριον [iv τl1] 

001. Π. 

1 ώρισμένrι προ.ι7εσμΙ,! και βεβαιώσω πάσrι βεβαιώσει από Η [δ]ΏΙΙ9\1?φΥ 
2 [κα~] ίδιωτικων και απο πάντων &πλως. Ή -δπαλλαγη κυρΙα ώς iv δη

μοσ[ C]sa 3 [αρ JxcCsa κατακεχωρισμένη, ~ν και τρισ6ήν σοι προηκάμην κα.ι7α
ραν [&πο J 4 [&λίJφαδοg κα~ έπιγραφfjg και χαράξεως (έτει) ιη Α-ότοκρα-

5 τόρων Καισάρων 5 [Μάρ Jκου Α-όρηλίου ΆντωνΙνου και ΛουκΙου Α-όρηλίου 
Κομμόδου Σεβαστων 6 Ά[ρμε Jνιακων _Μηδικων Παρ.ι7ικων Γερμανικων 

Σαρματικων Μεγίστων 7 Μ[ εσορ Ji; ϊε. Έρμάμμων Σαραπάμμωνος έγραψα 

το σωμα. Σαραπους ΠαυσεΙριος 8 έσχον τα του αργυρΙου τάλαντον εν 

και δραχμας δισχειλίας κα~ &ποδ[ ώσ Jw 9 σ[ ο Jt [κα J~ ' -δπήλλαξα και παρέξω 

10 κατα μ.ισ.ι7οκαρπεΙαν ώς πρόκειται. Σ[ αρα J~[ίω J1' ΠαυσεΙριος έπιγέ-;: 

γραμμαι τfjς &δελφfjg μου κύριος και έγραψα -δ~[ερ J αι)~τη[ς] μη εΙδυίης 

γράμματα. Ταύτης ουσης και μετηλλαχότος τού πατρός [μ J9V 12 [Α-όρη-J 
λCoυ 'Ήρωνος inΙ κληρονόμοις &φ' ~ς απέλειπεν δια.ι7ήΚ11ς ρωμαιΕ-Κ[fjJg 
τφ ε (ετει) .ι7εού Σευουήρου Άλεξάνδρου Μεχείρ, τl1 και νομίμως λυ.ι7εισrι 
τφ 14. [(έτει) δμ JoCwr; μηνι Μεχε{ρ, itLoC τε τl1 .ι7υγατρΙ α,(,τού έκ μέρους 

15 ~μΙσoυς 15 τρ[ίτ JOV δωδεκάτου, τφ δε .ι7ετφ υίφ α-ότού Μάρκφ Α-όρηλίφ 

Σερήνφ Ίσιδώ~ρo[ υ iJκ τού λοιπού μέρους δωδεκάτου, και έκτοτε &ντι
ποιησαμένης [lLJOV 17 τ[ού] κατ' έμε μέρους ~μΙσoυς τρ[C]του δωδεκάτου 

rfjr; των προκειμέν[ ω Jv 18 [&ρ JO[ υρ Jrov και τού παραδεΙσου [κ Jαρπείαg &ντι 

των τού κεφαλαΙου τόκων 19 κα[ τα τ JOV προδεδηλωμένον [ορ JOV βούλομαι 
20 απο της τρισσης ασφαλεΙ[ας] 20 μο[να]χην έν δημοσίφ γεν[έσ.ι7αJι διδούσα 

τl1 πόλει τάς τε δρι[σJ.ι7είσας V~?q 21 ΙΙ9ναχο[ (δραχμας) ιβ και τα το[ 

Π 3/4 ΖΠ XWQI. &ί..lφαδo. sq. vgl. Nr. 114 ; 
Wilcken, Arch. 1, 125; Erman , Μι!!. Νί
cole 1.ι0. 

15 .fTετΟ. vίό. ist der Adoptivsohn. 
DaB man solche auf den kleinsten Bruch-

teil (eine Uncia) einsetzt, habe ich Lips. 
ρ. 43 betont (a. Α. Arangio-Ruiz bull. 18, 
320). Auf unsere Erbeinsetzung weist 
auch Str.aBb. 41, 11 (93) hin. 
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τειμήματος τέλη και αξιω αναλαβόντας α-ότ[ ην J, 22 -δπογεγραμμένην -δπο τού 
διεπεσταλμένου -δπ' iμού Λ-όρηλίου "Ήρωνος 23 π[ ερι το Jύ ειναι την -δπ' 

α-ότην -δπογραφην Ιδιόγραφον τού -δπερ [rfjJr; 24 Σαρ[ απούτ ]ος γράψαντος 

κυρίου έπιγραψαμένου αδελφού αι)της ΣαραπΙω~ν[oς, συνJκαταχωρίσαι 25 

αiJτην τφδε τφ -δπομνήματ[ι] εΙ[ς] την Άδριανην 26 β[ιJβλ[ιο.ι7ήJκην, το δε 

ίσον -δπόμνημα και είς την τού ΝαναΙου ΠΡ9? 1'0 27 μένειν [μοι τα] &πο 

α-ότης δίκαια ώς απο δημοσίου χρηματισμού, 28 μένοντός [μ JOL [το]ύ λόγου 

περι ιbν αλλων οφείλει [τ Jrjj πατρΙ μου ~ α-ότ[ η] 29vπόχρεως [Σαραπο ]ύς 

κατα χειρόγραφον επι τού Κl!- (έτους) Θεού Κομμάδου 30 Φαρμού.ι7ι αρ- 30 • 

γ[ υρ{ο Jv δραχ(μων) τετρακισχειλίων και ίσων &ντΙ . πλειόνων 31 τόκων δι' 
o[lι] προσεγράφη μη πρότερον περιλύσω την προκειμ[ε']υην 32 μιοi10καρπίαν 
εΙ μη και τα κατα το χειρόγραφον &ποδοί. Οι προς 33 τl1 διαλογl1 της 

πόλεως' Διέγρα(ψεν) Α-όρηλ(ίου) Σαραπάμμωνος xρημ(ατΙ~oντoς). Μ("Ετους) 
δΙ Μάρκου Άντωνίου Γορδιανού Καίσαρος τού ΚυρΙου XoCai κη. 

190. Bestellung eines Vertreters zum Vollzug der όημοσ{ωσιs eines 
χειρόγραφον iiber θίηθ Schenkung. - 244-248 Ώ. Ο. -- GroBe Oa8e. 

Gl·enf. 2, 71 edd. Gl·enfell-Hunt. Ν achtr. Υοη Cronert bei Wessely, Stud. 4, 88. 
Lit.: Wenger, StellvertI'etung 106 fg.; Koschaker, Sav. Ζ. 29,5 fg. 

Der Tex:t ist das Protoko11 einel' offentlichen vor dem Notar (in Grenf. 
2, 70, 24 ΧQηματιυτ?jς genanήt) im ΠQοαυτειοv νοη Hibis errichteten Urkunde 
iiber θίηθη Auftrag zur δ?jμουlωυις ίη Alexandl·ien. Aur. Marianus 8011 im 
Auftl'ag der Brίider Petosiris und Petechon dorthin reisen und ein ihnen 
νοη ihrem Vater ausgestelltes Schenkungs-Chirographum registrieren lassen. 
Eigentiimlich ist der Stil des ΡΓοtοkο11s; er entspricht dem diagraphischen: 
Π , 'π ' 11'" - , [ , " ] h ' ετουΙQις και ετεχων ... 1ΥJ.αQιαvφ ... αποσυνευτ η κεναι αυτο v, ο ne ομο-
λογεί. Den Infinitiv hahe ich hergestellt statt des &πουυvευnj [ υαμεν J der 
Herausgebel', im Hinblick auf das [α.(,τόjv (das nicht mit Cronert a. O.in 
das iibl'igens um nichts bessere υαυτόv zu verandern ist). Allerdings aber 
steht ίη Nr. 69 (vom selben Notariat) das gewohnliche δμολογεί 1) , so daB 
man vie11eicht wenigel' an einen konstanten Stil dieses Ν otariats als an 
eine bloBe Auslassung zu denken hat. 

001. Ι. 

1 [JΈτουg . ΑiJτοκρατόρων Καισάρων Μάρκων ΊουλΙων ΦιJμππφ[ν 

2 [Ε-όσεβων ΕiJτ~ων Σεβαστων . ............ έκτος τωJv προασ~[τC]ων. 

Πετοσ[ίρις] Πετεχωντος μητρrg Σενανού[ φιος] και [Πετ Jcxιbv 4 [αδJελφος 

μητ[ρος Τιμού.ι7ιο[ς] νεκρο[ τ Jάφοι 4[ πο J Ί[βιJΤΨΥ [πόλε Jιpg 5 Kυσίτrι Α-ό- 5 
ρηλίφ Μαριανφ ΝάΧΗ[οJg &ποσυνεστη[κέναι avtoJv 6καταπλέοντα εΙς Άλε
ξανδρίαν δημoσιωσ~ι παρα τφ αρ[χιJδικασΤl1 7 χ[ιJρόγραφον χάριτος γενο-

Ι 5 Uber den Text Β. die Είηl. 

1) Auch ίη Nr. 70, 3, wo gleichfalls der Infinitiv &[ναφlQ]ειν steht, konnte man 
Ι 3 statt [ΑVQήλιο.] erganzen 'Ομολογεί oder π(lοσφωνεί] . 
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μένης α ι'Jτoίς, ής [l6JnV αντίγραφον. 8 Πετεχων ΠεΤ06ίριος Κατ,f}μέρ6ιος 

μητρο[ς . J6V[. Jαταρίας νεκρo~τάφης απο 'Ιβ[ιJΤών πόλεως ΠεΤ06ίρι(ος) 
10 Πετεχώντος μητρος Σενα~νoύφιoς κα~ n [ετ JεχώVΤΙ αδε[λJφφ μητρος 

[ΤJιμού,f}ιος απο τής αυτής 11 υίΟίς μου χαίρειν . Όμολογώ χαρ{ζε6,f}αι 

ύμΤν χάριτι ιxlrov{q. κα~ αναΕ...φαιρέτφ ευνο{ας χάριν κα~ φιλ06τοργ{ας απο 

τού νύν μέχρι παντος 13 εξ Ι:60υ μέρους πάντα τα ύπάΡΧ01ιτά μου 

Das Weitel'e bis Col. ΙΙ 6 stark zerstOrt. 

Col. Π 6 fg. 

6 ΠΡ06~oμoλoγoύ6ιν δε και οι. προκίμενοι υίo~ ΠεΤ06ϊ:ρι(ς) κ[ αι] Πετε

χων ευδο.!κείν πά6ι τοίς ένκεγραμμένοις και μη μετελεύ6εσ,f}αι 'αυτους 9περι 
10 μηδενος ιΧπλώς, μηδε έξέ6τω Τιμίν ΠΡ06ενεγκΤν γράμματα 10 εξ όνόματος 

τού πατρος Τιμών κατα τών ύπαρχόντων. Έαν 11 δέ τις εξ Τιμών επενέγκτι, 

τούτο ΙΧκηρον είναι κα~ έκβόλημον και 12 μηδεμ{αν ιΌχυν εχιν, δια το επι . 
το[ ύJτοις κυνηγε6Ι6,f}αι. Ή χάρις 13 κυρία 11τις δΙ66η γραφΤ6α ε6τω βεβέα 

ιtι ς εν δημ06[{φ J κατακεxω~ρΙ6μένη, και έπερωτη,f}έντες αν,f}ωμολογή6αμεv 
15 περι 1,'[0 Jii ταύ,f} , 15 0υτως όρ,f}ώς και καλώς γεγηνή6,f}αι. 'Έγραψα το σώμα 

Λυρήλιος 16 Βα6ιλίδης δ και Σαραπιόδωρος έρωτη,f}είς, ετους δευ[ τέJρου 
Θώ,f} ιβ. 17 Λι'JρήλΙOς ~μμώνιoς ~λεξάνδρoυ παρανέγνων. Πετεχων Πε

Τ06{ριος 18 δ προκίμενος τέ,f}[ nJIkE την προκιμένην χάριτα .έφ' [ο Jί[ςJ πε
ριέχει πα6ι. 19'Έγρ[ αψα ύ]περ αυτού Αυρήλιος 'Ιέραξ Διονυ6ίδ[ ο]υ ερωτη,f}ε{ς. 

20 20 ΠεΤ06ίρις Πετεχώντος δ προκί,uεvος ευδοκώ κα{tως πρόκιται. 21'Έγραψα 

ύπερ αυτού Λυρήλιος Ψενπλαευς ουακβρικίου ερωτη,f}ε{ς. 22 Πετεχων Πε-
, ( , δ - <>.' [ ] ' 'Έ Ψ 23 " ,-τεχώντος ο προκ μενος ευ οκω καυω ς προκιται. γρα α υπερ αυτου 

Λυρήλιος Πετεχων Ψάιτος έρωτη,f}είς. Αυρήλιος Πλουτογέ 24, νης μαρτυρώ. 

25 Λί'ρήλιος ~πίων Σαραπίων Σαραπίων [μα ]ρτυρώ. 25'Όπερ χειρόγραφον 
μοναχον αύτφ αναδεδωκέΥαι προς δημ06ίω6ιν 26 δημ06ιώ6ας ένόπιν αυτοΤς 

την 6υνή,f}η δημ06ίω6ιν αύτού πεπλη~ρωμένoυ τού 6υμπεφω,uημένου έφο

τίου και τέλους ΠΡ06φω[ν ]εϊ: (δ) 28 αΠ06υ6τα,f}εις ευδοκείν, και επερωτη

,f}έντες ιtιμoλόγη6αν. Λυρήλιος 29 Ευφράτης απελεύ,f}ερος παρανέγνων. Πε-

30 Τ06ίρις και Πετεχων οι. πρo~κίμενoι αΠ06υνε6τή6αμεν ιtις πρόκιται. 

'Έγραψα ύπερ αυτών Αυ[ρήλιο]ς 31 ~νoυβας δ και Πρω[ . ... Jς έρω,f}είς. 

Λυρήλιος [ . . . JOV εVΔOΚ[ ώ J. ''Ασιος δ [και . . . ] 82 [ . . ]ς ε[ υJδΟΚώ τφ[g'ε 

Π 11 1. &κυρον, ικμόλιμον Μ. 
12 κvνηγεσισ{fαι iBt ΒίηηΙΟΒ und auch 

durch die Verweisung del' Hgg. auf Ι 15, 
wonach κυνηγικοι τόποι ίη der Schenkung 
inbegritfen waren, kaum ΖΙΙ el·klal'en. Ob 
Vers(hl'eibung far σvντετείσ{fαι? 

24 1. Σαραπ[ωνος? Oder Dittogl'aphie? 
25 fg. Del' Text ist ίη Ol'dnung und 

nicht mit Cronert u a. Ζ ΙΙ andern. Es 
wel'den zwei δημοσιώσεις untel'schieden: 

die zukiίnftige des χειρόγραφον ίη Alexan
drien und die σvνή{fης δ., die die Voll
macht zum Gegenstand hat und ίη der 
Aufnahme deB gegenwal·tigen Notariats
akts besteht; Βίθ macht ihn zu einem 
συστατικος δημόσιος χρηματισμός 1. 32-33; 
v~1. Anm 32. - Ιη 1 2:) scheint αύτφ 
(Οιδη .) besBer als αfJτφ (G.-H.). 

27 1. 'φοδlου. - < ό > Μ. 
31 1. iρωτη{tεΙς . 

8 . 'Αναγραφή, Arcbivwesen uncl Δημοσlωσις . 209 

τφJ g'ε 6υ6[ τ Jατικφ αυ [ των δJημοσίφ [ . ]Yt;' (1 [. . . .. 33 [ . .] .. . ος 
[. . . . . . .. . χ]ρη,u[ ατισμφ. Hiel' wil'd del' P apyrus unleserlich . 

32 συστατικος χρηματισμός heiBt nicbt 
Vollmachtsurkunde , bat also ωίΙ dem 
άπ:οσυνεστηκέναι ]. 5 nichts zu ΙΙΙη , wie 
der Vergleicb ωίΙ Gl·enf. 2, 69, 20; 70, 4 
zeigt. (Α. Α . Wenger, ·Stellvertl·etung 20;,) .) 
Συστατικός , an clas romiscbe Coostitutnm 

debiti erinnernd, ist ίη Grenf. 2, 69, Ι 20 
vgl. mit 1. 15 θίηθ offentli cbe Ul'kunde, 
die θίn bereits vorbandenes CI1eirographon 
bekl·Mtigt . Ob dieBe spezielle Bedentung 
auch hiel' zutrifft, sieht man nicht. -
1. τφδε τφ . 

191. Prasentation θίηθΒ γειρόγραφον bei einer RegisterbehOrde ίη der 

GroBen Oase. - 270 n. C. · - Hibis (GroBe Oase). 

Gl·enf. 2 , 70 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Cl·Onel·t , Wessely, Stud. 4 , 88; • 
Nabel', A.rch. 3, 19 und Wilcken, Arch. 3, 124. 

Lit.: Naber, .Arch. 1, 320; Preisigke, Ρ. Stl·aBb. 1 ρ. 34. 

Die Urkunde ist θίη Protokoll des χρηματιστψ; νοη Hibis, dessen Amts
lokal εκτΌς των προαστlων (1. 3 und 190 ι 2/3) lag. Der Inhabet' eines 
Cheirographon iiber eine Schenkung prasentiel·t dieselbe (&. lJαφέρει) , wobei 
ein PlΌtokoll aufgenommen und das Cheirographon diesem einvel'leibt wird. 
Dies geschieht ίω J. 270 (die richtige Datierung - gegen 269 bei den 
Hgg. - gibt Preisigke a. Ο .) , wahrend αίθ einverleibte Urkunde selbst (ίΙΌ 
Original erbalten als Grenf. 2, 68) νοm J ahl' 247 stammt. Der ganze Vol'
gang ist singular, da wiJ: sonst bei Cheil'ogl'apha aus diesel' Zeit ηω' die 
δ'ημοσ{ωσις ίη Alexandrien kennen und diese auch bei Urkunden aus del' 
groJ3en Oase bezeugt ist (Gt·enf. 2, 71). Seine Bedeutung muJ3 daher dahin
gestellt bleiben. Auffallend ist auch, daJ3 nicht, wie bei der δημοσlωσις stets 
nachweisbar ist, αίθ Echtheit des Schuldscheines 'l'om Prasentanten eidlich 
beteuert wird. - Sehr unwahrscbeinlich ist die Annahme (die ll'eilich alle 
Schwierigkeiten beheben wiirde), daJ3 αθΙ' Aussteller des Cheirographon .bei 
dem Vorgang mitwirkte; denn es fehlt jede Erwabnung dieses Umstandes 
ίω Protokoll. 

l 'Έτους τρίτου Αυτοκράτορ[ος Καίσ]αρος Γ[α{ου ΑΝρηλίου [ουα-

βαλλά,f}ου . ..... . ] 2 κα~ [τους β" Λυτοκράτορ[ ος Καί6]αρος Μάρ[ κου] 

Λυρηλ{ου [Κλαυδίου ....... . . s Ευ6εβών Ευτυχών Σεβαστών Με60ρη 

~γ εκτος Τώ[ν προα ]στ{ω[ν. . ... . .. . ] 4, Πετεχων [υί]ος Τμάρσι[ ος 

νεκρ ]οτάφος α[ πο Κ]ύ6εως α[ναφέρ ]ειν δια [6υ6Τ ]α[ τ Ν κου] 5 χρημαΤΙ6μού 5 

την γεν[ ομε1νην αυτφ [χ]άριν ής έ[στιν αν ]τtγραφ[οv. Π]ετασίρις 6 Πε
τοσ{ριος νεκροτάφος [Τή]ς 'Ιβιτών [πόλε ]ως Πε[ τεχώ ]ντι υίφ Τ[μάρ ]6ιος 

7 νεκροτάφφ απο Κύ6εως χα{ρειν. Όμολογώ χαρ{[ζε6,f}αι] σοι χάριτ[ι ιXJvιx

φεραί.!τφ κα/' αμετανοήτφ ευνοίας ενεκεν [κ ]αι ής ενέ[ δειξα]ς είς εμ[ε 

αJπο τής 9 ύπαρχού6ης μοι κηδε{ας νεκροταφικής έν Κύ[ σει μετ]α και τών 

κωμών 10 τής αυτής Κύσεως μ[ έ]ρ[ ο]ς τέταρτον απσι τού νυν [μέχρι] παν- 10 

τός' κα/' oύ~κ Εξέ6ται μοι οϋτε ΙΧλλφ τ[ινι] τών έμών μετελ,f}ε[iν 6ε π ]ερι 

4 ί . f. Ob δμολογεί resp. π:ροσφωνεί (Ι 20) 
ΖΙΙ erg. oder ΑfJρήJ..ιος, ίΒΙ zweifelbaft. S. 
Einl. zu 190. - Wenn [συστ]α[τ]ι[κου] 

Mitt e is- Wilcken, Chrestom"thie 11. 

ricbtig erganzt ist, ist es mit 69, 20; 71 , 32 
zu vergleichen. 

7 Ι άναφαιρέτφ . 
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τηοδ [ε τ}ijg δό 12 ocrog δια το ουτως μοι δεδ[ό]χ[-Β-αι] . Ή δε χάριg αυτη 

&π[ λfj γραφ ]εϊΌα κυρία εοτω 13 και βεβαία cbg έν δημοοίφ κατακεχωριο

μένη, [και έ] περωτη-Β-ειg 14ώμολόγηοα έπι τού διε[ληλ]υ-Β-ότοg πέμπτου 

15 ετουg [Μάρκω]ν Ίουλ[ίω]ν 15 Χοίακ. Αfψήλιοg Κλαύδιοg Ψεναμμούνιος 

π[ αρανέγυ ]ων. Π[ ετο ]οΤριg 16 δ προκείμενοg έχαριοάμην cbg πρόκειται [και 
έπ]ερωτη[-Β-ειg ώμo]~λόγηoα. 'Έγραψα ύπερ αυ[τ]ού Αυρήλιοg Φιλείνος 

[δ και Θε ]όγνωο[ τοg] έρω~τη-Β-είg. Αυρήλιοg Φιλοοάραπιg )fπολλ[ ω ]νίου 

μαρ[τυρώ]. Αυρήλιος [)fμ]μώ~νιοg Ψάϊτος μαρτυρώ. (2te Η.) 'Έωg τού-

20 το< υ> το χειρόγ[ρα ]φον φ ευ[ δ]οκών 20 δ προκείμενοg προοφωνεί και έπε
ρωτη-Β-ε[/,g] ώμολόγηοεν. 21 (3 te Η.) Πετεχων υΙος Τμάροιοg δ προκείμε

ν[ o]g άνήνεγ,!ι;ι: ώς 22 πρόκειται. 'Έγραψα ύπερ αυτού Αυρήλιοg [)f]μούνις 

Noεί~ριoς . έρωτη-Β-είg. 24 (1 te Η.) Αυρήλιοg '!60κράτηg Μάγνου χρηματιο
τηg κ[ εχ]ρημάτικα. 

Verso: [ΠεΤ]99'?q~9f [Πετ]εχώντι άπόκτη(οις) (?). 

26 statt &πόκτη(σι,) proponiert Cronert &πο Κ<όσ(εως) cf. 1. 4. 

KAPITEL IV. 

DA.S GRUNDBUCH. 

1. DAS ΔΙΑΣΤΡΩΜΑ UND ΒΕΙΝ INHALT. 

192. Edikt des Praefectus Aegypti Μ. Mettius Rufus iiber die dιαστρώ
ματα der (Jι{JλιοitήΚΎj έγκτήσεων. - 89 n. C. - OxyrhynchoB. 

Ρ. ΟΧΥ. 2, 237 νπι Ι 27- 43 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : Dieselbe fallt bei der grundlegenden Bedeutung dieses Edikts mit der ίη 

der Einleitung Ζη diesem Kapitel genannten beinahe zusammen. Spezielle 
Erlauterung: Mitteis, Arch. 1, 183 fg.; de Ruggiero, Bull. dell'ist. di dir. Rom. 
13, 61 fg. Lateinische ϋbersetΖung: Bonfante, bull. 13, 41 fg.; Eph. ep. 7. 

Das Edikt, welches ίη dem groBen sog. Dionysiapapyrus, ΟΧΥ. 237, 
unter anderen Verordnungen und· Entscheidungen mit angefuhrt wird, hat 
uns die Kenntnis der Einrichtungen des Grundbucbs Ζηαι erstenmal erOffnet. 
8είηθη AnlaB bildet der Umsta~d, daB der 8trateg des oxyrhynchitischen 
Gaues die ίη den dortigen διαστρώματα eingerissene Unordnung dem 8tatt
balter anzeigte. Darum verfugt dieser είηθ allgemeine Revision (8.105) der 
Grundbucher, und bestimmt Ζη diesem Zweck, daB alle κτήτορες ihren Be
sitz binnen sechs Monaten zur βιβλ.ιο.fJήΚ7] έγκτήσεων apographiel'en sollen 
(GeηeraΙ-&πογραφή). Unter den κτήτορες verstehen dabei die meisten Aus
leger die Gl'undbesitzer (so auch neuestens Rostowzew 406 gegen die ab
weichende Annahme Υοη Preisigke, Gil'owesen 376, der alle Besitzer un
beweglicher und beweglicher 8achen darunter subsumieren will). -
ϋber die ίη Ι 34 fg. vorgeschriebenen παρα.fJέσεις der Frauen und Kinder 
vgl. Kap. VIΠ und ΙΧ. 

Das Edikt entJfiilt natul'lich keineswegs θίηε ~ euordnung; die Einrich
tungen, mit denen es rechnet, sind langst vOl'handen, und es hat darum 
θίηθη rein monitorischen Charakter. 

Zweifelhaft kann sein, ob die Generalrevision des Grundbuchs ίη unserm 
Edikt fίir ganz Agypten angeordnet wird oder bloB fίir den Όξvρvγχlτης 
νομός, ίη welchem die Defekte sich fίihlbar gemacht haben (fίir letzteres 
Preisigke, Girowesen 374). J edoch ist die historische Bedeutung desselben 
Υοη der Entscheidung dieser Frage unabhangig. Denn die Einrichtungen, 
die es voraussetzt, sind nachweislich auch auBerhalb des Oxyrhynchjtes vor
handen. Auch GeneraΙ-&πογραφαl haben auBerhalb desselben stattgefunden. 

Μ. Mettius Rufus war Prafekt Υοη 89 ab. Er ist auch bei 8uet. Domit. 4 
genannt. 

14* 
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21 Μάρκος Μέττι 28 ο" 'Ρούφος έπαρχος Λίγύπτου λέγει' Κλαύδιος 

"Αρειος δ τού Όξυρυγχείτου στρατηγος [έ]δήλωσέν μοι μήτε τα Ι[ δι]ωτικα 

μ[ ήτε τα δημ ]Qota 29 πράγματα την καitήκουσαν λαμβάνειν διοίΚ1)6ιν δια 

το έκ πgμών ΧΡQΥων μη "ait' 9Υ έδει τρόπον IjlxovolLfjofJaL τα έν τΏ τώι' 
30 έν 30 κτήσεων βιβλιοitήκ'!1 δια[ σ ]τρώματα, καίτοι πολλάκις ?:Cρ~V'εv {ιπο τώ11 
προ έμού έπάρχων της δεούσης αυτι;t τυx~Τy έπανορfJ;U~σεως' σΠΕΡ O-V 
καλώς ένδέxε!«-~ εΙ μ1) ίXvroitEV γένοιτο &ντίγραφα. Κελεύω ο{ιν πάντας 
τουg κτήτορας έντος μηνών εξ &πογρά 32 ψασitαι την ίδίαν κτfjσιν είς η)ν 

τών ένκτήσεων βιβλιοfJήκην και τους δανειστας ας έιΧν έχωσι ύποfJήκας 

και τους αλλ ους 33 σσα έαν έχωσι δίκαια, την δε &πογραφ1]ν ποιεtσitωσαν 

δηλουντες πόitεv έ'καστος τών ύπαρχόντων καταf}?(J1)Κεv είς αύτους 34 fι 

κτησ(ε) ις. Παρατιitέτωσαv δε και αl. γυναΙΚΕς !«-Τς ύποστιΧσεσι των &v-
35 δρών, M'V κατά τινα έπιχώριον νόμον κρατεϊ;ται τα ύπάρ~ χοντα, δμοίως 

δε και τα τέκνα ταϊς τών γονέωιl οίς fι μεν χρfjσ(ε)ις δια δημοσίων Το

Τ17ρηται χρηματισμών, 1) δε "rfj~OLf; μετα itιX11arov τοϊ;ς τέκνοις κεκράτ1)
ται, ινα ο[ συναλλάσσοντες μ1] κατ' lf,γΥgιαν ένεδρεύονται.Παραγγέλλω 

δε και τοϊς συναλλα~γματoγράφoις ~αι τοϊ;ς μνήμοσι μηδεν δίχα έπι
στάλματος του βιβλιοφυλακυου τελειώσαι, γνουσιν ώς ουκ υφελος το] 

Tg~ovro &λλα και 38 ft-VTOΙ ώς παρα τα προστεταγμένα ποιήσοντες δίΚ1)ν 

υπομενουσι την προσi/?:Cgυσαν. 'Ij:ι;t'V δ' εΙσιν έν τΏ βιβλιοitήκ'!1 τών έπά-

39νω χρόνων &πογραφαί, μετα πάσης &κρειβείας φυλασσέσitωσαν, δμοίως 

40 δε και τα διαστρώματα, ιν' εΙ' τις γένοιτο ζήτησις εΙς 40 ϋστερον περι τών 

μι] δεόντως &πογραψαμένων έξ έκείνων έλεrxitώ!J~. [Ίνα] δ' [OJνν (J[E
β]«-tα τε και είς απαν διαμένrι τών διασ~τρωμάτων fι χρfjσ(ε)ις προς 

το μη πάλιν &πογραφfjς δεηitfjναι, παραγγέλλω τοϊ;ς β[ι]βλιοφύλαξι δια 

πενταετίας επανανεουσitαι 42 τα διαστρώματα μεταφερομένης είς τα καινο-

30 iγκτήσεων halt Preisigke, Girow. 283 
Α. 1 fiir intel'poliert, weil seiner Meinung 
nach die ~ι~),. iΥΚΤ. ίη Oxyrhynchos erst 
ΒθίΙ 131 νοη c1er (31~I". δημοσίων ),άγων als 
θρεΖίεΙΙεΒ Res8ol·t abgezweigt worden ist 
(vgl. S. 94} Aber, dies selbst als richtig 
vorausgesetzt, wird dadurch an der sach
lichen Bedeutllllg des Erlasses nichts ge
andert. 

34/6 κρατείται ist hier Ζ weimal, abel' 
nicht genau im gleichen Βίηη gebl·aucht. 
Denn ίη den Worten τοί, τέκνοις κεκρCΊ
τηται ίΒΙ die durch Ehevertrag der Eltern 
begrίindete Verfangenschaft ihres Ver
mogens zllgllnsten c1er Kinder, s. Kap. ΥΙΠ 
und ΙΧ, bei κρατείται l. 34 liagegen die 
Dotalhypothek gemeint. V gl. Mitteis, Arch. 
1,188 Α. 1; WeiB, pfandr. Unters . 1, 91 fg. 
V οη letzterer ist nur fraglich, ο b Βίε 
Legalhypothek ist oder ob der Prafekt 
mit den WOl·ten κατά τινα iπιχώριον νό
. ι.ι.ον κρατείται bloB meint, daB d:ιs Landes-

recht είηε dlll'ch den Ehevertrag etwa 
geschaffene Generalbypothek vom Ver
mogen des Mannes fίύ: die Dotalfordel'llng 
a1s gίiltig anel'kennt (vgl. oben S. 96 Α. · 2). 
Revillout, Rev. egyIJt. 1, 122 u. Β. spl'icht 
νίεΙ von είηε! dem agyptischen Recbt be
kannten Legalhypothek; aber είηεη Βε
weis fiir είηε 801che habe ich bisher ίn 
Βθίηεη Schriften nicht gefunden und muB 
mich bei meiner Inkompetenz ίη demo
tischen Urkunden jeder Stellungnahme 
entbalten. - Sonst bedeutet 'κρατείν auch 
den Besitz im Gegensatz zum Eigentum 
(xvQLEvE LV). 

36 'ινα - iνεδρεvονται; hier klingt der 
Gedanke der publica fides an. Inwiefern 
θΙ' zu Ende gedacht gewesen ίθΙ, bleibt 
fraglich. V gl. S. 106 fg, 

36/7 Ob mit συναυ.αγματογράφοι im 
Gegensatz Ζη μνήμονε, (dazu S. 66) Privat
notare gemeint sind, ist zweifelhaft (vgl. 
S. 56 Α. 7.) . 
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ποιούμενα Tfjr; τελευταίας έκάστου ονόματος υποστάσεως κατα κώμ1)ν και 

κα~τ' είδος. ('Έτους) it Δομειτιανο[υ], μηνος Δομιτ(τ)ιανού δ, 

193. Ein Blatt aus dem όιάστρωμα der Stadt Oxyrhynchos. - 89 bis 
97 n . C. - OXYl·hync1los. (V gl. S. 96 fg.; 102.) 
Ρ. ΟΧΥ. 274 edd. Grenfell-Hunt. Nacbtl·. νοη Wessely im Anzeiget· der phil.

hist. ΚΙ. ι1θΙ' Wjener Akad. 1901, XV; Eger, Gl'undbuchwesen 161 Α. 2-3. 
Lit.: Mitteis, Arch. 1, 198fg.; Wessely a. ο.; Naber ίω liber gl·atul. ίη hon. 

Herwerc1eni ρ. 155; Eger a. Ο. 159 fg.; Preisigke, Girowesen 492 fg. 

Es licgt είη Stiick ans dem Personalfolium ίίbeι' den Besitz eines ge, 
,vissen Sarapion VOl'. 

Die Uberschrift des Blattes 'μ.ετηνέχ.fTη' bedeutet entwedel', da-B die 
nachstehenclen Eintragungen aus dem vorliegenden διάστρωμ.α bereits ίη ein 
neues umgeschrieben worden sind und das gegenwartige Blatt infolge del" 
Ν euanlegung des Gl'undbuchs, welche Mettius Rufus damals vorgeschrieben 
hatte, veraltet ist; oder umgekehrt, es liegt είη neues Blatt yor, auf dem 
vermel'kt ist, da-B die Eintragungen' aus dem alten iibertragen sind. Ι) Είηε 
Parallele ΖΙΙ unsel'ln μ.ετηνέχ.fTη geben ίη BGU 1072 (195) Ι 2 die WOl·te: 
'το προ τοούτου διάστρωμ.αΌ 

Sodann finden wir zunachst Eintragungen νοη einer zweiten Hand ίη 

1.2-19 und 26-28. Hierbei wal' hinter Ι 19 gefiissentlich freier Haum 
belassen worden, ,veil Nachtragseintragnngen Ζη erwarten standen, Είη

getragen wird 1) (2-7) das Eigentum an einem "andern" Haus und Hof 
- also befinden wir uns nicht mehr am Anfang des Foliums -; 2) (8-19) 
eine Hypothek, die Sarapion am Haus irgend eines Dios hatte: die ΗΥΡΟ
thek wird also a uch beim Folium des Glaubigers gebucht (S. 102 Α. 1); 
3) (26-28) das Miteigentum an einer Grabstatte. 

Ζιι der Eintragung der Hypothek hat eine dritte Hand am 28. August 93 
notiert, da-B SanΙΡίοn das τέλος &νανεώσεως bezahlt hat; είηε vierte, genau 
θίη J ahr spiiter, die Bezahlung des τέλος lπικαταβοΜίς, είη!! fίinfte, am 
11. Januar 97 die durch Sarapion vollzogene lμ.βαδεΕα ίη die Hypothek. 
'Uber al1 dieses s. Kap. V; hier nur soviel, daB danach Sarapion an del' 
Hypothek ίω Exekutionsweg den Eigentumszuschlag und die Besitzeinweisung 
erlangt hatte. 

Auf die Hypothek beziehen sich wohl auch die Marginaleintragungen 
1. 31 - 38 und 39- 52, Ihr Sinn ist wegen unvollstandigel' Erhaltung nicht 
sicher (Vel'mutungen νοη Eger s. unten ίη den Anmerkungen). Die νθΙ'
merke ίη 29-30 und 53-55 gehδren wohl zu de}: Eintragung betreffend 
die Grabstatte; der Sinn des zweiten bleibt unklar. Del' erste dagegen zeigt, 
wie auch ίη Ι 7, 20, 22 ersichtlich ist, daB die Bezahlung der έγκούκλιοll-

1) Die zweite AaffassuDg wat· bis jetzt iiblich; die erste scblagt Pl'eisigke a. Ο. 
vOl·. Fur Βίε spricht, daB μετηνι!χ.fTη von andel'er Hand ist als die alteste Eintι'aguDg; 
gegen θίε, daB das alte Blatt c1ann noch Eintragungen vom Jahre 97 enthielte, die 
Grunt1buchrevision also die von Mettius Rufns im J. 89/90 vOl'geschriebene fίίnfjahrίge 
Frist weit iiberschl'itten hatte. 



214 Kap. IV. Das Grundbuch. [193-1940 

Steuer fϋr jeden dinglichen Erwerb oder sonstigen Rechtsakt ίΙη Grundbuch 
vermerkt wird. Ebenso ist der Erwerbsgrund der Rechte iiberall angegeben. 

(l t • Η.) 

(2t • Π) 

(3t • Η.) 

(4t • Η.) 

(5 t • Η.) 

Μετηνέχftη. 

Κιχι έπι του ΙΧ( υτου) άμφόδου έτέραν οΙκ{αν και. ιχυλη(ν) 

α ην το πριν ψιλος τόπος, άφ' ο-ό πιχτρικον ILsv 
το ημΙ6υ, προς ibt κεκλήρωται έκ της προς την 

5 προς πιχτρος α( υτου) ftcCιxv Δημητρουν Σιχριχπίωνog 

διιχιρέσεως πλε{ω πήχεις έννέιχ τέταρτον 

δγδοον, ibv κιχι το τέλος έτιχξιχν. 

Κιχι [ .. ] έχει έπι του ΙΧ( υτου) άμφόδο[ υ] έν ύποftήκηι 

Δίου του Πτολλίωνος .. [ .. . ]9υ μη(τρος) Θερμουτο(ς) της 
10 Σαριχπίωνος οΙκ{αν εν ~ι π .. ... ~O,!, κιχι ιxZftQLov 

και αύλή, άκολούftως αΙς έγραψε [τ]φ ιχυτώι Σαριχπίωνι 
[ιχυτός τε] και ~ γυν,η ιχυτου Διονυ6ίιχ [ ...... ] . του 
. [ . . }ι[ .. ]q:ινOς μη( τρος) Σαραι;υτος της 'HQI:,,';'~[ είδου ] 
δανείου 6υνγριχφαίς τρΙ6Ι δια του έν τηι α( υτfι) π[ ό]λει 

15 μνημο(νε{ου), μιαι μεν τώι ζ (έτCΙ) Δομιτιιχνου του κυρίου 
μη (νι) Κα6ιχρι;ίωι, την δε έτέραν τώι διελft(όντι) η (έτει) 

το .... 1!!Ι(νι) 
ΦΙΧώφι, τη[ν] δε τρ{τ[η]ν Τώ[Ι] ιχ(υτφ) διελft(όντι) (ετει) Ι![η(νι) 

Μεχ]είρ, 

τα δε προκε{μενιχ ιχύτου πιχτρικ[ α δ] η λωftέ,!, [ τα] 
ύπάρχοντα κιχτήντ( η6ι;ν) εΙς ΙΧ( υτον) μι;τα την τ[ ο]υ πιχτ(ρος) 

τελευ[ τήν.] 

20 Ιβ (έτους) έπιχγο(μένων) ε, δι' ένκυκλ(ίου) δ α(υτος) γε .. ( ) 
- Σιχραπίών τέτακτιχι !?[λος] άνιχνεώ[ 6]εως 

της ΠΡOΚCΙμένης ύποftήκης. . 

Ιγ (ετους), επαγο(μέυων) ε, δι' ένκυκλ(ίου) κο(λλήματος?) γ δ 
Σιχραπίων τέτιχκτ( ιχι) τ[ έ]λος έπικατίχβολ( ης) της 

ύποftήκης. 

Λ (ετους) Νι;ρουα του κυρ{ου, τυβι Ζει δ Σαριχπίων δ και 
Διογένης επήυεγκ(ε) [εμβαδι;ύ-] 

25 6εq:ις αδCΙαν κατα της προκ( ειμένης) ύποftή[κ ]ης. 
'ιη ι δ" - ,\ -" λ β" [ ] .L πιχρχει ε ιχυτωι επι του ιχπο ι ος Ι! .. , . ... 
δρουςημι6υ μέρος τάφου κ[ ο ]ινωυι[ κου προς την] 

αυτην προς πατρος α( υτου) ftcCιxv Δη[μ ]ητρ[ ουυ.] 

Α (ετους) Νερουα του κυρίου, Χο{ακ Κ, δι' έυκ( υκλ{ου) δ α( υ

τος) Σαρ α[ π{ωυ τ έτακτ( αι) τέλος J 
30 τάφο,,! [και] ψιλών τόπων δυτωυ εν τ~ ';'01lΙ';'() έποι[ κίφ 

. . . . . . . . . ] 
12/13 erg. vielleicht [τού δΈίνος] τού 

~Γ ιχρ ] '!'[ πΙ]ωνος? 
, 27 ορους: das Grab lag also, wie oft, 

am felsigen Wίistenl'and, G,·H. ad h. Ι 
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Am linken 
(6te Η.) 

Rand, neben Ι 9-13: 
[ ....... ] ....... Δί[ο]υ 

[του Π]τολλ{ωνος δντος 

[ ... ]ω δη() δια Ί!ρ[α]?δ9ς 
[της] Παυ6ίριος δμ~γνη( 6ίιχς) 

35 [άδελ]φης γυνιχικος ιχύτου 

[ Δ ιον ]υ6{ας , άναγρα( φομέυης) έπ' άμφόδ( ου) 

[ .... ] . ~() ΠΙΧ() 9δ() οΙκ{ιχν και 

[ιχυλη]ν κιχι ιxZft~JLov. 

(Am Rand neben Ι 14-23): 
(7te H.) Α (έτους) Νερουα του κ( υρ{ου), 

~O μη(νος) ΚαΙ6( αρείου) έπιχγο(μέ-

νων) ε, 

δια άγο(ριχυόμωυ) μητ(ροπόλεως) 

δ Σιχριχπ{ω(ν) δ κιχι Διογ(ένης) 

ε,!,!?!ιχ( κτιχι) πωλrί6( ας) 

[.] !η ....... ιχ ( ) 
45 .•.•• () •• •• λη() 

(Am Rand neben Ι 29-30): 
(7te Η.) (?) Παρετέft(η) 

τοίς '1!ρά,;,τ( ορdΙ) 

άπελεvftέρφ 

Ήρακλείδ(ου) το(υ) Διογ(έυους) 

![ο(υ)] κιχι Ήρακ~είδ(oυ) 

50 μητ(ρος) Ταυ6ίριος 

τη(ς) κ(ιχι) Θαλλου(τος) εΙς 

~μ9() άπο .. ()gμ,( οίως) εξ Ι60υ. 

55 ••• μ() άΠQγρ(αφ ). 

31 fg. Eger a. Ο. vermutet hier die Είη
tragung des erfolgten Eigentumserwerbs 
an der Hypothek, ohne jedoch zu ver
kennen, daB diese moglicherweise 
schon mit der eingetragenen Bezahlung 
das τέλος ~πικιxτιxβoλής implizite gegeben ' 
war. 

33 Ζ. Α. : G.-H. erganzen [~ν τ]φ δη
(μοσΙφ), was mir unverstandlich ist. 

37 Ζ . Α. wahrschein1ich [ίπ ]πι!(ων) πιχ(ρ-

εμβολής), ein bekanntes Stadtviertel νοη 
Oxyrhynchos (G.-H.). 

44/45 Eger a.O. proponiert [τ]η(ν) 7}μΙ
σ(sιιxν) οΙκΙιχ(ι;) κ(ιχ!) ΙΧl.f1ρ(iοv) κιχ! ιxiιλ(ή.) 
unter Hinweis auf Ι 10/11. Er denkt bei 
40 fg. an einen Verkauf des (ins Eigen
tum des Sarapion ίibergegangenen, Β. die 
Εϊη1.) hypotheziel·t gewesenen Hauses durch 
Sarapion. 

52 Ob άπογριχ(φομι!νων) κοι(νώ.) ~ξ [σου 
, Eg~? , ' 

194:. Auszug aus dem d'ιάστρωμα νοη Soknopaiu Nesos. - Nach 148 n. C~ 
- Soknopaiu Nesos. (Vgl. S. 102.) . 
BGU 959 ed.Wilcken. Nachtr. νοη Lewald a. 0.17,25; Eger a. 0.142; 157 Α, 5; 

vg1. auch schon Wilcken, Al·ch. 3, 509. 

Dieser Papyrus ist wertvoll, weil er uns die Ordnung der Besitzer im 
διάσΤQωμιχ llach Buchstabenrubriken und Blattern zeigt (ob~n S. 102). Τη 
1. 7 ist der Erwerbstitel des eίngetι-agenen Besitzers mit angegeben; Lewald 
will hiel- erganzen [έΠQ[ΙΧΤΟ fjμισ]v μέQος. Auch del' A.nscbaffungspl·eis wird 
;genannt . 

. Das ~tiick gehδι-te nicht dem Original des διάσΤQωι-ιιχ an, sondenI ist, 
wie die Uberschrift zeigt, eine amtliche Abschrift aus demselben. 
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ΙΈκ διαστρώ(ματοg) Σοκνοπ(αίου) Νήσου 2 στοιχ(είου) ε~ κολ(λ11-
,uarOg) ιζ~ 3Έριευg itήλ(εια) ΣΤΟΤ01j(τιοg) τού Στοτοή(τιοg) μητ(ροg) 

54 Ταφιώμι[ο(g)] αφηλ(ιξ) δι' Αρ . [.] . τ ( .. ) 5 Πανεφρέμ(μιοg) τ[ού Σ]το
tO?j(rtog) ια (ετει) 6 Άντω(νίνου) Kat[OCCQog] Τ[Ού] κυρίου έπα~γo(μένων) 
δ~ . [ ] . . [ ] V μέρο(g) ?,λ[ή]~ρoυ κ(ατ)οι(κικού) κοι[νω]ν και αδιαιρέ

ιο τ(ων) (αρουρων) γ 9περ l' Άπιάδα (δραχμων) ρξ πccρα Χρυσαρίο(υ) 10'Ί-Ιρω_ 
VO(g) τού Έρμανουβ(ίωνοg) ιXarijg απογεγρ(α,uμένηg) η] αυτΓ7 ήμέρΓ;' 
rιXg σλαg 

Hier bricht del' Papyrιls ab. 

3 .&ψ(ε,α) steht, wie de1' Hg. beme1'kt, 
,vei! Έριεύ. auch als Manne1'name V01'
kommt. 

7 [ιΙπρΙατο ημισ]~ μέρος Lewald; [απ
;Υράψατ Jq Eger. Vielleicht απ(εγράψατο) 
ήμισυ μέρος? Μ. 

11 Τfι αfJτfι Τιμέρα: die Vel"kaufet'in hat 
el'st am selben Tag ihrerseits die απο-

γραφή ihres eigenen Erwerbs eingel·eicht. 
Offen bar Ulll c;1;ie Legitimation Zl1r voHell 
buchmaBigen Uberscht'eibung zu el·langen. 
Das au~el'bucherliche Eigentum hatte sie 
vermutllch schon lange1'e Zeit gehabtj 
aber c!ie απογραφή macht sie erst, als 
sie weiterverkauft (vg1. S. 1ύΟ Α. 1). 

195. Blatt aus einem όιάστρωμα; Bezugnahme auf ein alteres όιάστρωμα 
(Ι 3). - 125-129 n. C. - Hel'kunft unbekannt. 

BGU 1072 R,ecto Οο1. Ι ed. Viereck. Ν achtr. νοη Mitteis, Sav. Ζ. 28, 388 Α. 2; 
Wilcken, Al·ch. 4, 563. 

Hier ist eine Generalhypothek iibcl" das gegenwartige und zukiinftige 
Vermogen αυί dem Blatt des pfandschuldners eingetragen, u. zw. zugunsten 
del' Dotalforderung seiner Frau. Dazu vgl. ΟΧΥ. 237 νπι 34 und oben 
8. 96 Α.2, Ζυ 1.3/4 (δια &γορανόμου) s. oben 8.101. - Das iibet'geschriebe;e 
λ. ist die Ordnungsnummel' des κόλ.λ.ημα, Die Unterschl'iften ίη Ι 10-12 
l'iihren Υοη dem eintragenden Beamten he1'. - Είηθ stark zerstorte Co1. Π 
bezieht sich auf ein pfandrecht (arg. vb. περlλ.υσιν Ι 3). 

Col. 1. 
1λ 

2 Σανσνευg μητ[ρ ]og [ ] 'QρσαΤτοg tfjg ΠεΤε60ύχου. 3Ή δια του 
προ τούτου διαστριbματοg τΓ7 α Παχω(ν) 4, τού έ1/άτου ltovg Θεού Άδρια-

5 νού δια α[γ]oρα~νόμoυ παρά(itε6ιg)' Συγγραψην litEto γυναικΙ. 6 Ήρούτι 

..Q'aorroii[ τ ]og Πετεσοvχου μητροg Θεν!.ηρακλεία[g] απο tfjg aiJtfjg κώμηg, 
δι' ~g 8 ύπαλλάσσει προg την iavrfjg φερνην πάνω 9 σσα εχει και οσα 

. 10 αλλα Μν επικτήσηται. 10 (2te Η.) 'Ηρακλείδ(ηg) σεση(μείωμαι) 11 (3te Η.) 
Ίoύλιo~ [ ] Σ[ ...... σε]σ(11μείωμαι). 

196. Auskunftserteilung durch die {Jι{JλιοφύλαΚΕS εΥκτήσΕωυ ίiber das 
Vermogen eines Inquisiten. - 307 v. C. - OXYl'hynchos. (V gl. S. 94.) 
Ρ. Lips. Inv. Νι'. 508, transskl'ibiert νοη Mitteis. 

Ein Promotus legionis ist Υοω Dux (offenbar 'vegen seiner AmtsfίihTung) 
ίη Untersuchung gezogen wOl-den; der Pl"oc. [θί privatae hat dem έ'ναρχος 

'. 
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πρύτανις und θίηθηι zweiten Ratshenn ΥΟl1 Oxyrhynchos clen Αuftι-ag ge
geben, das Veι-mδgen des Inquisiten zugunsten der staatlichen Entschadi
gungsansrn-iiche sichel·zustellen. Diese haben sich diesel"halb an die βιβλ.ιο
φύλ.ακες έγκτ?)σεων gewendet, jedenfalls Ζl1 dem Zweck, dall diese beziiglich 
del- Besitztiimer des Inquisiten ίη deι- βιβλ.ιο&ήκη und dem διάστρωμα die 
κατοχή (Beschlagnahme) zugunsten des Fiskus eintl-agen. Doch ergibt sich t 

dall jener kein Vermogen besitzt lmd auf dem διάστρωμα gar nicht vorkommt. 
Uber das hiel" ίη Rede stehende Institut de1' κατοχ?) fal" den Fiskus vg1. 

BGU 8 Π 4fg.; 619 Ι 4fg.; 742 Ι (Ζηι' Lesung Eger a. 0.74) und Π ; 
891 Π; 919, 27; Flor. 2, 202-8; Ed. Tib. Ju1. 1.23; Mitteis, ROm. Priv.-R. 
1, 373 fg. . 

Del" Papyrus ist namentlich deshalb wichtig, weil er das derzeit jiingste 
Zeugnis iiber die βιβλ.ιοiT?)κη enthalt und zeigt, daB sie nicht SOfOl-t Init 
Einfiihrung der diokletianischen Reformen untergegangen ist. 

Aullet-dem lehrt die Urkunde, daB damals ίη Oxyrhynchos mehr als 
zwei βιβλ.ιοφύλ.ακες funktίοnίeι-t haben; arg. Ι 5 'οί σvν έμοί βιβλ.ιοφύλ.ακες'. 

Vg1. S. 93 Α.3. 

1 [Αύρηλtοιg .... _ . τφ] και Σερήνφ ένάρχφ πρυτάνι και ~I![μω

νε{(?)]νφ 2 [ ••. ] .• • • [ • • • ] •. [ ••• ] 21yaitctvov αμφοτέροιg συνδίκοιg βου

λευταΤg 8 r fjg [λαμπρο]r(άτηg) Όξυρυνχ[ιτ]ων ΠQλεωg 4, Aυρή[λι]o~ Ευδαί

μων δ και' Έλλάδιοg γυμ(νασιαρχή6αg) βουλ(ευτηg) τηg avtfjg πόλεωg 

5 κ[ αλ oC] συν εμοι βιβλιοφύλακεg τού αυτού νομού roig φιλτάτοιg χαίρειν. & 
6Έπεστείλατε ήμεΤν κεκελευκέναι ουαλέριον Άστβριον έπίτροπον 8[π]ριουά

τηg ΑΙγύπτου τα ύπάρχοντα Θεοitώρου εξάρχου πρoμώ~τoυ λεγεωνοg τρί

τηr;, αποφάσει ύποβλ ηitέντοg τού διασημοτάτJl.[ ου δ]ουκόg, εκδικηΜίναι roig 
τού ταμείου λογισμοίg. 'Όitεν 10 clg έξέτασιν χωρήσαvτεg δια των κατακει- Ι() 

μένων [έν roig] 11βιβλιοφυλακίοιg βιβλίων δηλούμεν τον Θεόitωρον 12μηδεν 
α • [ .. . ]ρον κεκτησitαι μη δ' σλωg διεστρωσitαι 13 δια των εν roig αρχείοιg 
βιβλ{ων. 14 (2te Η.) Έρρωσitαι iJiLίXg ευχομαι φίλτατοι. 15 (1 te Η.) 'Τπατεί[ ccg] 1& 

των δεσποτων ήμων [ουα ]λερίου Λ ικιννιανού 16 Λικιννίου Σεβαστού και' 

Φλαυίου Ο[ υ]αλερίου Κωνσταντίνου 17 ••• ακ [.] προ ς' ΝωνωΥ Ίου[. ίω]Υ 18 [ •• .} 

5 οί] συν Ιμο! Wilcken. 
7 Ζυ Γπ ]ριουάτης (Wilcken) vg1. BGU 

927 Ι. 6 (Bd. Ι [178J), wo W. jetzt !!tatt 
[Δημη]τρΙου ~τη> liest·: ,!ριουάτης. - Ubel' 
denProcuratOl' rei privatae vg1. Hil'schfeld, 
Verw.-Beamte 20. 44. 358. 

8 Uber den fξαΡΧΟfi λεγεώνος vgl. Mar
quardt-Dessau-Domaszewski, R. Verw. 22, 
459. - προμώτος bedeutet vermutlich (vg1. 

Hirschfeld a. Ο. 443 Α.1) θίηθη Legions
pl'i:ίfekten erster Klasse. S. auch Bd. Ι 
Kap. IV. 

9 'Ό.&εν Wilcken. 
12 Zweifelhaft, ob μηδένα [πόJρον, wo

fίir die Lucke ΖιΊ gl'OB ίΒΙ Hinter α halte 
ich ξ fίir mogJich. Doch gibt αξ[ι.&έω Jροv 
ο. a. keinen guten Sinn. 

17 προ ις' Νωνών 'Ιου[.Jίων "Tilckell. 

197. Darlehensquittung mit Erwahnung der Loschung der Hypothek in. 
der (Jι{Jλιο{tήκη εΥκτήσΕωυ. - Etwa 203 n. C. - Ptolemais Euer
getis (Al'sinoe). (V gl. S. 96.) 
Ρ. Lond. 2 Νι'. 348 (ρ. 215) ed. Kenyon. Nachtl·. νοη Gradenwitz, Einfίihr. 196; 

Al·ch. 2, 100 Anm. j G1·enfell-Hunt., Class. Rev. 12,434 ff.; Wilcken, Al·ch. 3,245. 
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1 ["Ετουg ένδεκάτου(?)] Αvτοκρατ6ρωv Καισάρωι' Λουκίου Σεπτιμίου 

Σεουήρου Εvσεβούg Περτίνακοg 2 [Άραβικού Άδιαβηνι]κού Παρ&ικού Με

γίστου και Μάρκου Αvρηλίου Άντωνείνου Εvσεβούg Σεβαστων 8 [και 

Πουβλίου Σεπ ]τιμίου Γέτα Καίσαροg Σεβαστού μηνοg έν Πτο

λεμαίδι Εvερ[(γέτιδι)] 4 [τού ΆρσΙ1/0ίτου νομ ]ού. 'Ομολογεί "1!ρων Διοσκ6-
5 ρου κεκοσμητευκωg βουλευτηg τηg αvτηg Άρσι(νοιτων) 5 [π6λc~g αναγρα-] 
φ6μενοg έπ' αμφ6δου Μακεδ6νων ιf:ιg έτων έξήκοντα ivog οvλη Ι'χν~ Πς>-
~[og ...... ] 6 [ΛοvκCφ Σεπτιμί]φ Λvρηλίφ Πτολφαίφ τφ και Άμμωνίφ 

των ίεΡOVΙκων και ατελων, ώg δε προ τηg 'Pω_~[μαϊΚ( ηg) πολιτε{αg χρη

μα ]τήσαντι Πτολεμαίφ τ[φ κ ]αι Άμμωνίφ Νίννου τού και Άvουβίωνοg 
υίού 'Ήρω,!,ς>g αγς>ρανο(μήσαντοg) 8 [τηg αvτηg π6]λεωg ιf:ιg έτων εΙκοσ[ι 
τεσ]σάρων o~λη' μήλφ δεξιφ απέχειν τΟν, .'Ήρωνα παρα το[ύ 9 Λουκίου 
Σεπτιμίου Λvρηλί]ου Πτολεμαίου τού και Άμμωνίου κατα τήνδε την δμο-

10 λογίαν δια χ[ ει ]ροg αργυρίου δραχμαg 10 [χιλίαg όκτακοσίαg] ιhν δραχμαg 

μεν χιλίαg έπτακοσίαg oυoιxg roιxg ιbν ωφιλεν ΙXVlifJ ~ι:ψ~ δπμ6σιο,!, 11 [χρη
ματισμον τελιωΒ-εΊ,!,τα δια τού αvτού τηg μητροπ6λεωg γραφείου τφ διε

ληλυ&6τι δεκάτφ [τι μηνι 12 [Monatsname έφ' -δπο&ήκπ Τ]1] -δπαρxOύσrι 

αvτφ έν τ1] μητροπ6λει έπ' αμφ6δου ΚιλCκωv οΙκίιι ~~πυργίιι έν fι 13 [ ••. 

, δ' λ ] 'δ ,r, " λ '6 ,-,,-... " ταg ε οι παg ραχμαg εκατον ovoιxg οιπαg τ κων αυτων απο τηg 

&iocrog [ .. ]. εν Η 14 [ • •.••• ] δ[ια] rfi? τω'!' [έγκ ]τήσεων βιβλιο&ήκηg την 

15 τηg -δΠΟ&?1~ηg λύρ~ν [..... και μη] 15 [έπελεύσεσ&αι μήτε] αVτον < τον) 
'Ήρωνα μήδε [τ ]ovg παρ' αVτού έπει τον Λούκιον Σεπτίμιον ΛVρ[ήλιον] 
16 [Πτολε'μαίον τον- και Άμμώνι]ον μήδε έπει tovg παρ' αvτού μήτε περι 
ιbν απέχει έπι το αVτο [δρα ]χμων 17 [χιλίων όκτακοσΙων μήδε αλλου μη-] 

: δενοg ιΧπλωg πράΥματοgμ[ ήτε] έτέρου όφειλήμ[ ΙXlO]g 18 [μήτε περι παντοg 

συναλλάγμαΤΟ]g ένγράπτου μήδε αγράφου [απο των εμ ]προ[ σ{}]εν χρ6ν[ ων] 
μέχρι 19 [tηg ένεστώσηg ήμέραg τρ6πω μηδ]ενί. . ' 

1 ένδεκάτου? nach 1.11 i. f. (Ken.). 
3 hinter μ1Jνός freiel' R,ιum fiit· das 

Datum. 
6 άτελ,ών G.-H. 
7 Ι XQ1JILcxtlGcxvn. 
11 Ι Mτliι. 

13 Ζ. Ε. ist θίη Zeitwort im Sinn von 
[l1τελ,είώσ ]έν τε Ζη erg.; doch ist letzteres 
vermutlich ' fiir den RauIh Ζη lang. 

14 Ζ. Α. [ό 'Ήρων?] 
15 und 16 Ι . μήτε und l1π:ί . 

198. Anmerkung der personlichen Steuerfreiheit des Eigentiimers bei 
seinem Grundstiick. - 275 n. C. - Oxyrhynchos. 

BGU 1073 ed. Yierek. 
Lit.: Yierec'k-Wilcken, Arch. 4, 563fg.; Yiereck, Klio 8, 414fg.; vg1. auch 

Ρ. Μ. Meyer, Ber1. Phi1. ""Tochenschr. 1907 Sp. 554. 

Die Steuerfreit des Apollodidymos beruht auf seiner Ernennung zum 
Mitglied der [Ερα ι-ιουσικη περιποΑιστικη A~ρηAιανη ο.lκουι-ιενικη ι-ιεγάλη 
σύνοδος, welche aus BGU 1074 erhellt. 

1. Das διάστρωμα und Βθίη Inhalt. 219 

1 Ά(ντίγραφον.) 2Όξυρυγχι[ τ ]ων τη[g] λαμπραg και λαμπροτάτηg π6λ( crog) 
3ή κρ(ατίστη) βουλη δι[α] Αvρηλίου -Εvπ6ρου τού κ(αι) Άγα{}ού Δαί~μo
vog γενομένου κοσμητού έξηγηΤΟύ -δπoμνημα~τoγρά(φoυ) τη[g] λαμπροτάτηg 5 

π6λ(εωg) των Άλεξ(ανδρε'ων) ΠΡf!γ(ματικού?) 6 και ιf:ιg χρημα(τίζει) βου

λευτού ένάρχου πρυτάνεωg 7 βιβλιοφύλαξι ένκτήσεων τοίg φιλ(τάτοιg) χαί

ρειν. 8 ΔΙκαια ήμίν παρε'{}ετο έαυτού Ιιρτημένα 9 κα{}ολικων ν6μων Λvρή

λιοg Άπολλοδίδυ~μοg Πλουτίώνοg περι τού καταλ[ ε ]λέχ{}αι 11 ιxVtOV clg 10 

τον σύλλογον τηg fεραg συν6δου 12 και κατα τα εΙ{}ισμένιχ προσκυνήσαντεg 

1s τα ~εία ετι μαλλον ταύτα ΙΧVτφ έβεβαιώ~σαμεν. Έπει oiJv ακ6λου&ον 
εγνωμεν εΤ~ναι ταντιχ φανερ(ώg) α,!,ενέγκαι -δμίν, ϊν' εΙδη~τε την -δπάρ- 15 

, -, - 17' 'λ' \, δ' 18 'α. ' χουσαν αυτφ εκ των νομων ατε ιαν και την εουσιχν πα_ΡΙΧ1lεσιν ποιη-

σησ&ε τφ όν6ματι ctV~rgv, έπιστέλλεται -δμίν, φίλτατοι. 20Έρρωσ&αι 20 
vμαg ευχομαι, φίλ( τατοι) . 21 (''Elovg) ε/ τού κυρΙου ήμων Αvρηλιανού 

22 Σεβαστού Μεχείρ. 

13 Ι .ftsicx. 
20 ϋber die Zahlung der aurelianischen 

Regierungsjahre s. Preisigke, Ρ. StraBb. 1 
ρ.33. 

199. Gesuch um Anmerkung eines personlichen Anspruchs. - Nicht ΥΟΙ' 

246 n. C. - Hermupolis. 

Lond. 3 Nr. 1157 (ρ. 111) Co1. ΠΙ edd. Kenyon-Bel], Nachtr. νοη Mitteis, Sav. Ζ. 
\!8, 381; Gt-enfell-Hunt-Wilcken, Arch. 4,539. 

Lit.: AuJ.\er den Genannten: Cuq, N011:v. Rev. hist. 1908, 285 fg.; KOBchaker, 
Sav. Ζ. 29,34 Α.1; Lewald 72; Eger 63 fg. 

Diese Eingabe ist nicht ίη unveranderter Fassung ίiberliefert, sondel-n, 
wie τινα παρά τινος Ι 1, τοσάσδε Ι 5 zeigt, θίηθ das Individue11e weglassende, 
also formularmaBig iiberarbeitete Kopie. Υ g1. iiber ahnliche Stiicke und 
deren zweifelhafte Deutung Mitteis, Sav. Ζ . 31, 392. Sondel-bar ist abet., 
daB θίη solches Stiick mit zwei guten Originalien (001. Ι und Π) auf dem
selben Papyrus vereinigt ist. Letztere ermoglichen ίibt-igens die ungefahre 
Datierung: 

Der Verf. des Originals hatte θίiι Ohirographum, vielleicht eine Exekutiv
urkunde gegen seinen Schuldner, ίη der Hand, fiirchtet jedoch, daB Vol' 

del'en Geltendmachung ίη Alexandrien andel-e am Grundstiick des Schuldnet·s 
Rechte erwerben kOnnten. . 

Er bittet darum, seinen personlichen Anspruch im Gtnndbuch Ζη ver
merken. Welche Wirkung mit der Anmerkung verbunden sein sollte, ίΒΙ 

nicht gesagt j θίη VerauBerungsverbot ist nicht erbeten. Wahrscheinlich so11 
jedoch bewirkt wel-den, daB , falls der Schuldner ίη Konkurs kommt, Υοη 
der Anmerkung ab jeder, der Υοη ihm erwarb, als bδsglaubig 1ω Sinn del' 
Alienatio ίη fl'audem creditorum gelten sollte. Darauf weist Ι 2/ 3. V g1. 
Mitteis a. Ο. Zu dem ίπ Ι 4 zitierten Reskript Υοη Severus und Cal-acalla 
vgl. das vel-wandte (kaum identische) Reskript derselben Kaiser ίη D. 42, 
8, 10,1. 
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Αη wen cΙίθ Eingabe urspriingJich gerichtet waΓ, sehen wir nicht. DaB 
es der Praefectus Aegypti selbst ist, halte ich jetzt fίίr unwahrscheinlich 
und glaube mit Eger, daB sie sich an den στραΤ7)γός gel'ichtet hat. Gegen. 
clen Priίfekten spricht schon das Datum del' Erledigung - Φαωφί -, denn 
im Phaophi ist, wie wir jetzt wissen, in. Memphis kein Konvent, nach Ale
χandι-ίen war aber der Gesuchsteller eben nicht gekommen (1. 7). Auch vet·
kehren die ZentralbehOrden mit den βιβλιoφύλcικες nicht direkt, SOndel"ll 
nur dl1l"ch Vermittlung des Strategen (s. Είη1. Ζυ 207). ' - DaB dieser ρω
visorische Veι-fiigungen. tl-ifft, ist auch sonst bezeugt. 

Toov Νεανίσκου 1.16 ist θίη Dorf im Hermopolites (BGU 553 Β. ΠΙ 13; 
556 Π 7 u. a.). 

Achillion und Melas ίη 1. 14 sind wohl die βιβλιοφύλακες. ϋbrίgens ist 
det' Schlu.Bpassus schwer verstandlich; wiίhι-end 1. 12/13 deutlich die Er
ledigung del' Eingabe enthalten. 

1 Τινα παρα τινo~. 2 των νόμων κελευόντων, μηδε[ν J έπι βλάβrι 3 των 

δανι6των απgλΟ"Fριού6"Fαι, μάλι6τα .fTcOOv 4 Σεουήρου και !Αντωνίνου τούτο 

5 έπιβεβ(αι)ω6άντC::Ιν 5 δια Ιερού αύτων γνφμ[O]νO~, έδάνΙ6ά τινι αργύριον 
(δραxμα~) ποο[ ά~δε] 6 κατα ΧΙΡQγρ( αφ )ον και έπ( ε)ι ύφορωμαι νύΥ, μ1} 
#ξαλοτριω60Ι 7 τα ύπάρχοντα αύΤ9~, πριμ μrι κατελ.fTείv εΙ~ !Αλεξάνδρ[ ειαν] 
s και τoϊ~ νόιιιoι~ χρή6α6{)-[ α ]ι, αξιω κελεύ6(ετ)αι [επε6] τoϊ~ των 9 αύτό{)-ι 

10 βιβλιοφύλ[ αξι], παρα{)-§?ναι [υΠΟ6] [του] τφ λη[ ....... ] 10 αύτού το δί-

καιόν μου [ .. . .. . ]ου απο τού καταλαγίου τα ~[ ... ] 11 αποπληρώ6ω. 

12 Ο[ τωυ ένκτή[ 6εων] IN}λιρφύλακε~ ακόλου.fTα τπ αξ[ιώ6ει] 15 πραξαι 

φροντί6[ ω6Ι] . . 

15 14 Αύρήλιοι Άχιλλί[ ων] και 1γ[έλα~ 'ΔφροδΙ6ίου 15 έπεΙ6ΤOλη~ Θεοδώρου 

περι ΠΡ06δό6εφ~ 16 τοου Νεαν{6κου Φιr-Φφι α αντίγqαφον 17 Φαωφι β. 

1 1. τινι. 
3 1. &παHoτριoiίσ{/'αι. 
5 1. ι'χργυρΙου und τοσά.σδΕ (= ΒΟ und 

soviel). 
6 1. Φ;λJ.oτριώσrι. 
7 1. πριν με. 
8 [εΠΕς] : der Schl'eibel' wollte 'πιστα

λ1ίναι. 

9 Ob (κολ.)λή[ματι] (Grundbuchsblatt) 
Μ., odet· λ1)[ φ{/'έντι .. W.? 

10 1. καταλιηεΙου. - Ob [&χρις] ov Μ. ? 
Der Schreiber denkt an die GeltenclmachuDg 
seiner ExekutiVUl"kunde, bei welcher das 
καταλογΕίον (behufs δ1)μοσΙωσις) mitwil'kt 
(Kap. V) . . 

199 a. Hinweis auf gutgΗίubίgen Erwerb im Streit zwischen zwei Pfand
gΗίubigern. - 1. Jahl·h. n. C. - Oxyrhynchos. (Vg1. S.110.) 
Lit. : MitLeis, Sav. Ζ. 31, 391. 

Fragmental'isches -όπόμνημα an nicht genannte Beamte. Soweit sich der 
Tatbestand noch erkennen laBt, ist es folgendet·. Der Gesuchstellel' hat auf 
den Hausbesitz zweier ihm vel'schuldeten Brίidel; auf Grund eines Pfand
rechts die ένεχυραιJEα erwirkt und wollte eben den Pfandzuschlag (πρouβολ7ί) 
et'wirken, aJs der Vater del' Schuldner sich an jene Beamten wendete, υω 
diese Pfandvollstl'eckung zu veι-hίndern. Hierbei berief auch er sich auf θίη 
ihm zustehendes pfandl'echt (Ότι -όπόκειται CΙ'υτφ) , von dem θΙ' behauptete, 

2. Voraussetzungen del" Eiutl'agUBg; προσαγγεΗα uud 'πΙσταΙ.μα. :2:21 

es ohne Kenntnis der mit delη Gesuchsteller getl'offenen Vel·ein.ba1'ungen e1'
worben zu haben. Anscheinend gab θ1' also zu, daB diesel' selbst θίη Pfand
recht hatte und behauptete nUl", daB dasselbe ihn als gutglaubigen Erwe1'bel' 
eines wenngleich jiinget'en Ρfandι-echts nichts angehe . Es ist m δ g Ιίο h, 
daB er sich dabei ηοοlι dal'auf stiitzte, sein Ρfandι-echt sei ίη del" βιβλιοit?jκ'l] 

έγΚΤ7ίσεων eingetl'agen, das des Gegne1's nicht, und daB θΙ- sich also auf den 
Schutz des gutglaubigen Bucherwerbel's beι-ίef. Aber natίil'lich kann. das aus 
dem ganz fl'agmenta1'ischen Stiick nicht mit u'gendwelcher Sίch eι-heίt ge
folge1't werden; die Bibliothek wil'd ja nicht el'wahnt . .A.ls sicher wίι-d man 
nur das ansehen konnen , daB der Gesuchsteller l,θίη einget1'agenes Pfand
l'echt hatte. Er wil'd es also wohl durch schlichtes Chirogt'aphum ohne Είη
trag'ung erworben haben. 

ϋbe1' ένεχυραιJEα und προσβολ7) s. Kap. Υ. 

Spul'en von einel" Zeile. 
1 δι' ύμΓ ων . . ]φ[ των ύ~πoxρέ[ ω]ν μου Θέωνo[~ και 

Π εκύoιo~ !Αμμωνίου, τού μεν 3 Θέων[ o]~ ήμί60υ~ οίκ[Cας] μονΟ6τέγου ~ι;c[ι 

aiJJHfJ~ τού δε 4 Πεκύ[ 6Ι]O~ όγδόου μέρο[ υ]ς έτέρα~ oίκία~ και α-&λων και 
αl~.fTρίου, [έ]φ' ~~ (Ι α[~) αλλαις το π[ ε ]ρι τη~ ένεxυρα6ία~ ύπόμνημα 6 περ[ι- 5 

είχε]ν δια6τoλαΙ~. 'Εξ o-b και έξεχομένου μου τη~ 7 τω[ν] ~νεxυρα6μέ~ων 
ΠΡ06βOλη~ ΠΡΟ6έπε6έν μοι [§.] 8 τον των ύποχρέων πατέρα !Αμμώνιον 
!Αμμωνίου 9 έπιδ'εδω[ κεΙναι ύμϊν ύπόμνημα &φ' o-b εδοξεν δυνή.!.!!...6α6{)-αι 10 

έμποδΙ6{)-ηναί μου την πραξιν, δι' o-b ματαίω~ 11 ε[6τορει περί τε τυύ 

αγνοείν α[ ύ]τον την των έμοι γε[γε ]νηΕ.[με'νων] &6φαλιων .fTέ6ιv και 3τι 

ύπόκειται αύτωι [ 30 Buchst. ]εφ[. . . . . . . .A.bgebl·ochen. 

2. VORAUSSETZUNGEN DER EINTRAGUNGj ΠΡΟΣΑΓΓΕΛΙΑ 
UND ΕΠΙΣΤΑΛΜΑ. 

200. ΠροσαγΥελία Ζυ einem Grundstiicksverkauf. - 224 n. C. - Faijum. 

Ρ. Ε. R. Inv. Nr. 1436, transskι·ib. Υοη Wessely, publiziet·t Υοη Hal·tel, ϋbeι' die 
griech. Pap. Erzherzog Rainer 64/ 5 . . 

Lit. : Wilcken, Ostl·. 1, 463; ' Egel' 79 fg. 

Diese προσαγγελΕα zeichnet sich durch ihre groBe Vollstandigkeit aus; 
es we1'den die Erwerbstitel de1' V01'besitzer auf d1'eiBig J ahl'e Ζuι-iick an
gegeben. Dagegen ist die PeTson, an welche vel'auBert werden so11, gegen 
die sonstige Regel nicht namhaft gemacht. 

(Αη der Spitze ein VermeTk von 1ter Hand.) 

Ήράκλειo~ δ και Λιβερα.λις έξηγητεύ6ας βoυλευτ;η~ βιβλιοφύλαξ 6ε6η

μείωμαι Τύβι λ. 

1(2Ι• Η.) Αύρηλίφ τφ και Λιβερά~λι έξηγ(ητεύ6αντι) βιβλ(ιοφύλακι) 

έγ[ κ ]τή( 6εων) Ήρακλ( εοπολίτου) 3 παρα Μάρκου Αύρηλίου 'Όρ6εω~ 4 ['Ρω-] 

1 Der Spitzvermel'k ist nicht identisch mit dem iπlστα'λμα, sondel"n bloB ein 
AktenvermeIk. 
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δ μαίο( υ). Βούλομαι εξοικονομi]σ[ αι] 5 ην yi]v άπεγρα( Ψάμ?lν) άπο όνό(μα

τος-) τού 6 δμογνησίο(υ) μου ιΧδελ(φού) 'Ιουλίου 7 Μάρκου Πτολεμαίου τε

τελ(ευτηκότος-) άτέκ(νου) 8 και άδια-lt(έτου) έπ' έμο), μόνιΡ κληρο(νόμιΡ), 

10 9 ην παρακεχώ(ρηται) κατ α δη(μόσιον) χρη(ματισμον) 10 τετελεσμ( ένον) τφ 

Ψ (έτει) Θεών Σεουήρου κα), 11 'Αντων{νου Φαρμού-ltι δι' επιτηρηΤ(ών) 

12 άγορα(νομ{ας-) περ), Τέκμει, ο-ό το δίκ( αιον) άπεγρά( ψατο) 13 τφ ενεστώ( τι) 

15 έτει Τύβι παρα 'Aσκα~ταρίoυ άπελεv-lt(έρας-) ψοσ ... τος- 15 άπο κώ(μης-) 
Ταέμσεως-, ην κα), αυ~τ?l παρακεχώ(ρηται) τφ ε (έτει) Θεού 17 Σεουήρου 

Θώ-lt δι' επιτηρηΤ(ών) 18 άγορα(νομίας-) περι πόλ(ιν) -όπο Σουήριος- Όρ-

20 19 σενώνος- μ?lτ(ρος-) Θα?ίσεως- άπο 20 κώμης- . ρασω, ην άπεγράψα( το) τφ γ 
(έτει) 21 άπο όνό(ματος-) μητ(ρος-) [αυΤi]ς-] Θαήσιος- 22 μητ(ρος-) Σουήριος

[τετέλ(ευτηκυίης-) άτέ]κ(νου) 23 άδια-ltc'τ(ου) επ' ιxiItfj μό[νΏ κληρο(νόμιΡ)], 

25 24 ην παρακεχώ(ρηται) [ .. . .... τφ] 25 ιε (ετει) Θεού ΑίΜου 'Αντωνίνου 

26 δι' άγορα(νομίας-) περι Τέκμει -όπο 'Αφύγ 27 χιος- 'Αλεξατος- μητ(ρος-) . ρα
τος- 28 άπο κώ(μης-) Ταβόκλεως-, ην άπε 29 γρά(ψατο) ά(πο) τi]ς- μάμμης-

30 Θενκολ~λού-lt( ου) 'Αχιλλέως- 'Αλεξάνδρου 31 μητ(ρος-) Θαήσιος- περι ..... 
32 . . έκ τού Θεοδμή[του?] 33άπο κώ(μης-) BiLi-It, η<ν) παρ [εχώρ]ησεν 34ή 

35 Θενκολλού-ltος- .. 35 •••••• κα), επ), τφ ΠΡΟΥε(γραμμένιΡ) 36 καταχωρισ(.uφ) 

δεδήλ( ωται) τΎιν 'Aσκα~τάριoν διεστρώσ-ltαι 38 και διακ( cio-ltΙXL) έν όνό

(μα)τ(ι) αυτ(ης-) συμφών(ως-). 39 Διο έπιδυδωμι) τόδε το -όπό(μνημα) σπως-

40 έπι~σταλfj έπιτηρ(η)τ(αίς-) άγορα(νομίας-) άγήματ(ος-) 41 τελιςινν τον χρη-

(ματισμον) αις- πρόκ(ειται). 42 (Έτους-) γ Αυτοκράτορος- .καίσαρος- 43 Μάρκου 

45 Αυρηλίου Σεουήρου 44 'Αλεξάνδρου Ευσεβούς- Ευτυχούς- 45 (Ευτυχούς) Σε

βαστού Τύβι -3---:-
Folgen Unterschrift und die Anfangsworte des επ{οταλμα. 

12 Ich ziehe im Gegensatz ΖΠ Wilcken 
und Eger die Auflosung άπεγρά(ψατο) der 
andel·n: άπεγρα(ψάμην) νοι·, obwohl del· 
vel·storbene Bruder des 'Όρσιι;; danach die 
άπηραψή erst 18 Jahre nach dem Ankauf· 
gemacht hat. 

18 Ι άπό st. ύπό? 

20 Mit άπεγράψατο ist die ά"ογραφή 
gemeint, welche die Σουηριι;; kraf't der 
El·bschaft !1ach ihrer Mutter Thaesis ge
macht hatte. 

24 Subjekt ΖΠ παρακεχαιΡ7]ται ist die 
Thaesis. 

28 Subjekt ΖΙΙ άπεγράψατο ist Lιφϋγχιι;; . 

201. Πf;?οσαγγελία betreffend είηεη Grundstiicksverkauf. - Etwa 129 n. C. 
- Faijum. (S. 97 fg.) 
Ρ. Faj. 31 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: Preisigke, Gil·owesen 304. 

Das Alter des Papyrus wird durch die auch sonst vorkommenden βιβλιο
φύλακες Διοvύσιος und Θέωv ungefahr bestimmtj s. die Introd. der Hgg. 

1 (1 Ιθ Η) [ .. . }tq[ .. ] 'Ι?'Ιι η(μείω,uαι) ι.] (έτους), Μεσ[ ο(ρή). 2 (2to Η.) 

[Δ]ιονυσίωι και Θέωνι γε[γυ(μνασιαρχηκόσι) 3 βιβλ(ιοφύλαξι) ευκτήσεω(ν) 

5 'Αρσι (νοίτου) οι παρα '41f?ας- τi]ς- Ήρ&τ[ ος το]ύ 5Ήρακλατος άπο κώμης 

1 ist nicht clas έπίστα1..μα, 60nclern ein Amtsvel"merk; vg1. 200 Ι 1 und 204 Ι 1. 
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6 Θεαδελφείας Θεμίοτου μερίδος-, μετα 7 κυρίου τού τi]ς άδελq:;i]ς- αυτi]ς
Tανε~φερώτoς- υίού Τεώτος- τού Σαμβι'i. 9 'Αφ' O{j έχωι εν άπογραφηι 
ήμίσους- 10 δεκάτου μέρους (μέρους-) κοινού και 11 άδιαιρέτου οΈκίας- και 10 

αυλi]ς- πρότερο(ν) 12 Θέωνος- . τού και Σωκράτους τού 'Ήρωνο(ς-) 13 και σλου 
οΙ:κου εν συνοικ(ί/f) εν τfίι προκειμένΏ 14 κώμΏ Θεαδελφεί/f βούλομαι εξοι-
15 κονομi]dαι πέμπτον IliQog σλης- 16 τi]ς οlκίας- κα~ αυλi]S" κα~ τού σλου 15 

17 0Ι:κου Σωκράτηι Διδα τού Σαμβα 18 άπο Bt-ltvvwv Ίοίωνος- πρωταπο

γ(ραψομένπ) 19 τιμi]ς άργ( υρίου) (δραχμών) διακοdCων. Διο ΠΡΟΌ 20 αγγc'λ- 20 

λωι σπως- έπισταλfίι τφ το 21 γραφείον Θεαδελφείας- συνχρημα 22 [tC~]HV 

μοι αις- κα-ltήκει. 

Ζη 18 s. Eger 80 Α. 5. 20 Ι τφ < άσχο1..0υμ'νφ > το γραφ. Ο. a. 

202. Πf;?οσαγγελία zu einemGrundstiicksverkauf. - Etwas nach 72 n. C. 
- Faijum. (V gl. S. 97 fg.) 
BGU 184 ed. Viereck. Nachtl·. νοη Hunt und Wilcken in den Nachtr. zu BGU Ι. 

Der untere Rand des Pap., auf dem die erbetene Verfugung der BibJio

phylakes gestanden baben wird, ist abgebrochen. 

1 (1 ι. Η.) Πώλ( ησις-). 2 (2te Η.) 'Απολλωνίωι και Θε[ ...... ] 3 γε-
γυμνασιαρχ( ηκόt1ι) κα~ βι[βλ(ιοφύλαξι)] 4 ένκτήσεων 'Αρσινοί[ του] 5 παρα 5 

Σ[ α ]τα[β]Ούτος . και Στο[ τοήτιος-] 6 και Ταήσιος- και Τεσενο[ ύφεως-] 7 τών 
άπ[ο κώ(μης-)] Σοκνο[π]αί[ου Νήσου] 8 τi]ς- ΉρακλεCδοv μερCδος Τώ[ν] 
9 τεοοάρων 'Εριέ[ως-] νεω[τε']ρου 10 τού Σ7.tταβούτος- μετα κυρίου ΙΙ έκατέρας-, 10 
τi]ς- μεν Στοτ[ οή]τιος- 12 τού προγεγραμμένου άδ[ ελ ]φο[ ύ] 13 Σαταβούτος-, 
τi]ς δε Ταήσιος- και 14, Τεσενούφεως- τού τή? Τ[ εοε ]νoύ~φεως- άνδρος- 15 
Στοτ[ο]ήτ[ιος-] τού 16'Οννώφρεως-. ''Ο άπεγρ[α]ψάμε[-Itα] 17 δι' -όμ[ώ]ν έ[π]ι 
δ (έτους) Λυτοκ[ρά]τορ[ος-] 180υεσπασιανού ΣεβαΟΤΟύ Π[αύ]νι f 19 έν τ'iΊ 
αυτfj κώμΏ ενατ[ο]ν μέρ[ος-] 20 0 Έκίας [κ]αι αυλi]ς, βουλόμε-ltα ~1έξΩ<Ι)ΚO- 2() 

voiLi]dΙXL Πανεφρόμμι 22 Πανεφρόμμεως- τού Πα[νε ]φρόμ~μεως ίερεί τών 
άπο τi]ς- αi!τi]ς 24 κώμη[ς- τιμής- άρ ]γυρίου δραχμώ(ν) 25 έξήκον[τα .... 25 

κα-lt]αρον άπο [ό]φειλ(i]ς-) [κα/,] 26 -όποiTήκ[ ης- κα~ παντος] δ[ι]ενγυ[ ήμΙ α
τος-)]. 27'Εαν φα[ίνηται έπιοτεί]λατε τφ το 28 γραφ[ είον Σοκνο ]παί( ου) 
Νήοου συν[xρη]~[ματί~ειν ήμείν] αι[ς] κ[α]-Itήκει. 

1 Zur tJ'berschl"ift παιλ(ησιι;;) , welche 27 el"g. τφ < άσχολουμένφ > το γραφείον 
im Bibliopbylakion beigefίίgt ist , vg1. ο. a. 
Lond. 3 ρ. 116 (Νι·. 903), 5: πωλώ . 

203. προσαγγελία mit Ι:πίσταλμα betreffend eίnθ Grundstiicksverpfandung. 
- 108 n. C. - Oxyrhynchos. (V gl. S. 97 fg.; 112.) 
Ρ. ΟχΥ. 3, 483 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von C.ronert in Stud. pa1. 4., 93. 

Der PapYl·llS wil·d, obwohl auf θίη Katokengrundstuck bezuglich, hierher 
gestellt, weil θ1" aιιι;h das επ{σταλμα de1" βιβλιοφύλακες entbaltj so auch BGU 
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379 (219). Anspielung auf clieses bei Vel"pfandung auch in Flol". 1 Α. 11; 
Stl"aBb. 52, 12. . • 

1 [18 B~chst.j ~ητ~[o J$ . η;[ . . ' .. ' .. ' .] " 2 [Ί2 ·B~ch~t"J· . [Ό J : .. δι~ ~o~ 
έα[ υ JTOi! . [. . . . .. 3 ... . ...... J Ι~q §ως Διος και 'Ήρας καυ . " . .. 4" . . " 

;; . : . . τα]ς -&παρχούσας μοι περι κώ[μην .. " 5 •.. τfjJς ιkπηλ[ιώΤOυ το
π]αlρJχίας έκ τού Ζην[οδώρου 6 ••• • . J:.! ., [ . .. J\1n κλήq[οJυ κατο[ιJκι[κ 
" . .... ] 

SpUl"en νοη 5 Zeiien, darin etwa Ζυ erganzen: [βούλομαι -&παλλάξαι 
τgJ δείνι προς ιkρy-υ ίου δραχμας Χ , έπι τφ την &πόδοσιν τωυ πρoκειμέ~ 
νων ιkργυρίoυ δραχμωυ . .. " .J" 

12 T~~άΚ9[υ Jra ΠQ[ι]ή\1α\1-!tΙΨ εφς πέιι[πτ ]?7$ [έπαγoμε']~νφν μ[ηJv[ο Jg 
. Kαισαρειo~ τού ,δε[ υτ J~ρου [κ~ι εΙκοσ J~τ[ ο Jv έτ[ ο Jvs Τραιανού Κ[ αί-

10 σJαρος του κυρn[ου, τοκ ου] lΟ δραχμιαίου μνας κατα μ[Ύίυα ιkπo] 16 τού 
έξΎί ς μηυος Φαρμούitι ου ';'ί;( ~ διορit[ώσομαιJ 17 lJ~UJ συvκλ[εισJuω έκάστης 

" ~ωδ:κα[~ήνoυ. ~ 18 έΠ,ιδίδ[ ο J~L [τ Jo ~πόιιν[ η]μα σπως \11; i;'ι_ιΣ[..!είλ?1.~J 
-Ο ,;!!ις της μητροπολεω..ς αγοραVο,uο[ις ουσι δε] 20 καΙ ,uvήμοσι τελειωσαι 

τ~υ χρ;,uα[ τ~σμoν] 21 ώς καitήκει, ".ΞL ι2Jμvύω itεους Σεβα[ σΤ01JςJ 22 καΙ 
την ~ Αυτοκρατορος Καίσαρος Νερου[ ά] 23 ΤραιανΟύ Σεβαστού Γερμανικο v 

" 5 Δακι[κού] 24 τ 'χ " '<>.' - 2-- υ ην και τους πατρφους υεους είυαι ο τας π oκ~ιΩένας 

&ρούρας εΙδίας ~oυ ~ω 26 καitαρας ιk[ πο π Jάσης καΤΟΧΎί[ς] δημ[ ο J6ίας τ[ ε J 
21 καΣ Ιδιοδι[ XfjiJ εΙς τη'/!. ένειJτωσαν ήμέρα[υ. 28'Έτους] έυδεκάτου Λ{;το-

, Χ ί 29 -3Ι! κρατορος α σαρος ΝεΡQ.υα Τραιανού ΣεβασΤΟύ Γ[ ε ]ρ[μα JVLXov 30 Δα-

κι[ κού] Φαμεvωit Σεβαστfι. (2te Η.) Άχιλλας 31 Διδύμου έπεδΙδωκα και 
σμώμοκ[ α] του Ορκου. . 

33 32 (3
te ,Η.) l§αρα~ωv _ ό" συν ,..Θέωυι ~υβ~ιoφύλ(αξ) ιkγoρανό(μoις) 

, μητ(ρο )πολ(εως) χα(ιρειν). Εχει Άχιλλας ευ απoγραφfι τας ιkρoύ~ρας ' 
35 εξ, ,διο έπιτελεϊ:τε ώς καitήκ(ει). '~τoυς (ενδ'ε) 35 ένδεκάτου A{;τoκράτoρ~ς 

Καισαρος Νερουα. 36 ΤραιανΟύ Σεβαστού Γερμανικού Δακικού 37 Φαuε-
vdJit xit. ' 

7/ 11 vel'sucbweise erg. Μ. 
18 Ι 'πιδ ίδ[ ω ]μι. 
25 Ι Ιδίιχ •. 

27 Ι lδιωτι.[ ΚΙ).]. 
3 Ι Ι 'πιδέδωκιχ. 

204:. ΠQοσαΥΥελ{α (betreffend θίηθη Sklaven?). - 128 n. C. - Faijum. 
(S.95 Α.1.) 

Ρ. Lond. 2 Νι' . 299 ρ.151 ed: ~enyon. Nachtr. von Wessely, Denkscbr. d. Wien. 
. Akad. 4,7 ιν 31 und P1'e1S]gke, Girowesen 285/6. 

L1t.: Grenfell-Hunt, Class. Rev. 1898 435' Lewald 11 Α 7· 37' Εσer 28· Ρ . 
sigke a. Ο. "., '''' , re1-

Ob es sich um einen Sklaven handelt, ist nicht unzweifelhaft, vgl. S. 95. 

1 Άπολ(λώνιος) σεση(μείωμαι) ιγ (έτους) Άδριανο(ύ) 2 τού κυρίου 
Φαωφι xit. 3 Διονυσίωι κα~ Θέωνι 4 γεγυ(.uνασιαρχηκόσι) βιβλιο( φύλαξιν) 

2. Voraussetzungen der Είntragung; τrQoaιxYYE'J.tιx und ΕπίσΤΙΧ'J.μιχ . .2.25 

ίνκ( τήσεων) Άρσι(υοείτου) 5 πι:<ρ~ Ήρώδου τού καλ Πετε~ν~φρήoυς νεω- 5 

τέρου τού Πετε.2.νεφ[ρή]ους τofΊ Χαιρήμουος 8 ίερέφς Σούχου' itooi! μεγά
λου 9 μεγάλου και των συννάων 10 ittwv ,;,ι:<λ Τ(Ύίς) όμοπατρίου και 11 όμο· 10 

μητρ'ου ιiδ'ελφΎίς ουσης 12 και γυναικος Μαρ . . . . . .. 13 Ιερείας των α{;των 

. itEWV . .. 14 &ναγραφόμενος έπ' ιkμφόδo( υ) 15 Βουταφίου. "Ov ιkπεγραψά- 15 

μ[ ε ]~-!t[ α] 9~' -&μ[ ων J τfι έvεστcbσηι 17 ήμέρq. δ[ .... . . ]υα βoυ~8 ~όμεitα 

f~[ . . ... . ]σαι. Διο έπι~δίδoμ[ι] οπωςέπισ[ταλψ] 20 [τ]φ μνήμονι ώς κα- 20 

itήκει. 

17 δ[ oiί'J.(ov) Wessely; &ρρε Jvιx Preisigke. 
18 Ελ[ ευ.ιΤερώ]σιχι? Β . Keil bei Preisigke 

305 Α. 3. Dann wiirde die Freilassung 

Υοη Sklaven auf dem Besitzblatt vermerkt, 
was auch unbedingt notwendig war, wenn 
diese uberhaupt auf demselben standen 

205. Versprechen der Eigentumsiibertragung auf Grund θίηθΒ bestehenden 
Kaufvertrags. - 114/5 n. C. - Faijum. 

BGU 50 ed. Viereck. Nachtr. vom Hg. und Wilcken ίη den Nacbtr. Ζη BGU Ι. 
Lit.: Mitteis, He]'mes 30,603; Ra.bel, Sav. Ι. 28,360/1. 

Der Kauf ist chirographarisch, die κιχταγραψή sol1 dUl"ch notarie11e Homo
logie erfolgen. Da diese nicht moglich ist, weil dem ΈπΕσταλμα der Biblio
phylakes noch grundbuchsmaBige Hindernisse (oben S. 98) entgegenstehen, 
hat der Verkaufer um eine Frist zur Bereinigιing des Grundbuchs ge beten 

1 [.] ••• Άρποκρατίωνος Θεναπύγχι τεί 2 Σαμβατος μετα κυρίου του 

συγγενούς 3 [ ••••• • Jov Νεμεσίωυος χαίρειν. Έπι, πέ!..πρακα τφ πατρί σου 

Σαμβα.τι Πειει~[oύ]τι κατ α χιρ6γραφον δεδημoσιωμέ~[νoν . ... . ]μέρος 5 

ίλαιωυoπαραδ'tσoυ περι 7 Καρανίδα(ν) ιkρούρηg μιας, βουλομένης 8 σου κα

ταγραφΎίναι τούτο κατα δημο~σt[οJυς [χρημ]ι:<τ[ισ]μούς, ηρώτησά σαι συνχ-

10 ωρijσέ μοι πρ< ο )itεσμίαν εως τijς τριαΕ..κά[ δJος τού Φαμενωit τού έν- 10 

εστωτος 12ό[κτJωκαιδεκάτου έτους Τραιανού Καίσαρος 13 το[ύ κJυρίου, έυ 

φ μην" έπανακκον παρέξα~ 14 με την βιβλιοitήκην καitαραυ και 15 τα &λλα 15 

ιkρxϊ:α. Α{;τ6itεν δμολογω κατα τ~ότε [τ Jo χιρόγραφον έυμένιν τf] δηλου-
17 μέv[nJ προitεσμί,!(ν) και πυήσιν πάντα τα 18 πρ[ οκί]μενα. Ίο δs χιρό
γραφον τούτο κύριον 19 [έστ Jωι πανταχΏ επιφερ6μενον [ώ]ς εν 20 [δηJμο- 20 

6ίφ κατακεχορισμένον. 'Έτους 21 σκτωκαιδεκάτου Α{;τοκράτο.ρος Καίσαρος 

22 Νερουα ΤραιαυΟύ Άρίστου Σεβαστού 23 Γερμανικού Δακικού. Τύβι 

τριακάδι. 

Verso: Jπρο(σ)itεσμία(ν) φυυικωνος ΘεναΠύνχις. 

Dariiber, verkehrt, 3 unleserliche Zeilen . 

1 τεί 1. τήι . 
3 Επι Ι έπει. 
9 Ι σε. 
10 συγχωρήσιχι. 
13 Ι έπάνιχγκσν. 
15 ~λ'J.ιx &ρχείΙΧ muB nicbt notwendig 

fehlerhaft sein (80 Naber, Arcb.1, 320 Α. 8), 
da de1' weite Ausdruck &ρχείΙΧ die βιβλισ-

Mitteis-Wilcken, Chrestomathie. Π. 

.ιΤήκη wohl mit umfassen kann. Gemeint 
sind mit den &'J.Aιx &ρχ , die vor Bereini
gung des Grundbuchs fur den geplanten 
Kontrakt gesperrten Notariatsamter. 

16 1. τ6δε. 
17 1. πσιήσειν . 
20 Ι κιχτιχκεχωρισμένσν. 
Verso 1. φσινικώνσ •. 

15 
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206. Eintragung auf Grund eines Chirographum. - 119 n. C. - A.us dem 
νομος Άπολλωυοπολίτης Έπτακωμίας. (Vgl. S.98; 110.) ' 
Ρ. GieB. 8 ed. Eger (Ed. princ. Eger, Grundbuchwesen 68j. 

Lit.: Egel", Grundbuchwesen' 69 fg., 87 fg.; Mitteis, Leip7.. Sitz.-Ber. 1\:110, 258 fg. 

Psenpachumis hat νοη Apollonios ψιλοι τόποι durch Chil"ogTallhum ge
kauft. Ε1' erfahrt nachtraglich, daB θίη gewisser Petosiris ein νοη demselben 
Apollonios ausgestelltes V~rkaufschirographum iiber dieselben Grundstiicke 
de1' Bibliothek aΡοgraΡhίe1't hat und sie weiter ve1'kaufen wil1. Da1'um bittet 
θ1" um Inhibierung des VeI"kaufs, bis iiber die Prioritatsfrage entschieden ist. 
Das Gesuch ist nach Annahme des Hg. ίη Analogie der GieBene1' Stiicke 
a1s an den Strategen gerichtet anzusehen, dessen Kompetenz zu einstweiligen 
Ve1'fiigungen anch ίη 199 (s. Είη1. dazu) angenommen WUl"Cle; vg1. anch 
S.29. 
. Der ΡaΡΥ1'US zeigt zunachst, daB &πογραφα{ auch a]lf Grund chirographa

rischen Erwerbs moglich waren, wahrend man sie bisher nnr anf Grund νοη 
δΎ/μόσιοι ΧΡΎ/ματισμο{ fiir znlassig ansah (Β. 98). Ob das χειρόγραφον des 
Petosiris nicht wenigstens θίη δεδΎ/μοσιωμένον (Β. 84 fg.) war, ist ιιnbekannt. 
Klar ist ferner, daB Psenpachumis, der seinen Erwerbstitel jedenfalls fiil' 
einen di ng lichen halt, glaubt, wenngleich bloBer auBerbiicherlichel" Er
,verber, doch gegen Petosiris durchd1'ingen zu kOnnen. Andere1'seits aber 
ffu'chtet er sich vor dessen biicherlichem Nachmann. Daraus wird man zu
nacllst schlieBen diirfen, daB unter gewissen V oraussetznngen de1' Bucl1-
el"werber (hier der Ν achmann des Petosi1'is) dem anBerbiicherlichen vorging. 
Welches diese Voraussetzungen waren, konnten wir nur dann sagen, wenn 
Wi1' wiiBten, warum Psenpachumis doch wenigstens gegen Ρetοsί1'ίs aufzu
kommen hoffte, der doch auch eingetragen war. War es, ,νθίΙ er diesen fiir 
bosglaubig (ίη bezug auf den auΒe1'biicherΙίchen Εrwe1'b) hielt, so fίele das 
Gewicht auf die bona fίdes des Erwerbers. Vielleicht aber betrachtete θ1' 

den Erwerbstitel des Petosiris als gefalscht; dann ware wenigstens nicht 
notwendig (wenngleich immer noch moglich), den Schutz des Buche1"Vel"bs 
gegen den auBerbiicherlichen als durch bona fίdes bedingt ΖΙΙ denken. 

J edenfalls aber soll die Verfiigung des Stl'ategen wie θίηθ Grundbuchs
sperre zugunsten des Psenpachumis vvirken. 

1 (1 te Η.) αΙ .. . ]φη?'9[~Ι]~ [ ...... ']'F9 πα~~[ν . .. . ].... 2 πλ§ύ6ας 
και τiι[ν 6υμ]φωνη{}εΤ<6)αν τιμηυ 3 τφ ΆπολλφV?91 αq[ι{}]μή6ας ε6χεν τ?)ν 

5 πρα~6ιν κt;'τα χειρ6γραφον αυτού ίδι6γραφον έπ' ό~ν6ματoς τού ΆΡΠ9?'ρα. 

Έπει δε σήμερον 6 μεταλα,uβάνω Πετοσιρίν τινα Παχο,uψάιτος 7 αΠ9γηqάφ

{}t;'L εΙς την τών ενκτήσεων 8 βιβλιοf}ήκην αντίγραφον χειρογράφου 9 ιbς 

10 γεν6με~oν t;'υτφ -δπο τού Άπoλλων~[.]. 10 7fράσεω~ τών αυτών τόπων έπι 
'llΘ- -, - (" ) \ β ') c\, , 12 Π λ-σα μηνος Η φ{} του αυτου γ ετους και ου .εσυαι τουτους μετα ω η ι, 

αναγκαίως προήλ{}ον 13 διq τούδε τού. αυαφορίου αξιών έπισχε~f},!)vt;'~ 

3 Ι fσχον . 
5 Άρποκραι; ist del' ίη 1. 19 genannte 

Sohn des Ψενπαχοiψιr;, del' als Βθίη Stell
vertreter kontrahiert hat. 
_ (j zu μεταΛαμβάνω vg1.31 ΙΙ2 Η . Anm. dazu. 

3. VorauBsetzungen del' Eintragung; ΠΡOσα,l,lεΛ.lα und Επίσταλμα. 227 

την πρασιν μέχρι αν περι τούτου 15 κρ~f}ώμεν, ιν' ri:ι [β]εβοη47ημένος. 15 

16 Διε-ι.ψ!~n. . 17 (2te ? Η.) ('Έτους)Υ Αυτοκράτορος Kαίσαρ~ς T~αιαν~ύ 
Άδριανού 1S Σεβαστού Φαρμού{}ι δ. 19 (3te ? Η.) [Ψε ]V7ft;'~oVlLL f; Άρτ;βω-

τος δια 51.ρποκρα υίού 20 ?7f[ι]δέδωκα [ιb]? 7fq6κειται. 20 

207. Schreiben des αQχιΙΙικαστψ; an den Strategen wegen Durchfίihrung 
einer bίicherlichen Eintragung. - 135 n. C. - Faijulll . 

BGU 73 ed. Viereck. Nachtl·. νοη Wilamowitz und Wilcken ίη den Nachtr. ΖΙΙ 

BGU 1. 
Lit.: Lewalcl a. Ο. 70 f·g.; Eger a. Ο. 116 Α. 1, vgl. 66/7. 

Die Auslegung dieses Stiickes ist zweifelhaft, und es wird darum nur 
ffiit Vorbehalt an dieser Stelle eingereiht. 

Man kann es so 'auffassen, daB Julius ΑgΓίΡΡίanus (iibel' dessen Pel'son
lichkeit s. Αι-ch. 3,94 Α. 2) beim Archidikastes lllit jemand einen Vert1'ag ίη 
Forlll der συγχώρησις beim &ρχιδικαστής geschlossen und ηιιη letzte1'en ge
beten ha tte, den Inhalt dieses Vertrags intabulieren ΖΙΙ lassen; νοη anderel" 
Seite (Lewald) ist dal"an gedacht worden, daB der Archidikast~s ~ie1' wie 
auch sonst δftel" (Kap. Υ) ίη einem Vollst1'eckungsverfahren funktlOlllert und 
ein Amtsauftl"ag νοη ihm VOl'liegt, durch welchen er im V ollstreckungsweg' 
eine VollstreckungsmaBnahlne eintragen laBt. 

Fiir das e1'stel"e wiil'de sich eine ziemlich sichel"e Paralle ίη BGU 825 
fίnden, welches (fragmentierte) Stiick wohl an den &ρχιδικαστ1)ς gerichtet 
ist und Intabulieruncr einer συγχώρησις zum Zweck hat (s. daselbst 1. 13 fg., 
wo etwa zu lesen is; 14 fg.: [τοίς] των [ε]γκτήσεων . .. ~ιβλιoφύλαξι &[ξιω] 
<προσταχ.fJ'ηναι) , επιλαβουσι τον πε[ρι τ}ης εγδό[σε]ως [επεσκεμμένον? χρη-] 
ματι[ σμον πσι?)σασ.fJ'αι τα της παρα.fJ'έσεως δις κα.fJ'?jκει]) . 

Fiir das letztere (zu welchem etwa BGU 832 zu vergleichen) sp1'echen 
ίη UnSe1"er Urkunde die W orte Ι 9 fg.: εαν τα δ ι' α-ότου δεδ'Υ}λωμέ1ια &A?).fJ'ij 

'!1' die keinen Βίηη creben wenn man sie auf eine Ve1·tragsurkunde beziehtI ι , Ο , . ' 

wohl aber bei einelll Exekutionsgesuch auf Gl'und elner Exekutlvurkunde. 
Βίθ wiirden bedeuten, daB die V ollstreckung nUl" ΖΙΙ vollziehen ist, wenn der 
Judikatsanspruch noch besteht (vg1. Kap. V) und der Buchstand es el"laubt, 
d. h. de1' Exekut eingetl"agen ist. F1'eilich bleibt bei dieser Auffassung das 
Bedenken, daB sonst die Exekutionsdek1'ete vom Statthalter ausgehen ; del" 
Archidikastes besOl'gt nU1' die Zustellung und pflegt dabei clas Dekret des 
Statthalters zu zitieren. 

Zu beachten ist, daB der &ρχιδικαστ1)ς lllit den ~ι~λιoφύλακες nicht 
direkt, sondern nur durch Vermittlung des Stl"ategen als des obersten Gan
beamten verkehrt. 

1 Κλαύδιος Φιλόξενος νεωκόρος τού μεγάλου 2 Σαράπι[ δ]ος γεν[ ό]με

ν[ ο]ς επαρχοg σπεί:!..ρης πρώτης Δαμα[ σκ ]ηνών, Τώ[ν] εν 4 τώι Μουσείωι 
σειτουμένων ατεΧών 5 είερευς και αρχιδικαστης Άρχίαι 6 6[ τρα ]τηγώι Άρ- 5 

σινοεiτου τώι 7 [τιμι]ωτάτω[ι] [χ] α(ρ ειν. 8 Βι[βλίJδιον 'Ιουλίου Άγριππια
νού ση!!..μειωσάμενος επεμψά σοι' εαν 10 0{ιν τα δι' αυτού δεδηλωμένα 10 

15* 
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11 άλη4Ηί f; κα~ μηδεν έμποδίζπ, 12 εlι ποιή6εις έΠΙ6τείλας τοΙς τών 13 [έ]γ-

15 κ[ τ ]ή[ 6ε ]ων τού ύπό 60Ι νομού 14 [β]ιβλιοφύλαξιν έπιλαβού6ι τον 15 χρ[ η]

μαΤΙ6μ[ο]ν έπε[ 6 ]κε[μ ]μένον 16 π[ Οιή6α6{t ]αι τα της παρα{tέ6εως ιf:ις 17 κ[ α J
{tήκει. (2te Η.) Έρρώ6{tαί 6ε ευχομαι, τιμιώτ(ατε). 18 (3te Η.) (Έτους) ι{t 

Αυτοκράτορος Καίραρος ΤραιανΟύ 51.δριανού Σεβα6τού Πα:Όνι κς. 

3. REGULARE ΑΠΟΓΡΑΦΑΙ UBER EIGENTUMSERWERB. 
"Vor allem vergleiche man hier Ρ. Lips. 3 (abgedruckt oben Nr. 172, Kauf

vertrag ωίΙ angeschlossener &.πογραψή). Dieser Papyrus hat den Ύ orzug, auBer 
der &.πογραφ-ή, welcher er eigentlich dient, noch deren Beilage, den Kauf, Ζυ um
schlieBen, wahrend ίη den ίibrigen Fallen dieser mit der &.πογραφ-ή nicht auf der
selben Rolle gestanden hat, sondern separat beigelegt worden ist. Dem Ρ. Lips. 3 
gleicht der (jedoch fragmentierte) Ρ. Teb. 472 desc. 

208. ΆΠΟΎQαφή auf Grund eines· Kaufs. - 127 n. C. - Tebtynis. (V gl. 
S.99.) 
Ρ. Teb. 323 edd. Gl·enfell-Hunt. 

Αω SchluB eine kurze Subskription der βιβλιοψύλακες, vg1. S. 100. ln 
1. 1 steht ein Kanzleivermerk. 

1 (1 te Η.) ~[o ]6χί( ων) 6ε6η(μείω,uαι) ια ([τους) Τραιανού 51.[ δριανού] 
2 [Σεβα6 ]!ού [μ ]?7(νος) ΚαΙ6αρεCο( υ) κζ. 

5 3 (2te Η.) Ί6ίqψ~ [και] ';.Q{ρ ]ιp~ ~[εκo ]g-(μητευκό6Ι) γεγυμ(να6ιαρχηκό6Ι) 
β[ιβλιο ]~φ[ ύλ(αξιν)] ένκ[ τ ]ή6ε(ων) ΆΡ6ι(νοίτου) 5 [π ]αρα Ευτύχου το[ύ 
κ(αι)] Ήρακλείδ(ου) ΜαΡ6[Ι60ύχ(ου)] 6 Τ[ώ]ν άπο κώμης Τεπτύνεως τ-ης 

Πολέl!-ιΡ(νος) 7 μερίδος. !Απογράφομαι [π ]ρ[ ώ]τως nr 8 [η]γόρα6α . τ-ηι ένε-

10 6τώ6ηι -ήμέρο/- 9 παρα ΤαΟΡ6ενούφεως τ-ης Πά6[ι]!ος 10 τού 51.ρμιύ6ΙΟΙ; τών 

άπο [τ ]-ης αυτ[ -η]ς 11 κ[ ώ]μ [η]ς μετα κυρ/ου τού έαυτ-ης 12 κ[ α ]τα μητέρα 

άνεψιού 'Όρ6εως 13 '.?[ρ ]μού την ύπάρχου6αν αυτ-ηι [ . . ]τ(ρικην) 14 [οί]κίαν 

15 και αυλην έν τ-η[ι] κώμηι κα{tαρα[v] 15 άπο όφιλης ύπο{tήκης κα~ παντος 

16 [δι]ενγυήματος. Διο έπιδίδωμει 17 τηv Ιά]πογραφήν, τιμ-ης άργ(υρίου) 

(δραχμών) διαΚ06ίω(ν). 

18 (1te Η.) Πρώ[τ(ως)] κατα~φPΡΙ6τ(αι). 

1 Die erste Hand hat natiirlich spater 
geschrieben als die zweite. 

12 Ζυ πρώτως 8. S. 101. 
13 [πα ]τρικην oder [μη]τρικήν. 

209. ΆΠΟΎQαφή auf Grund von Intestaterbschaft. - 226 n. C. - Hermo
polis magna. (Ύ gl. S. 100 .Α.. 1.) 
Ρ. Lond. 3 Nr. 940 (ρ. 117/8) edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Wilcken, ATch. 4, 542. 
Lit.: Lewald S. 28; 41; 49 fg.; Eget· S. 147. 

Ιη diesem Stiick sowie ίη 211 ist die Subskl'iption der BibliOlJhylakes 
θίηθ ausfίihrlichej dazu noch Ρ, Qxy. 715 (212). Die Bemerkung der Biblio-
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phylakes, daB del' Erblasser 'μηδεν λοιπογραφειται' (vg1. Lond. 3 ρ.121), d. h. 
daB ίω Grundbuch keine Riickstande desselben angemerkt sind, bezieht sich 
jedenfalls daranf, daB bei Fiskalschuldnern der Fiskus eine κατοχ-ή ihrer 
Grundstucke zu bewil'ken pflegte (Mitteis, ROm. Priv.-R. 1, 370 fg.). Der 
Erblasser war also ίη irgendeinem Haftungsverhaltnis Ζυω Fiskus gestanden, 
worauf auch Lond. 3 ρ. 149, 8 hindeutet. Doch war ίm Kataster auch an
gemerkt, daB dasselbe ohne Riickstand erloschen war. - Zum ganzen 
Stίicke vg1. Lond. 3 ρ. 29/30 und 148, wo es sich ίiberall um dieselbe 
Familie handelt; aus letztel'em Stίick sieht man auch, daB der der άπογραφ-ή 
zugrunde liegende El'bfall schon ίω Jahr 211 (spatestens) eingetreten war, 
die &.πογραφ-ή also sehl' unpίinktlich erfolgt. 

1 Βιβλ(ιοφύλαξιν) ένκτή6εων Έρμοπολ( είτου) 2 παρα Αυρηλίων Έρμεί

νου τού και Μώρου και 3 Θεογνώ6του τού και Μώρου άμφοτέρων Έρ-

4 μαίου τού και Πα{tώτου !Αχιλλέως μητρος 5 ΣουεΡΟύτος Έρμοπολ(ειτών) 5 

άναγρα(φομένων) έπ' άμφόδου πόλεως άπηλ(ιώτου). 6 !ΑΠΟγραφόμε{tα εΙς 

το ένε6τος ς ([τος) Μάρκου Λυρηλίου 7 Σεουήρου !Αλεξάνδρου Καί6αρος 

τού κυρίου 8 άπο κληρονομίας τού πατραδέλφου -ήμών 9Έρμείνου !Αχιλ

λέως άνα(γραφομένου) έπ~ πόλ(εως) άπηλ(ιώτου) τετε~λευτηκότoς άτέκ- 10 

νου κα~ άδια{tiτου έπί τε 11 -ήμίν και έτέρφ άδελφfp 'Ι6ιδώρφ των αυτών 
12 γονέων μόνοις κληρονόμοις το xa{t' -ήμας 13 δίμοιρον μέρΙ ο]ς δλοκλήρου 

olxCιxg και αυλ-ης 14 και χρη6τηρίων και άνηκόντων πάν~των έν 'Ερμο- 15 

πόλ(ει) έπ' άμφόδου φρουρίου λιβος 16 διο άναφέΡΟl!-~ν ~αι όμνύομεν την 
Μ[ά]ρκου 1'1 Λυρηλ{ου Σεουήρου !Αλεξάνδρου Καί6αρος τού 18 Κυρίου 

, Ν " ('Έ) Λ' , 19 Κ ί .ιr' Λ' τυχην ουτως εχειν. τους ς υτοκρατορος α 6αρος Ιf.lαρκου υρη-

λ{ου Σεουήρου !Αλεξάνδρου 20 Ευ6εβούς Ευτυχούς Σεβα6τού 51.{tVΡ γ. 20 

(2te Η.) Λυρήλιοr; 21 !Αρτεμίδωρος βουλ(ευτης) βιβλ(ιοφ1Jλαξ) δια Α(υ

ρηλίου) Σαραπάμμωνος γ(ραμματέως)· Παρακειμ( ένου) 22 τφ όνόμ( ατι) τού 

πατραδέλφου ύμών, μηδεν αυτον το 6ύνολον 23 λοιπογραφε"i6{tαι, και άδή

λου aντος, εΙ ύμείν διαφέρει fι κληρoνo~μία αυτού, ε6χον ί60ν. 

210. :4.ΠΟΎQαψή einer Hypothek. - 220 Ώ. C. - Hermupolis magna. 

Ρ. Lips. 8 ed; Mitteis. Ν achtr. Υοη Wi1c~en, Arch. 3, 559; 4,461; Grenfell-Hunt 
Ζυ Teb. 263 Ι 4. 

Zu diesem Stίick vg1. 211, wo die hier Υοη AU1·. Tithoetion selbst 
fatierte Forderung nach dessen Tode Υοη Βθίηθη Κindern als Erbstiick 
fatiert wird. - Zu 1. 6 vg1. Kap. Χ. 

1 (1 te Η.) [Βιβλ(ιοφύλαξιν) έγκτ[ ή6( εων) Έρμοπ( ολείτου) 2 (2te Η.) 

[παρα ΛυρηλCου Τι{tοητί]ωνος τού και Σαραπάμμωνος ΈρμεCνο[ υ] 3 [Έρ

μοπολίτου άvαγρα(φομένου)] έπ' άμφόδου φρουρίου λιβ(ός). !Απογρά(φο

μαι) είς το ένε6τος δ [(ετος) Μάρκου ΛΝρ[ fJlCov] 4 [' 1ντωνίνου Καί6αρος 

τού κ]υρ/ου μετ' ευδοκή6εω;; Λυρηλίας Κολλαύχ[ιος] Θαή[6ιος K]g[ll-] 
5 [oύxιo~ άπο κώμης Μοιρ ]ών τού Κου66ίτου αυ~ μετα κυρίου Αυρηλ(ίου) 5 
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Σαρ[α 'Ωρε Jίτου 6 [τΟύ αΙτη{}έν Jτο[ς ύπ' αυτηΙς και έπιτραπέντ( ος) ύπο 

Αυρηλίου Κάστορος τού και Θ[α Jνμ,{α]\1![ούJ έν[ άJρ~[χου εξηJγη[ ~Oύ] 
βου[λ(ευτού) TJi1?' t;'(υτη~) [Έρμού] πόλεω~ δίκαιου ιhν ύπήλλαξέν μοι κατα 
διαγρα( φην) [ε]~[ι τ J91} t;'( υτού) δ (έτoυ~) 8 [ΤΟύ κυρίου] περ~ τη'!' α( υ

την) Μοιρών εκ τού Διονυσίου και Διoκλέoυ<~> κλήρων ~ατο[ιJκικών 
9 [( άρουρώυ) τριώ],!, 9[ υ]\1Φ'!' ευ δυσι κοίταις, ιhυ μια~ κoίτη~ αρουραι δύο, 

10 δευτέρα~ ?:C[ οί]τ( η~) αρουρα [μία J 10 [πρo~ α~ όJφεί[ λJει μοι κατ α την α( υ

την) διαγρα( φηυ) καιφαλαίου και' τόκου δραχμιαίου δραχμας όκ!t;'~[ κoσία~ 
τε Jσσεράκοντα εE~ άπόδοσιν Θώ{} τού ίσιόυτo~ ε (Eτoυ~) εφ' oί~ αλλοις 1) 
διαγραφή έσ~[τιν, ης το] άντίγρα(φον) έ11 εκτάκτφ ύμ~Τν βπήνε[γ]κα. Δι' δ 

άναφέρ[ ω J και όμνύω την' 13 [Μάρκου 'Αν ]τωνίνου Kαίσαρo[~ το]ύ κυρίου 

τύχηυ of)Tro~ έχειν. ('Έτoυ~) δ 14 [Aυτoκράτoρo~ K]α[ί]\1αρo~ Μάρκ[ ο Jv 

15 Αυρηλ[ί]ου '4υτωυίνου Ευσεβ[ ο ]ύ~ Ευτυχ[ ON~ 15 [Σεβαστού] .{t~[ρ J~t;'[V ]ού 

Ι{}·. (3te Η.) Aυρήλιo~ Τι{}οητίωυ [δ] και Σαραπάμμων επιδέδω[ κ Jιx και' 

ωμοσ[ α] 16 [τον σρκουJ. (4te Η.) Αυρηλία Koλλαύxι~ Θαήσιo~ εύδoκώ(~). 

Aυρήλιo~ Σαρα~ 'Ωρίτου δ επι~[τραπει~ έπ]ιγέγραμμαι αυτη~ κύρ(ι)o~ 
και έγραψα -δπερ αυτη~ μη ίδυίη~ 18 [γράμμα ]τα. 

9 κοίτη ist de1' Rayon ίη der Flur, zelle eines nicht zusammenhangenden 
ahnlich wie σφραγίς, oder auch die Par- Grundstίickes. 8. Anm. ΖΠ 150 Ι 9. 

211. :4ΠΟΥραψή der ίη 210 einbekannten Hypothek durch die Erben des 
GHi.ubigers. - 233 n. C. - Hermopolis magna. 
Ρ. Lips. 9 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Al·ch. 3,559; 4.,4.61. 
Lit.: Wenget·, Gott. G. Α. 1907, 297. 

1 Βιβλ(ιοφύλαξιν) έγ(κτήσεων) Έρμ(ο )[π( ο )]λ(είτου) 2 παρα Αυρη[λίω]ν 

)tχιλ[λ]έως τού και' Σαπρίωνo~ κ[αι 'Ή]ρωνo~ κα[1,] Eύδαιμoνίδo~ της και 

EiJ~To~ τών τριώυ άφηλίκων παίδωυ [Αυρ(ηλίου)] Τ[ι};t9?I[τίωνο~ Τ]Ού 
και' Σαραπάμμωνος Έρμίου [τ JOi! καΙ 4Άxιλλέω~ μητρo~ Α[ ύJρηλίιχ~ Άρη-

5 τού[ τ ]O[~] τη[~] κα[ι Έηρωνoύτo~ rιHρωυo~ άστη~ Έρμ,,9~9~~ι.!...τών άναγρα
(φομένων) επ' άμφόδου φρουρίου λιβo~ ~~Ι! Tij[~j π[ρ]oκειμένη~ ήμών 
μητρo~ Αυρη[λJία~ 6ΉρωΤOύτO~ τη[ς και] Aρη]νoύτo~ oυση~ ?:Ct;'~ έΠt;'Κ9-
Η ο Jυ{}η!ρία~ συνεσΤώτο[ς] αύτ'!'ί 'Δυ[(Ι Jηλ{ου 7 Έρμίου τού και' [Αμ Jε[ρίμ
ν ]ου Αυουβίω1/0ς [κ JΙXb ιρ?, [χρηJμα[ τ Jί[ζ]ει. Άπογραφόμε{}α εί~ το ενεστo[~] 
ιβ (έτος) 8 Μάρκου Αυρη[λίο Jv Σ[ εου ]ήρου '1λεξά[νδρου 1 Kαίσα[ρo~] τ[ ού] 
κυρίου κoινω~ εξ [σου κατα το τ[ρ Jίτον δί~καιoν τών όφε[ ιλο ]μέν[ ων ] 
ύπο Aυρηλία~ Koμαν[xιo~ Θαήσ ]ιος Κολλ9ύχιος άπο κώμη~ Μοιρών 

10 10 μετα κυρίου ~t;'[ρ]α ''S?-ρειτος άπο της αυτης κώ[μης το]ύ α[Ιτ ]η{}έντo~ 
ύπ' αυτη~ και' έΠ~!Ρt;'πέν~τος ύπο [Α]υρηλίου [Κ]άστορος τού και Θαυ
μ,,[ αστ ]ού [ιiξ]η[γ ]ητ~ύσαυτoς βουλευτού της [α Ντης 12 'Ερμού πόλεως τφ 
προδεδηλωμένφ [ήμ ]ώ[ν] ~t;'[ τρι] Τι{}οητίωνι η5 και Σαρ[ απά]μ~μωνι 

6 Ι Ήρωνοϋτος, 'Αρητοϋτος. 
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τ[ ού] αυτού άμ[ φ ]όδου φρουρίου λιβ[ος με[ τ ]ηλλαχότι εφ' ημιν μόνoι~ 

κληρ[ ο ]ν[ όμοι]ς 14 κα{}' .ην έ{}ετο [ι;ί]ωμαικην δια{}ή[ κ ]ην [την και' .... 
,UE{} ]ερμηνευ{}είσαν τφ α (Ετει) της ε[ υτυ ]χεστι!της 15 ταύτη~ αυτoκρατoρεία~ 15 

Μεσορη κατα διαγρα(φην) τ[ελειω{}εί]«?,α'!" δια της έν 'Ερμού πόλει Μι\1{}ω

τών 16 τραπέζ'η~ τφ μετα το κε (έτος) Θεού Σεουήρου Άντωνίνου Μεγά

λου δ (έτει) μηνι :Αδριανφ κε~φαλαίoυ σ[ υ]ν -τόκφ δραχμιαίφ εί~ άπό

δοσιν Θ[ ώυ]{}' τού εξη~ ε (έτους) άργυρίου δραχμών όκτα~κoσίων τεσ

σερ[ά]κοντα επι ' ύπαλλάγματι ?;'t;'TιX την αύτην διαγραφ1)ν αίς έδήλωσεν 
19 ύπάρχειv αύτΓι περι Μοιρών έκ τού Διονυσίου και Διοκλέους κλήρων 

κατοι?;'[ι]καίς 20 άρούρα[ις τ ]ρι[ σιν] oυσαι~ έν δυσι κoίται[~, ιhν μιας κ ]οί- 20 
τη~ αρ [ ο ]υρ[α]ι δύο, ετέρας ή λοιπη αρ[ ο ]υρα 21 μία άκολού{}ως τ!ι δια

γραψ!ι η~ το άντίγρ[ α ]φον έγλημφ{}εν έπεσκεμμένο[ν ά]πο τού 22 κατα

κε[ ι ]μένου έν [τ ]αι~ παρ' ύμίν εγ?;'!ή\1~[ σι],!, [εΕ}ρομ[ εΊνου τραπεζε~!~?;'Oύ 
νύ[ν έ]πη~νέγκαμ.[εν ύ]μ[ίν σ]υν τφ της δια{}ήκη~ άντι[γ]ράφφ ε[ίς το] 
την παρά{}εσιν γενέσ{}[αι] 24 και όμνύομ[εν την] Μάρκου Αυρηλίου Σεου

ήρου '1λεξ[ άνδρ Jo[ υ] Καίσαρος τού [κ ]υρίου τ[ ύχη]ν 250υτως εχειν. 25 
('Έτους) ιβ Aυτoκράτoρo~ Kαίσα[ρo~ Μ]άρκου Αυ[ρηλ]ίου Σεουήρου 

Άλεξάνδρ[ ο]υ 26 Eυσεβoύ~ Ευτ[ υ ]ΧΟύς 2.ι'εβαστού Παχων ιη. (2te Η.) Αυ
ρήλιoι(~) :Αχιλλευς δ κ[α]ι Σαπρίων 27 και' 'Ήρων και Εύδεμονεlς ή και 

Eυ~ άφήλικε~ δια της μητρος 28 Αυρηλίας Άρητούτος της και Ήρωνούτος 

επεδεδώκαμεν κ~ι ωμό 29 σαμεν τον σρκον. Aυρήλιo~ Έρμία[~ δ] ?;'t;'Ι 
'4μέριμνο[ς] και d:ις χρηματίζω 30 συνέστην αυτfί και έγραψα ύπt[ρ αυτ ]η~ ' 30 
[μη] εΙδυίη~ γράμ[μα ]τα. (3te Η.) Aυρήλιo~ 31 Χ Έρμείνo~ βουλ( ευτης) 

βιβλιοφύλ( αξ) δια Αυρηλίου Σ[ ..... ] τού και Έρμίου γραμματ( έω~)' 

Τών άπογραφομένων 32 Χ άφη[λίκ]ωυ τριών ου διακειμ(ένων) iV όνό,u(ατι) 
της ύποχρέου [και κ ]υρίων οη[ ω]ν τών δια της δια{}ήκης τού 33χ πατρo~ 

υμών (konigiert) δηλο[υ]μένων πάντων .. . [ . .. , ... ] . . . τη~ διαγρα(φη~) 
έγλ1Ίμψει πρωτοπ(ραξίας) 34 χ φυλ(ασσομένης) τώι φίσκφ και oί~ αλλοι ς 
δέον έστΙν Εσχου ίσον. χχχ 35 χχχΧΧΧΧ 35 

16 Man beachte die ίη der Jahl'esziih
lung hervortretende Damnatio memoriae, 
betreffend die Regierungen des Macrianus 
un(l Heliogabalus, S. meine Bem, ίη Ρ, 
Lips. ρ. 34.. 

19 Ι. Ίκ τών. 
21 Zum άντίγρ . έπεσκφμιΙνον vg1. t\ . 64. 

Α.Ι und 8.72. . 

22 ΖΠ εΙρόμενον s. S. 63. 

30 fg. Die Krenze sollen die ύΠΟΥραψή 
~egen Znsatze sc.hiitzen . 

32 fg. V gl. Ρ, 8traBb, 34. ι 25, BGU 
919,27 und ίίber die πρωτοπραξία im all
gemeinen Mitteis. ROm. Pl·iv.-R. 1, 371fg. 

212. :4ΠΟΥραψή auf Grund νοη Intestaterbschaft. - 131 n. Ο. - ΟΧΥ

l·hynchos. 
Ρ . Qxy. 4., 715 edd. Gl·enfell-Hunt. 

ΙΉραι και Ώριγένει γεγυμ(νασιαρχηκόσι) βιβλιοφύλακι ενκτή(σεων) 

Ήρα::"'κλεοπ( ολίτου) 3 παρα Γοργ{ου και Γαλέστου άμφοτέρων 4 Πολέμωνος 

1 Ι βιβλ.ιοφVJ.αξ,. 
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5 του Γοι?γίου μητι?ος Διουυσιά!...δος της Γαλέστου τωυ &πο κώμης 6 Τοε

μίσεως. ~πoγι?αφόμε&-α ίδίωι 7 κινδύνωι κοινως έξ ϊσου είς το ένε[ σ ]~τo!; 

ιε (έτος) Άδι?ιανού Κα{σαι?ος τού κυι?ίου 9 κατα τα κελευσ,fTέντα τα έλη-

10 λυ,fTότ(α) 10 ε ίς ήμας &πο ονόματος τού μετηλΕ-λαχότος ήμων πατι?ος Πο
λέμωνος 12 Γοι?γίου μητι?ος Ταπουτωτος &πο 13 τ'ijς αύΤ'ijς Τοεμίσεως, το 

15 έπιβάλλ[ ου] 14 αvτωι έν τ'ijι αύτ'Ώ Τοεμίσει τι?{τον 15 μέρος oixCag και το 
έπιβάλλον αύτωι 16 μέι?ος ψιλού τόπου, και πι?ότερου 17 τ'ijς &δελφ'ijς αύτού 

Έλένης Γοργίου 18 μητι?ος τ'ijς αύτ'ijς Ταποντωτος 19 κατα δια,fTήκην την 

20 και λυ,fTεiσαν 20 τωι ιβ (έτει) Άδι?ιανου ΚαCσαι?ος τού κυι?ίου 21 πει?ι κώ-

μηυ Ίβίωνα Παχνούβιν έκ τού 22 Ζωίλου και Νουμηνίου κλήι?ου y'ijr; 

23 κατOΙΚΙΚ'ijι; ημισυ τέται?τον 24 σγδουν και περι ΨελΕμαχ( ) έκ τού Μφι{π-

2525 που και Άρτεμιδώι?ου κλ(ήι?ου) y'ijr; καΤΟΙΚ[Ψ'fi[ς 26 &ρούι?ης τέται?του. 
Και ομνύομευ 27 την Αύτοκι?άτορος Καίσαι?ος Τι?αιαυού 28 Άδι?ιανού Σε

βαστού τύχ( ηυ) και του<ς) πατι?ιΡο( υς) 29,fTEovr; έξ -δγ( ε{ας) και έπ' αλη-

30,fT(c{ag) έπιδεδωκ(έναι) την 30 πι?οκιμένη(ν) &πογι?αφη(ν) και μηδεν δΙΕψΕύ
Q,fT(at) 31"1 ένοχοι εfημεv τωι Οι?κωι. ('Έτους) ιε 32 Αυτοκράτοι?ος Καίσαι?ο!; 

Τι?αιανού 33 Άδριανου ΣεβασΤΟύ μηνος ΚαισαρεCου έπ[ αγο(μένων) ε.] 

35 34 (2te Η.) Γοι?γίας δ πι?ογεγι?αμμένος έπιδ[ έδω ]~κα. 

(3te Η.) Ήι?ας γεγυ(μνασιαρχηκως) δια Ίπποδ( ) γραμμ(ατέως) συστα
,fT( έντος) 36 :('[ α ]τακεχώ(ι?ικα) &διακ(ι?Cτως?) κινδ( ύνφ) των &πογι?α( φομέ

.νων) μηδενος 37 [δ]ημοσCου η ίδιωΤΙΚΟ(ύ) καταβλαπ( τομένου). Έπαγο(μέ

νων) ε. 

36 Ζη μ:ηδενος κτl.. vgΙ Ρ. Stl·aBb. 31 
+32,001. ν ι 16/17 (A.rch. 4, 124); O.J. 
9, 25, 1 i. f. 

άδ'ιακ(ρίτως) - die A.uflosung ist sehr 
wahrscheinlich - wird eher mit Wilcken, 

A.l·ch. 4, 253 (cf. 129) als "citra causa& 
cognitionem" zu fassen sein , wie mit 
G.-H. als "ungeteilt". VgΙ noch Mitteis, 
Leipz. Sitz.-Ber. 1910 S. 262. 

4. ϋΒΕRWΑCΗUΝG DES GRUNDBUCHS 
DURCH DIE ΒΙΒΛΙΟΦΤΛΑΚΕΣ UND GΕΝΕRΑL·ΑΠΟΓΡΑΦΑΙ. 
213. Verordnung einer Behδrde iiber die Beseitigung der μετέωροι οΙκο

υομίαι. - 72 n. C. - Oxyrhynchos. (V gl. S. 99.) 
Ρ. ΟΧΥ. 2, 238 edd. Grenfell-Hunt. Nachtl·. Υοη Nabel', Al·ch. 1, 315 fg. 
Lit.: Mitteis, A.l·ch. 1, 193 fg. 

Die μετέωροι ΟΙΚΟI10μ{αι ίη 1. 1/2 sind, wie ich a. Ο. ausgefiihrt habe, 
nicht etwa mit den Hgg. als vollzogene Vertragsurkunden mit irgendwie 
(Ζ. Β. durch beigefίigte Bedingungen) suspendiel·ter "Vil'kung zu denken. 
80ndern der 8achvel'halt wird sein, daB die βιβλιoφύλcιxες bereits auf die 
πρoσcιγγελ{α der Pal'teien hin das έπ{στcιλμcι zur Kontraktserrichtung erteilt 
hatten, die zu el'wartende &πογραφ7ί des projektiel'ten Geschafts j edoch 
iiberm1i1lig lang ausblieb. Ζη einer solchen Verzogerung konnten die Par
teien alle moglichen Griinde haben; es konnte ja sein, dafi sie Υοη dem 

4. iJberwachung des Grundbuchs durch die βιβλιοψύι..ακες und GeneraΙ-&πογραφαί. 233 

projektiel·ten Vertrag wieder abgingen, oder dafi sie die έγκύκλιον-8teuer, die 
ja schon ΥΟΙ del" Verbiicherung bezablt sein mu1lte (vg1. zu Ι 16/17 auch 
8. 78), nicht sofort erlegen wollten. Andererseits ware es begreiflich, daB 
die Buchbehorde nicht jabrelang unvollzogene έπιστάλμcιτα ausstehen lasscn 
mochte, sondern solche nach bestimmtel' Frist fur erloschen erklίίrte . Ich 
vel'mute darum, da1l hiel' den Parteien ein Ultimatum zur El'stattung der 
&πογραψή gesetzt werden sol1. 

Die verordnende Bebδrde sind wahl'scheinlich die βιβλιoφύλcικες selbst. 
Ιη Ι 14/15 verlangen sie, daB ihnen auch irgendeine Eintragung ίη den 
κcι τcιλο χισμο [.vοrgelegt wird. Dies bezieht sich bl01l auf den Fall, daB das 
έπ{σταλμα fiil' ein Katokengrundstiick el'teilt worden istj denn dann ist (vg1. 
8. 112) noch vor der Eintragung ίη die βιβλ . έγκnjσεων auch jene ίη die 
κcιτcιλoχtσμo{ el'forderlich. Hinter κcιτcιλoχισμων schlage ich - mit Reserve 
- ΥΟΙ: έ[πιγρcιφάς], da die Umschreibung ίη den Katokengrundbίichern 

μ.τεπιγΡCΙφ7) genannt .wird (8. 112). 
Zum Ausdruck μετέωρος οίκονομ{α vg1. auch ΟΧΥ. 117, 4/5, wo ίη einem 

Privatbrief von &πcιρτ{ζειν το εν Τfί 13ιβλιο.ιJ-f]κΤ/ μετεωρlδι( 0)11 die Rede ist, 
was zu unserm Papyrus genau paBt. 

1 τους εχοντας μετεώι?ους 20ExovotLCag εν τε τωι 3 &γοι?ανο'μίωι και 
μνημo~νείωι και γι?αφίωι iv τωι 5 διεληλυ,fTότι τετάι?τωι έτει 6 Αύτοκι?ά- & 

τοι?ος Καίσαι?ος 7 Ούεσπασιανού Σεβαστοi'J 8 πι?οσέι?χεσ.ftαι τοίς 9 αγοι?ανό
μοις και τε[ λειούυ] 10 ταύτας έντος [τ'ijς .. ] 11 τού έυεστωτ[ ος] 12 μηυος 10 
Σεβαστού [ .. . ] 13 και οφείλοντα[ς έπι(?)]~φέι?ειν [τας δια(?)] καταλο-
15 χισμων i[ .. ....... ] 16 και ένκυκλί[ ου πτώ]Ε.ματα ετι και vi{v (?) 1& 

έπι ]~φέι?ειν η οτι τοίς ~[ .... 

Hier bl'icht del' Papyrus ab. 

13 [Επι-] erg. Μ. Oder [&να-] ? 
15 έ[ πιγραφά,?] Μ. 

17 Ob satt νυ[ν ... ] συ[ν W.? 
18 &[σχοl.ουμένοις] Nabel' a.O. 316 Α..4. 

214,. ~πoγραφ'ή ίη Befolgung des Befehls Ζυ einer GeneraΙ-άπογραφ'ή. -
Nach 59/60 n. C. - Faijum. (V gl. S. 105 fg.) 

BGU 112 ed. Wilcken. Nachtr. Υοη Hunt und Pl'eisigke ίη den Nachtl·. Ζη BGU 
ΙΙ und ΠΙ 

1Ά[ντ ]ί[γ ]ι?αφου [απ ]ογι?α[φ ]'ijg. 2Άμμωνίφ [και ... . ]?ωι γ[ VtLJva
[σιαι? ]χ( ήσασι) 3 βιβλιοφύλαξι [τ'ijς έ]Υ Άι?σιυοει[ τ( ων) πόλ( ει)] 4, δημοσίας 
βιβ[λιο.ftήκ]ης 5παι?ι, Πασόξεως το[ύ] Παήσιος τού Μυο(ς) 6 ίει?έως τωυ 5 

α[ πο] Και?αυ{δος τ'ijς Ήι?( ακλείδου) 7 μει?ίδος. Κατα τα -δπο τού κι?ατ{στου 
8 ήγεμό'ι'ος Λευκίου 'Ιουλίου Ούηστείνου 9 πι?οστεταγμ,ένα &πογι?άφομαι ΕΙς 
10 την ένεστωσαν ήμέι?αν τα -δπάι?χοντά 11 μοι σντα κα,fTαι?α &πό τε οφιλ'ijς 10 

και 12 -δ[ π ]0.ftήΚ71ς και παντος διεγγυήματος 13 έν ΤΙΙ πι?οκειμέυηι κώμηι 

πατι?ι"ι,ν 14 τι?{τον μέι?ος οΙκίας και αύλ'ijς και ψειλους 15 τόπους βίκων 15 

δύο ήμίσους, ους ~γόι?α~σα παι?α Μεσοήι?ιος τού ΝέκφΕι?ωτ;ος 17 τωι ε 
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(ετει) Νέ(!ωνος Κλαυδίου Καίοα(!ος 18 Σεβαοτού Γε(!μανικου Αυτοκ(!άτο(!ος 

20 19 καλ έν τ'!'ί κώμ?]ι οΙκίαν, .ην -ηγό(!αοα 20 πα(!α Όννώφ[(! ]ιος τού Πετεο(!αί· 

πιος 21 τωι ς (ετει) Νέ(!ωνος Κλαυδίου Καίοα(!ος 22 Σεβαοτού Γε(!μανικου 

Αυτοκ(!άτο(!ος. 23 'Ότι δ' αν άπο το[ ύτ ]ων έξοικονομήοω 241) καλ π(!ος-

25 αγο[(! ]άοωι, π(!ότε(!gν 25 π(!oςαγγελω~, ώς έκελεύι'f.ftηι. 

5. GESUCHE υΜ ΠΑΡ ΑΘΕΣΙΣ. 
215. Gesuch um παQά.:J.εσιs des Eigentumerwerbs, - 259 n. C. - Faijflm . 

Ρ. Gell. 44 ed. Nicole. Ν achtr. VOll Mitteis, Aus den I griech. Papyrusurkunclell 
(Leipzig 1900) 46 Α. 42; Wilcken, Arch. 1,554; 3,397. 

Lit.: AuBer dell Genannten Lewalcl 52 fg.; Eger 131 fg.; Rabel, Verfiigungs
beschr. des Verpfandet·s 62; Ρ. Μ. Meyer zu Ρ. Hamb. 14-16.1) 

Aurelia Χ hat νοη Aurelius Rufus θίη Grundstiick gekauft: dieser wal' 
nicht απογεγραμμένος. Letzteres ist zwar nicht ausdriicklich gesagt, kann 
aber ίω Zusammenhalt mit den iibrigen gleichal'tigen PapYl'i als del' Sinn 
νοη διακεψένου κατα παρά-ιtευιν , .. έπ' ονόματος τού fJποχειρLοv ..... ΛΟΥ
γεινα αφ?)λικος mit Sichel'heit bezeichnet werden. Dieses bedeutet namlich: 
Rufus hatte seinerseits friihel' Υοω αφf)λιξ Λογγεινας gekauft, dabei abel" auch 
nur παρά-ιtευις des Kaufs erlangt, nicht απογραψή erstattet. Welches Hindel"niS 
der απογραφ?ι entgegenstand, konnen Wil" jetzt untel" Zuhilfenahme der Ham
burgel" Papyri Nr. 15 Ι 15 und Nr. 16 leicht el'kennen; die erstere Stelle 
zeigt namlich, daB ίη unserm Papyrus Ι 24 Ζα lesen ist: των δραnιων [χω-

- -, Ι] ~ Ι \ "λλ " 'δ Λ ι 'Ά a. ι (Iot:uwv Τ17 ενευτωυ rι 1}μερι; υυν α οις εις απΌ ουιν ουκιφ νυεuτιφ ... 
δανιυΤi1" Es Jag also auf dem gekauften Grundstiick θίη Pfandrecht, dessen 
Inhaber gerade erst mit dem Kaufgeld bezahlt wil"d. Es ist kaum zu be
zweifeln, daB gerade dieses pfandrecht bisher die απο)ρα μι verhindert hatte. 
Und das bedeutet, daB, wie man schon langst veImutet hat, voIhandene 
pfandrechte die VerauBet'ung des Pfandobjekts hindeIten. Del' ο b 1 ί g a
toIische Vel'kauf zwar konnte natiirlich vor sich gehenj aber del" Kaufel" 
eIlangte keine 6πoγραφrι, sondern nul" θίηθ παράftεσις seiner Rechte, θίηθ 
Al·t V Ol"met·kung. 

Wie im bishet'igen vOl'ausgesetzt ist, hatte das Ρfandreι;ht schon damals 
])estanden als deI jetzige VeIkaufer, Rufus, kaufte. 'Απογεγραμμένος Wal" 
del" 6.φηλ ι;; auf dessen Eigentum lastete das Pfandl"echt. Dahel' hatte 
Rufus νοη ihm zwar kaufen, aber nur θίηθ παριfftεσις erlangen kOnnen. 
Warum Rufus nicht schon selbst den Glaubigel' abbezahlte, wis~en Wil" nichtj 
moglicherweise war damals die FOl'del"Ung noch nicht fallig. J edenfalls 
iibertragt er jetzt seine παριfftεuις - Stellung der Aul"elia ΧΙ und diese zahlt 
dem Glaubigel". DaB sie nicht SOfOl"t απογραφ?ί macht, sondel"Π υω παρά

iJεuις bittet, ist begreiflich, weil die Loschung des pfandrechts doch noch 
θίη sel)aIates Verfahren voranssetzt. 

1) υίθ Ausfiihrungen des letztgenannten Gelebl·ten sowie die Texte del' bezeich
neten Hn.mbut·get· PapYΙ'i konnte ich infolge fl'eundlicbel' tberlassnng ιΙθΤ Konektur
bogen duι'ch den ΑηΙοτ noch benutzen. 
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1 (l le Η.) [Αυ(!ήλιος Άυτω ]νεινος δ καλ Δι[ ουυοό]δω(!ος ι1εση(μείωμαι) 
ζ (ετει) των 2 [κυ(!ίων -ήμω]ν ουαλεριανωLν καλ Γ]α}.λιηνού Σεβαρτων 

3 Μεοο(!η ς. 

4(21. Η.) [Αυ(!ηλίφ Σύρφ τφ και Σα](!απίωνι κοομ(ητεύοαντι) βου

λ( ευΤfj) βιβλιοφύλ( ακι) Ά(!οι( νοείτου) 5 [πα(!α Αv(!ηλ(Cας) .. . ]μαg τ.ης και 

ΘαΙ6αρίου Δημητ(!ίου' τού καλ Άντω~[νείνoυ ....... ]ου ά(!χιε(!ατεύοαντος 
τ.ης Ά(!οινΟϊτων πόλεως 7 [ ••••••• •••. • ]ίου τόπων μετα φροντιοτού τού 

άδελφού 8 [ . •••.• τού καλ] Άντωνείνου. Ήγόραοα κατα δημόοιον χ(!ημα-

9 [τιομον δια τού ά]ρχείου έν.ftάδε τfΊ ένεoτώorι -ήμέ(!Cf έν τfj 10[ .........• ] 10 

Σεκνεπτυνίου καλ τού Ευτυχίδου λεγομένου 11 [ •••...... έκκαι]δέκατον 
ι rι' \ " 'ί ' δ 12 [ l ]ί \" , μεροg, ο εοτιν απΌ ?]μ οους εκκαι ε_ κατο. με(!ο . . ο χ ας και ετε(!ας οι-

κίας διπυ(!γίας παλαιάς καλ αί~[ .ft(!lov, τούτων των] τόπων πάντων 
ουνην(ν)ωμένων άλλήλοιg 14 [ ............ τ ]εφ.ηg ά(!γυ(!ίου δ(!αχμω1Ι 

χειλίων πεντακo~[ οίων ...... παρ]α Αυ(!ηλίου 'Ρούφο[ υ] 'IoCwvog τού 15 

Παπιρίου άγo~[(!ανoμ( ήοαvτοg) χαλ ώς χρηματ ]ίζει, δια~ειμένo[ υ κ ]ατα 
παρά.ftειJ[ι]ν δια οού έπι 17 [τού ... . ... έτους] μηνοg Φαωφι έπ' [ον ]ό-

ματος τού -δποχει(!ίου 18 [. . • • . • . . • • . •• Λ]ογγεινιΧ τού καλ Άμμωνίου 
, 'λ " 19 ,., d ,. δ ι [ ] ι , ε'- δΙ αφη ικος και αυ_ ............. ημΙυυ εκκαι εκατ ον με(!ος ~ι;ι:~ ,.ι ι-

δωμι είς 20 [το την πα(!ά.ftεοιν γ ]tvio.ftat άiιoλoύιtως φ πα(!ε.ftέμηv άντι- 2ό 
γ(!ά~[ φφ τού χ(!η(ματιοκού) . Ό]πόταν γαρ την άπογ(!αφην αυτού ποιω
μαι 22 [άποδείξω ώς -δπά(!χει] καί .έστι κα.ftα(!Οv μηδενελ κ(!ατούμενον, εΙ δε 
φαΕ.[νείη έτέ(!φ π(!οο.ηκον 1) π ](!οκατεοχημένον δ'ια τού βιβλιοφυλακείου 
24 [μη ε6εο.ftαι έμπόδιρν έκ] τ.ηgδε τ.ης πα(!α{tέoεως, των δ(!αχμων 25 [χω- 25 

ρουοων ηΊ ένεoτώo]rι -ήμέρCf ουν αλλαις εΙς άπόδοοιν Λουκίφ Άν.ftεοτίφ 
26 [. . • • • • • • • • • • Ά]ντινοεί δανιoτ'fι άκολού.ftως Τι παρε.ftέμην αυ..::!.[ του 
άπox}fί. 28 [(21. Η.) Αυ(!ήλ]ιος Σύρος δ και Σα(!απίων κοο(μητεύοας) βου
λ( ευτης) δια έμου Αυ(!ηλίου 29 [Άντωνείνου τού και' Δ]ιονυοοδώρου 
γρα(μματέως) άΠΟ6υοτα.ftέντος κατεχώ((!ιοα) ζ (έτουg) 30 [των κυ(!ίων -ήμων 30 

ο]υαλε(!ιανων καλ Γαλληνού Σεβαοτων 31 Μεοορη ς. 

10 fg. Die Beschreibung des Kaufob
jekt. ist nicht sicber herzustellen; zweifel
ha ft ίΒΙ mir, ο b ίη 1. 11 zu erganzen ίΒΙ 
~κ~αιδ'έ[ κ~τoν μέρο> (Nic.) oder ~κκαιδ'ε
[κατου IkfQovS. 

16 διακειμένο[ υ (so schon Eger) nicht 
διακεΙμενο[ν; es hangt ab Υοη Ρούφου. 
V gl. 211 1. 32. -

17 ύποχεΙριο> konnte eine untel' θίηθ!" 
Potestas stehende ΡθΙ'Βοη sein; ο b. abet· 
l)atl"ia potestas gemeint ist, HtBt sich be
zweifeln, weil θίη filius familias kein Ver-

mogen hat. Ehel' ist an yormundschaft
liche Gewalt zu denken. 

22 καΙ ίστι κα.ftαρόν sq. muB auf Gl'uncl 
der Ρ. Hamb. als von 6ιποδεΙξω, ι1ι, ab
hangig verstanden werden: d. h. bei der 
6ιΠΟΥραψή wil'd der Kaufel' zeigen, daB 
das pfandl'echt geloscht ist. Bisher, d. h. 
ΒΟ lange wil' nicht wuBten, daB ein solches 
vorhanden war und eben das Hindernis 
del' 6ιπογραφή bildete, konnte man die 
W orte auch als Hauptsatz verstehen. -
μηδενι κρατούμενον = niemanclem vet·
haftet. 

216. Gesuch um παQά.:J.εσιs des Eigentumserwerbs. - 186 Ώ. C. - Faijum. 
DGU 243 ed. Viereck. Nachtr. Υοη Wilcken und Gradenwitz ίη den Kachtr. zu 

BGU Ι und ΠΙ; Grenfell-Hunt ΖΙΙ ΟΧΥ . 4 ρ. 182 Α. 1; Lewl1.lcl a. Ο. 53. 
Lit. s. ΖΙΙ 215; ΜίΙΙείΒ, Hel'mes 30, 604. 
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Der Gesuchsteller hat νοη θίηθω Haus, Υοη dem er bereits θίη Viertel ι 

besa13, noch θίηθ Halfte dazu gekauft, und zwar wohl νοη θίηθω Verwandten 
oder gar Bruder; wie aus του και αiιτoύ /λ-ψρικόν 1. 8 hervorgeht, hatte 
auch er selbst sein Viertel νοη seiner Mutter geerbt. Die Mutter des Ver
kaufers hie13 Tasucharion. Der Verkaufer war abel' noch nicht &πογεγρα/λ-
/λ-ένος; warum, ist nicht ersichtlich Moglich ist, da13 er die &ποιραφ?) θίη
fach aus Nachlassigkeit versaumt hatte; wir wίirden dann den ' denkbar 
einfachsten Fall eines verauBernden /λ-η &πογηρα/λ-/λ-ένος vor uns hltben, namlich 
den, da13 der wirklich Berechtigte es nur versaumt hat, sich durch &πογραψή 
bei der βιβλ.ιο.fJ~κη Eγκτ~σεων zur vollwirksamen tberschreibung Ζυ legiti
miel'en. Wie immer dem sei, jedenfalls kann derzeit nur παρά.f!:εσις erfolgen. 

1. [ ...............•.••...•... ] 2 δο[ .. Jέν-ltά[δε .' .... ] .... [ . .... 
• ..•• • ] 3 έν κ[ l6Jftrι [ .. . .. . Jντι τψ; Ήρακλείδου μερίδ[ ο(ς)] 4 ημισυ μέρος 

5 [κοιν ]ον προς έμε κατα &λλο 5 τέταρτον μέρος οΙκίας τειμης άργ( υρίου) 

(δραχμών) δια~κoσίων παρ α Σουχα του καλ .:1ya-ltoiJ Δαίμονο(ς) 7Ήρακλεί
δου τού Ζω'ί'λό'υ άπ[ο J άμφ6δου Φρέμει 8 τού κα~ αύτού μητρικον Τασου

χαρίου της Zω'ί~λoυ μη άπογεγρ(α,αμένου). Διο έπιδίδωμι εΙς το την 

10 1Ο παρά-ltεσιν γενέσ-ltαι άκο(λού-ltως) φ παρε-ltέμ(ην) l1άντιγρ(άφφ) τού 

χρη(ματισμού)' δπ6ταν [γ Jαρ την άπογρ( αφην) 12 αύτού ποιώμαι, άποδείξω, 

ώ[ς] ύπάρχει καί έση καΕ..-ItαρΟν μηδενι κρατού(μενον)' εΙ δε φανείη, ει-

15 ναι 14 κύριον τ[ο] προκατεσχη(μένον) ~ προπαρακεί(μενον) 15 δια τού βι

βλ(ιοφυλακείου) προ της παρα-ltέσεως και 16 μη εσεσ-ltαι έμπόδιον έκ τ[ησJδε 
της παρα-lt(έσεως). 17 (2te Η.) Άρποκρατίων κι κατεχώ(ρισα). 18 ('Έτους) κζ 

20 Λύρηλίου Κομμόδου 19.:1ντωνείνου Καίσαρος τού 20 κυρίου Θώ-lt δεκάτ[rιJ. 

1/2 erg. etwa [rιγ6ρασα ...•. δια του] 
Εν-Β-ά[ δε "ΙραφεΙου Datum]; vg1. Gen. 44, 6/7. 

8 Ob < &πο > ΤασουχαρΙου 1ΥΙ.? 

217. Gesuch um παQάitεσιg. - Friihes 2. Jahrh. n. C. - Faijum. 

Ρ. Chic. 2 ίη Classic. Philo1. 1 ρ . 168 ed. Gooclspeed. 

Del' Papyrus ist so fragmentarisch, da13 der Gegenstand der παρά&εσις 
nicht zu el'kennen ist. Au13erdem nimmt der Hg. hinter διακεψένων mit 
Recht θίηθ Liicke an. Διακεψένων wird vielleicht am besten als Apposition 
zu dem (ίω Plural zu denkenden, vg1. των προκειμ.ένων 1.4) Kaufobjekt 
(etwa &QOL'QWV) verstanden werden; dann ware zu erganzen: /λ-η διακεψένων 

<' , , -, δ' Δ" δ'δ ' > εν ουΟ/λ-ατι του απο ομενου. ιο επι ι ω/λ-Ι προς . 

1 κ]αι μ . . [ ....... ] .. [ca. 16 Buchst.] ' 2 νων άλλ. [ . . iJv τfί προκει-

μένrι κώ[μπ .:1φρο J~δειτοπ6λει κοινον και άδιαίρετον προς ε[με κατα] 4το λοι-
5 πον ημισυ μέρος τών προκειμένων τε[ι]~μης άργυρίου δραχμών τετρακοσίων 

μη διακε[ι]~μένων < > το την παρά-ltεσιv γεvέσ-ltαι άκολού-ltως 7 τφ επιστα

λέντι επι σφραγισμών χρηματισμιΡ. Τ[ ην] 8 δε παρά-ltεσιν ποιουμαι μηδε

νος προκατεσχημένου 9 δημοσίφ ~ υ]διωτικφ τινι λ6γφ δια τού βιβλιο-
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φυλ( ακείου)' εΙ 10 δε φανείη έτέρφ προσηκον ~ προκατεσχημένον, 11 μη 10 

lσto-lt[ αι] ε.απόδιον έκ τησδε της παρα-ltέσεως. 

218. ΠαQάitι:σιg θίηθΒ vertragsmaBigen VerauBerungsverbots. - 166 n. C. 
- Tebtynis. (V gl. S. 105.) 
Ρ. Teb. 2, 318 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : Lewald 37 fg.; Eger 136 fg.; Rabel, Verfiigungsbeschrankungen des νθΙ'

pfanders 58 fg.; de Ruggiero, il divieto d'alienazione del pegno, passim. 

Fragmentiertes Gesuch eines Darlehnsglaubigers, vermutlich an die 
βιβλιοφύλ.ακες Eγκτ~σεων gerichtet, υω Eintragung einer Anmerkung dessen, 
da13 die Schuldner sich verpflichtet haben ihr Grundstiick bis zur Riick
zahlung nicht zu verau13ern. Von Vel'pfandung ist jedoch nichts gesagt. 
Darum darf man sie aus dem VerauBerungsverbot nicht ohne weiteres er
schlieBen wollen; anders steht es ίη ΟΧΥ. 507, wo zwar auch auf das Ver
au13erungsverhot der Τοη gelegt, daneben aber doch aus den Worten 'δια 
ΤΟ -όπέγγυον είναι' der Verpfandungswille zu erschlie13en scheint. U nmogJich 
ist es allerdings nicht, da13 die Verabredung der NichtverauBerung die 
Begriindung eines -όπάλ.λ.αγ/λ-α-Ρfandes bedeutet. Wie immer dem sei, jeden
falls hat es den Anschein, daB das vertragsma13ige Verau13erungsverbot als 
Hindernis kiinftiger Verau13erung betrachtet wird, also dinglich wirkt. V gl. 
dazu oben S. 105). . 

'Uber die Κlausel εΙ δε φανείαν κτλ. ίη 1. 22 s. S. 108. 

1 [ 12 Buchst. Jf~'[ 14 Buchst. άναγ Jρ[ αφομένης επι άμφ6δου 2[Μα JXf-
ι}'ι)Υων μετα κυρ[ίου του κατα J l!'!Ιτέρα -Ιtείου [ ....... ·J9[, .] . [ ... ] . 3 [τ ]ού 
Σο[ υ JxιX. Έπει εύχρήστ[ ησJα κατα δημοσίας δμ[ ολογ JfCaςo δύο γεγo~[νυ ]είας 

δια γραφείου ΤεπτύΙνε]ως τιρ δευτέρφ {τει .:1ντ[ ων ]είνου και ΟiJήρου 
5 [τJώV κυρίων Σεβαστών κα[τα ft]i;v μίαν μην/' Μεχειρ τ[εJτρ&δι Σερήνφ 5 

[και] 6 Διδύμφ άμφοτέροις 'Ήρωνο[ς] τού Σουχα μητρος Σαραπούτος άπε

λευ2.[ -It Jέρας Θενζφ[ φας απο αμφ[ ό]δου Συριακf'ίς άργυρίου κεφαλαίου 

δραχμα[ς] 8 πεντακοσίας [ε]ξ 'ήκοντα δ[ι'] fjςo δμολογείας εδήλωσαν φυλάξιν 

9 μοι άνεξαλ[λοτρίJωτα και άκαταχρημάτ[ι]στα μέχρι της τού κεφαλαί~[οJυ 10 
&ποδόσεω[ς] το ύπάρχον αύΤΟίς κο[ι]νως δίμοιρον μέρος κλήρου 11[κJατοι

κικού άρ[ ουρ Jwv τριών ήμίσους έν δυσι σφαγίσι περι κώμην Τεπ.Ε..[ τυνι Jv, 
κα[ τα δ JI: την έτέραν μηνι Παχων vεομηvίr;- μόνφ τώι 13 [προγ Jεγραμ

ft[iJvιp Σερήνφ &[λ]λας άργυρίου κε[φJαλα[ίο]υ δραχμας 14[ .. . JaxoOlaςo δι' 
fjςo και αύτος έδήλωσεν φυλάξιν μ[οι] ανεξαλλo[τρί~ωτ]α και άκατ[αJχρη- 15 

μάτισ[τα τ]ο ύπάρχον αύτιΡ δί[μοιρο]ν μέρος εκ 'Fo[i! 16απο] βορρα μέρους 

άρουρώ[ν εξ] τετάρτου ούσών τq[ίτο]υ μ[ iJq9V~ ?~ [τού 17 απο J βορρα 
μfΡ[01vς αρουρώυ [δεJκαόκτω ήμίσους [πε1Ρι την αύτ[ην 18 κώ]μην Τεπ
τύ~ιν iv [τfί λ ]εγομέν'!] Στασικ[λέο Jvςo δια~. [ .. . , φo~βoυ Jμέvη δ[ε J μη 
λά-ltω [κατα] 1'0 εις με δίκαι[ ον J olxovOftf?~[ ας κα Jτα 'FΙP[v πρ Jοκειμέv[ ων J 20 

άρουρών έπιδίδ[ ω Jμι εΙς το τη[ν 21 παρά-ltεσιν γεν Jέσ-ltαι δ[ .... ]. της 

8 1. φυλάξειν, ΒΟ auch 1. 14. 
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"F[ ά]ξεως κ[ ατο ]χίμων "F[. 22 .... • .. , .. J1" εί δε φ[ ανειαν ετέρ]φ 

προσή[ κο ]υσαι 11 ~Ρ9κ[α ]"F[ ε 23 σχη,uέvαι] 9~[ α] τού βιβλι~[φυλJακεtου μη 
έ'σεςϊ[-8'αι] έμπόδι[ O]'v §'5- [τησ~δε τ.ης] π[ ιχρ Jα-8'έσεως ακ[ ο ]λού-8'ως οΕς 

25 παρε-8'[ε']μην αvτ[ιγρJ4[φοις 25 •.. " ,] •• [. , • . ]~ων. (2t6 Η.) . [ ..... ] . 
rqα(μματευς) ~[ατ ]nώ(ρισα). 26 ('Έτους) $~"FOV .{11'"F(oJ'!.ι[ίvο Ίν ~ιx~ 26 [Ούήρου 

των κυρίων Σε]§~?'"FΦ'!-' 1!f?~?~Ρ α. 

6. DIE ΚΑΤΑΛΟΧΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ. 
219. ΠQοσαrrι:λία an die (Jι(Jλιοφύλακι:s τηs όημοσίαs (Jι(Jλιο{)vήκηs betr. 

ein Katokengrundstiick, - 67 n. C. - Faijum. (V gl. S. 111.) 
BGG 379 ed. Κrebs . Nachtl'. νοη Hunt uncl Wilcken in den Nachtr. zu BGU Π. 
Lit.: Mitteis, Hermes 30, 602; Wilcken, Ostr. 1, 462 Α. 1; 463; 485; Lewald 26 fg. ; 

Eger 79 fg. 

Parallelstiicke (c1. h. Katokenboden betr.): Lond. 2 ρ, 151/3; ΟΧΥ.483; 
Fay. 154. Dariiber, daB das Gesnch an die βιβλιοψύλακες της δημοσ{ας βι
βλιο.ι7?)κης (nicht εγκn)σεων) adressiert ist, s. 8. 94. 

14v··· " ... 
2 Δίωι κα~ Πρωτογένει γεγυμνιχσιαρχηκόσι 3 βιβλιοφύλαξι τ.ης έν 'Αρ

σινο(ειτων πόλει) δημο(σίας) βιβ[λΙΟ-8'(ήκης)] 4[πJαρα η ... κου κα~ nτολ-
5 λατος, αμφοτέρων 5 nετει ..... .. .. , . , .... ... . , . ,'~~Q 6 κώμης Καρανί-

δος της Ήρακλείδου μερίδ[ ος]. 7 'Αφ' ιbν απεγράψ[ ατο εκάτερ Jor,; ήμωυ 
δια 8 'Αμμωνίου και Σαραπίωνος προτέρων βιβλ[ιοφ(υλάκωv)J, 9 βουλόμε-8'α 

10 παραχωρησαι [τω]ι γ[νησ ]ίωι ήμΙ ων J 10 δμοπατρίωι κιx~ δμομητρίωι αδελ

φω[ι] l1Πετεεύτι εκάτερος εκτον μέρος κ[οινον] 12[xJιx~ αδιαίρετον έλαιω

νος έν κατoικικ?jι τ[ άξει] 13 αρούρης μιί}iς περ~ Ψενάρψ[ ε JV?jOLv, ο έ?'Η[" .], 
15 14 αφ' oiΊ εκάτερος απεγράψατο έλαιωνος ημι[ συ], 15 ωστ' είναι επ~ το αύτ& 

το έξοικονομούμεν[ ον J 16 ελαιωνος αρούρης τρίτον τειμ.ης αργυρίο[ υ ] 

17 δραχμων διακοσίων. Διο προσαγγέλλο[μεν] , 18 0πως έπιστείλητε η5 το 

γραφιον Καραν[ίδος] 19 συνxρηματί~ε(ιν) ήμειν αις κα-8'ήκ(ει). 

20 ~o (2t6 Η.) Tω~ το γραφιον Καρανίδος' Κα-8" ην πεποίηνται πε[ρι] 
ιχ 

21"F[OJ τρίτ[ον] μέρος, τ.ης "F9V κλήρου αρ[ούρ]η[ς] !!~~ς τ[.ης] 22{;π' ov-

9?'!-'ος κρατουμένης τελείσ-8'ω ιΡ$ κα-8'ήκει. 

23 (3te Η.) ('Έτους) ιγ Νέρωνος Κλαυδίου Καίσαρος 24 ΣεβαστΟύ Γερ-

25 μανικού Λύτοκράτορος 25 Παύνι γ. 

1.20 ergίίnΖe etwa τφ < &σχoλ.ovμ,ένιp >. 23 Ι πεποίηντιχι < πι,ιοσαγγελ.lιχν ). 

220. Homologie (vor dem ΎQαφι:ίοv) iiber Kauf und Auflassung eines 
Katokengrundstiicks. - 83/ 4 n. C. - :E'aijftm. 

C. Ρ. R. 1, ed. Wessely. Ν achtr. νοη Mitteis, Sav. Ζ. 19, 247 Α. 1; Preisigke, Giro
wesen 316 Α. 2; Wilcken angef, ebenda 423 Α, 1; die El'gebnisse θίηθΙ' Revi
sion des Ol'iginals durch Zereteli sind nach brieflicher Mitteilung benutzt. 

6. Die κατιχι.οχισμοΙ τών κιχτο{κων. 239 

Lit.: Lewald 62 Α. 5; Eger 41 Α. 1; Preisigke a. Ο. 315; 499. V g1. noch Ρ. Μ. 
Meyer, Heerwesen del' Ptol. ιι. ROm. 108; Naber, Aι·ch. 1, 319; WaszYDski, 
Bodenpacht 86; Rostowzew, Zur Gesch. des Kolonats 92; 144; 146; 181 ; 
185 Α. 2. 

GeRenstand des Verkaufs sind dl'ei Arnren Katokenland, VI-elchi3 einst
mals (Ι 6) einem gewissen Ptolemaios gehOrt hatten 1), aber, vermιιtΙίch 
weil dieser als μισ.ι7ωτ~ς τινων ο-όσιων (ι 6), d. h. als Pachtel' Υοη Landereien 
des kaiserlichen Patrimoniums (Mitteis, Rom, Priv.-R. 1, 354 fg.) 8chulclnet· 
des Patrimoninms geworden ,val', Υοω procurator (patrimonii, wie zu ver
muten Ist) Claudius Blastus im Exekutionsweg der jetzigen VeIkaufet-in 
ptolemais zugeschlagen worden wat'en. 2

) Diese verkanft sie jetz.t ,veitel
an Maron, 

Dieser scheint sich das Kaufgeld Υοη Μ. ValeIius Proclus ausgeliehen ΖΙΙ 

haben; die Zahlung wird namlich so bewerkstelligt, daB dieser, der bei den 
Banken des Herakleides ιιnd des Isidoros Guthaben hat , den Kaufpreis anf 
die Banken anweist. Dafiir stellt ihm Maron, anf dessen Rechnung θΙ- zahlt 
υκ rov του Μάρωνος λόγου Ι 13) θίη χειρόγραφον aus, 80 weώgstens kann 
deI Passus ίη Ι 13 verstanden werden. 

Worauf es hieI zunachst ankommt, ist jedoch Ι 11. Die Verkanferin e1'
klart Ίπιτετελεκέναι τας εις τον Μάρωνα δια rov κατοικικοv λογιστηρlοv . , . 
οlκονομlαι; δις κα.ι7ήκει', cf. 1.22. Es ist also die Umschreibung ίω Katoken
grnndbuch erforderl~ch gewesen. Nach dem Wortlaut wal-e diese Umschι'ei
bung bei de1- Errichtιιng des Vel'trags schon vollzogen (επιτετελεκέναι ι 11; 
γεγονυίαι Ι 22). Da nun das Katokenamt die Umschreibnng siche1' nur auf 
der Grundlage eines fe1'tigen Kanfvertrags vornahm (vg1. Qxy. 1,45 [222] 
Ι 7/8), so kame man fast zu der Annahme, daB der Kanfve1·trag hier ΖΊνθί
mal enichtet w01'den ist; so anch wirklich jetzt Preisigke 501 fg. Widel-
legen laBt sich das nicht; doch glaube 1ch, daB man zu der Annahme θίnθδ 
so komplizierten Verfah1'ens vorlaufig noch nicht gezwnngen ist ιιnd das 
Ίπιτετελ.εκέναι' und 'γεγονυίαι' proleptisch fassen darf. D. h, die vorliegende 
Ul-kunde ist enicbtet, noch ehe die Parteien an das Katokengrundbuch 
hel'angetl'eten sindj anf Grundlage del'selben voll~ieht dieses dann die μετ
επιγΡCΙφ?) (wobei es natiirlich θίn Exempla1' derselben zuriickbehalt) und 
sodann kann auch die &πογραφ?) an die βιβλιoψύλcικες εγκτήσεων auf Gι-und 
der 'iibrigen Exemplare der Urkunde nnd de1' Bestatigung iiber die μετεπι
γραφ?) erfolgen. Dabei sagen die Leute επιτετελεκέναι im Perfektum , vveil 
zUl' Zeit, wo die Vet'auBerung dnrch die projektieIte V01'lage an die Biblio
thek die V ollendung el'halt, die μετεπιγραφή ίη den καταλοχισμο! wiIklich 
schon vollzogen sein wil'd. 

1) Sie werden in den Biicbern des ούσιιχκος λόγος als πρότει,ιον Πτολ.εμιχlου be
zeicbnet (Ι 6); eine interessante Anwendung diesel' Praxis zeigt das Testament in 
D. 32, 38, 3. 

2) Der l'rocurator patrimonii realisiert die Forderungen seines Ressol'ts im ν θΙ'
waltnngsweg nach Analogie del' Fiskalfol'del'Ungen (rom. Priv. -R. 1, 369) , und zwal' 
aucb an Privat- uncl Katokenland. Die Annahme νοη Pl'eisigke a. Ο. 501, daB die 
drei Aruren selbst zum ούσιιχκος ι.όγος gehδl't batten, ist dahel' grundlos. 
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Είη sti1istisch verwandtes Stiick ist BGU 883, das sich nach dem uns~ 
rigen vielfach erganzen laBt. 

1 ['Έτου]ς τρ{το[ υ Λ-VΤΟκρά]ΤΟΡΟς Καίι5αρος [Δομετιανο]υ Σε[βαι5ΤΟ]ύ 

Γερμ((νικου μ[ ηνος ..... 2 Ό]μολογ[ ει Πτολεμαl;ς] Πτολεμαίου ώς έ[ τών 

τρι]άκοντα εξ μέι5η(ι) μελ[ί]χρως ΙΧι5η[μος μ]ετα κυρ{ου του έαυτης άνδρος 
Πτολεμα{ου τού :Α.πολλωνίου ώς έτών τριάκοντα 3[μ]έι50υ μ[ελ{χρω ο-Vλη . 

μ}r]λωι δεξΙώΙ κα~ M[ιXQx]og Ο-vαλέQιος Πρόκλ[ος] άπολύι5ιμος άπο ι5τ[ρ]α
τε{ας ώς έτών τει5ι5αράκοντα έπτα μέι50ς μελ{χρως Ο-Vλη(ι) γαι5τροκνημίι;ι 

δεξι~ 4 MιXQrovt Μάρων[ος ώς] έτών πεντήκοντα μέι5ωι μελίχρωι oiιλη(ι) 

όφρυι άρΙι5τερ~ λαtrr- ή μεν Πτολεμα1:ς παρακεχωQηκέναι τώι Λlάρωνι E1Jι5τε 
5 κα~ έκγόνοις α-VΤΟυ κα~ τοίς 5 παρ' α-Vτών εΙς μ[ ετεπ Ιιγραφην άπο της 
προγεγραμμένης ήμέρας έπ~ τον ΕΧπαντα ΧQόvον τας ύπαρχούι5ας α-vτfίι 
Πτολεμα"ί"δι άγοραι5τας έκ προκηρύξεος Κλαυδίου Βλάι5του γενομένου 
6 [έΠΙΤQόπου] του κυρίο[ υ] Λ-VΤΟκράΤΟΡΟς Κα{ι5αρος Δομιτιανου Σεβαι5του 

Γερμανικου πρότ[ ερο]ν Πτολεμα{ου του :Α.κουι5ιλάου γενομένου μιΌi7ωτου 
τινων οΜιών πεQ~ :Α.Qι5ινόην της Ήρα~[ κλ]είδο[ υ μερ{δος κλήρου] κα

τοικικου άQούQας [τ ]QEtg η ο[ ι5αι έα]ν dJot [και'] τα ι5υνκοίροντα π[ άiι ]τα 
έν δυι5~ ι5φQαΥίι5ι, ιbν γείτονες xai7tbg δ παραχωρούμενος Μάρων ύπη

γόρευι5εν της 8 [μ ]εν ::tQ[ ώτης ι5φQαγί]δος η έστιν άρουQών δύο νότΕ ου] 
:Α.ρήας της 'Ήρωυος κλ~ρoς, βορρα Μύι5τ[ ου 'Ή]ρωνος του Ήρφδου κλη
ρος, λιβος πεδιακη(ι) δδός, άπηλιώτου διώρυξ, εΙς nv έκχειται 9 Ι δ] κλή

ρος, [της δε δευτ]έQας ι5φραγείδος η έι5τιν της λοιπ[ης] άQούρης μιας νό

του πεδιακη(ι) δδός, βΟΡQα :Α.φΓQ]οδισ{ας κληρος, λιβΟς. δΙώρυξ, δι' ~ς 
10 πoτί~εται δ κληρος, άπηλιώτου δΙώQυξ είς 10 [nv έκ ]χεϊ{ ται δ κληρος], την 

δε παραχώρηι5ιν πεποιηι5i7αι τ[ ην Π]τολεμαίδα τώι MιXQrovt ι5υν τοις του 

[ένει'iτ ]ώτος ετους έκφορίοις και' ι5πέρμαι5Ι άκολούi7ως Τ'Π του γεωργου 

μΙι5i7ώι5Ι κα~ 11 [έπιτε ]τελε[ κέναι την] Πτολεμα{δα τας εΙς τον Μάρωνα 

[δια τ ]ού κατοικικου λογιΌτηρiου τών παρα[ κε ]χωρημένων &ρουρών τριών 

οίκονομίας ώς xai7TίXH κα~ άπέχειν την α-Vτην 12 ΠτολεμαΙ·δ[ α παρα του 

M]ιXQrovog το διει5ταλμένον παραχ[ ωρ ]ητικον &ργυQικον κεφάλαιον &ργυ

ρ{ο[υ δ]Qαχμας έναΚΟι5{ας, άφ' ιbν παρα μεν τού Μάρκου Ούαλερtου 
Πρόκλου έκ τού 13 [του] Μάρω[νος λόγου] κατα χειρόγραφον και' κατα 

διαΥΡ[ αφην] της Ήρακλεtδου κολλυβιι5τικης τραπέ~[ ης] Ταμείω(ν) άργυρίου 
δραχμας πενταΚΟι5tας, [τας] δε λοιπας dQYVQtov δραχμας 14 [τε ]τραΚΟι5{α[ς 

•• . ]ει[ ν δι]α της Ίι5ιδώQου η)απέ~ης {Τεμ[ ένου ι5υμ ]βολαιων και' βεβαιώσειν 

8 :n:ρ[ ώτης Zereteli; [μιας] Wessely. 
9 δΈυτ ]έρας Zereteli; fΤ ]έρας Wessely. 
10 δ κλ1ίρος] Zel·eteli. 
13 ΤαμεΙων gehδrt zur Fil'ma der Bank. 
14 . .. . ]ει[ν Zel'eteli; fχ]ειν Wessely.-

συμμολαιων Ι συμβόλαιον nach Ι 31. -
,(j-ffL[ivov] Μ.; {Τεμ[ένων] W., ίΒΙ unhaltbar; 
,(j-εμ[ένης] Preisigke, LetzteIer ωθίηΙ, die 
ptolemais habe dem Proclus eine Quit-

tung iiber die Zahlung ausgestellt, welche 
hier bezeichnet sei. lch bin mehr geneigt, 
die Worte auf die Zahlongsanweisung zu 
beziehen, die Proclus der Ptolemais auf 
die Bank ausgestellt haben muB; dazu 
fiihrt mich bes. Ι 30/31, wo {Τεμένους 
steht, das leichter aus {Τεμένου als aus 
{Τεμένη entstehen konnte. Doch gebe ich 
zu, daB die Sache zweifelhaft ist. 

6. Die καταλοχισμοι των κατοlκων, ,241 

α-Vτήν τε Πτολεμαίδα και' τους παρ' αiιτης τώι MιXQrovt κα~ τοίς παρ' 

αυτου τα παρακεχω~Qημένα δ[ια παν ]τος πάσrι βεβαιώι5ει α κα~ παρ[έξε- 15 

] 
, Ι , , Ι "δ' 'n.' , \ , 

ται ανεπαφα και ανενεχυQαι5τα και ανεπι ανιι5τα και καυαρα απο παντος 

όφειλήματος άπο μεν δημΟι5{ων τελεομάτων 16 πάντων κα~ [έπιγρα.φών 

πα ]ι5ών και' &ρταβΙών κα~ ναυβίων κα~ άρι.ftμητικώv κα~ έπιβολης κώμης 

και κατακριμάτων πάντων και παντος εrδους άπο τών ενΠQοι5.ftεv χρόνων 

μέΧQΙ του 17 διεληλυ.ftότος δ[ευτέQου ε]τους κα~ α-VΤΟυ του δευτέρου ετους 

Λ-VΤΟκράΤΟΡΟς Κα{ι5αρος Δομιτιανου Σεβαι5του TEQILaVLXOii άπο δε ίδιω

τικών κα~ πάσης ένποιήι5εως έπί τον ΕΧπαντα ΧQόνοv κα~ 18 μηδένα κωλοί

οντα [Μάρ ]ωνα μηδε τους παQ' α-VΤΟυ κυριεύοντας αiιτών κα~ τα έξ αυτών 

πε(μγεινόμενα άποφερομένους και είι50δεύοντας και έξοδεύοντας και πoτί~oν

τας και' έκxέoν~τας διά τε τών πρό[ τερον ο]ντων Ρεt.ftρωv καί ύδραγωγών 

και δδών xa.fttbg lXvro.fttv εr.ftιι5ΤΟ κα~ μει5ειτεύοντας κα/' παQαχωQουντας 

έτέροις και διοικουντας περι α-vτώv ώς έαν 20 [βούλω ]νται και πρ[ος τον 20 
λοιπον ΧQόνοv μή]δ[ ε] την Πτολεμαίδα μήδε τους παρ' αυτης [έν ]καλείν 

μήδε διαμφισβητήι5ειν μήδ' έπελεύσει5.ftαι τρόπωι μηδενί, στι δ' αν τού

των παQαβηι 21 [ή Πτολεμ ]αι'ς, άποτίι5[ ει τφ Λlάρωνι παQ ]aXQfJILlX θ ύπεί

ληφεν παραχωρητικον &ργυρικον κεφάλαιον με.ft' ήμιολίας και τα βλάβη 

και δαπανήματα διπλα και έπίτιμον ΙΧλλας &QYVQtov 22 [δραχ]μας πεντα

Κ[Οι5ίας και εις τ]ο δημόι5ιον [τα]ς roag και μηδεν ~ι5ι50ν η τε δμολογ{α 

ηδε και αί γεγονυίαι δια τών καταλοχιι5μών οίκονομίαι κύQιαι ει5τωι5αν 

έπί τον ΕΧπα11τα χρόνον 23 [ •• • ]εχηι, δ δε MίXQ[xog ουαλέρ JLOb ΠQόκλος 

ε-VδΌκείν τfj παραχωρήι5ει καΙ μη έπελεύι5ει5.ftαι ΤQόπωι μηδενΙ 'ΤπογQα

(φευς) Μ( ) Mά~ωνoς :Α.κουστίων :Α.κουσιλάου ώς έτών τριάκοντα πέντε 
Ο-Vλη(ι) άντιχειρίαι άΡΙι5τεραι. (2te Η.) 24[Πτολεμ]αίς Πτολεμα[ίου με]τα 

XVQtov του &νδQος Πτολεμαίου του :Α.πολλωνίου όμολογώ(ι) παQακεχω

ρηκέναι MιXQrov<t) MιXQrovog έπι τον ΕΧπαντα XQnvov [τας] ύπαρxoύ~[ σας 25 

μοι] άγοραοτας [έκ προ ]κηQύξεως [Τι ]βερίου Κλαυδίου Βλάι5του γενομένου 

έΠΙΤQόπου του Κυρ{ου Λ-vτοκράΤΟQος Καίι5αQος Δομετιανου Σεβαι5τού 

Γερμανικου πρότε 26 [ρον Πτολ]εμαίου τού :Α.κουι5ιλάου γενα[με1νου ILLoi7ro
του τινων ουι5ιών περι :Α.ρσινόην της Ήρακλε{δου μεQ{δος κλήQου κατοι

κικου άρούρας ΤQε'iς η οι5αι έαν dJot 27 [και τα ι5 ]υνκύροντα πάντα έν δυσι 

σφραγ[ίι5]ι ιbν α[ γειτνίαι xa.fttbg δ παραχωQούμεvος Μάρων ύπηγόρευι5ε 

πρόκινται κα/' έπιτέτελεκα τας δια του κατοικι(ου )κου 28 [λο ]γΙι5τηρίου οίκο

'ΙΙομίαν ώς xa.ftTίXH ι5υν τοις του ένει5τώτος τρίτου [τους έκφορ{οις και 

6πέρμασι &κολούi7ως τfj του γεωργου μΙι5.ftώι5ει και' &πέχειν παQα του ΜάQ-

29 ωνος το πα[ραχ]ωρητικον κεφάλαιον άργυρίου δραχμας ένακοσίας άφ' 

ιbν παQα μεν του MιXQXov έκ του του Μάρωνος λόγου κατα χειρόγραφον 

και διαγρα~φην δια της 'H[Qax ]λείδου ΤQαπέ~-ης Ταμεtων δραχμας πεντα- 30 

16 [Ε:n:ιγραφων :n:ιx ]σων Zel'eteli; υτέρων 
εΙ]δ'ωυ Wessely. 

17 και αυτού = einschlieBlich. 
Mitteis-Wilcken, Chrestomathiθ. ΙΙ, 

18 Ι κωλούοντα. 20 Ι μήτε. 
21 ά:n:οτίσ[ει W.; άποτίσ[εται Wessely. 
28 Ι οΙκονομίας . 

16 
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κo6ία~ τα~ δε λ.oιπα~ αργυρ<Οου δραxμα~ τετραΚΟ6ίας δια τή~ Εί6ιδώρου 
τραπέζης &εμένου(ς} 31[ 6υμβόλ.]αιον και [παρέξε6&αι βέβαια εν πά6Ώ κρί&]cι 
και κα&αρα α[ πο] δημΟ6ίων τελ.ε6μάτων και επι[γρ ]αφων πα6ων και αρ
ταβιων και ναυβίων και αρι&μητικου 32 [κ ]q::~ έ[ πιβ]ολ.'f'J~ κ[ ώμης και κατα
κριμάτ ]ων πάνΤ.ων και παντo'~ εϊδους απο των ενΠΡΟ6&εν χρόνων μέχρι 
του διελ.ηλυ&ότος δευτέρου ετoυ~ και αυτου του δευτέρου 33 [έ]του<ς) 
Δ[ οα ]ετ[ιαν]ου [του κυρίου, από τε [δι ]ωτικων και πά6ης ενπoιή6εω~ έπι 
τον • !Χπαντα χρόνον κα&ως πρόκειται . Πτoλ.εμαίo~· εγραψα και ύπερ 't'f'Jg 
γυναικός μου βραδέα 34γραφού6ης. (3te Η.) Πτο[λεμαlς Πτολ.ε]μαίου 
παρακεχώρηκα τας του κλ.ήρου αλ.oύρα~ (1. αρούρας) τρίς και απέχω την 

35 35 [τι]μην αργυ[ρίου δραχμας] ένακω6ίας κα&ως πρόκιτε κε βεβεώ6ω. 
(4te Η.) Μάρκος 'Ουαλ.έρις 36 [Πρόκλος εVΔ]Oκω έπι πα6Ι τοΧς προκιμένοις. 
(5te Η.) Μάρων Μάρωνος 37 παρακεχ[ ώρημαι τας του κλήρου κατοικ ]ικου 
αρoύρ(α~) τρείς [προς τα]ς αργυ(ρίου) (δραχμας) έναΚΟ6ίας κα&ως πρό-

\ , , ί 'Λ 1 ι \ 'δ( ι ) ι κει( ται). 'Έγραψα ύπερ αυτου Άκου6Τ ων L:1XOv6tAaov μη ει oτo~ γραμ-

μ(ατα). 38 (6te Η.) Άναγέγρα(πται) δ[ια 'tovJ έν Ψ .. ι γρ~(φείoυ). ., 
Vel'SO: Reste zweiel' rotel' Stempel, bel denen noch dle W orte [Av

τ ]οκράτορος und Δομ[ιτιανου] Ζη erkennen sind, und andel'e Schriftspuren. 

1 1 1• durch die Ausstellung der PER" Taf. ΙΧ 30 vg. zu . '±. W 
38 Nach dem Faksimile im "FubJ:el' (hinter S. 68) hergest. νοη . 

221. Schenkung νοη Katokenland mit Ermachtigung zum μετεπιγράφε
σ{}αι. - 95 n. C. - OXYl'hyncbos. 

Ρ. ΟΧΥ, 2, 273 edd. Gl·enfell-Hunt. Nachtl·. νοη den Hgg. ίη ΟΧΥ· 4 ρ. 263 und 
νοη Wilcken (Anm. zu 1. 8). 

Lit.: Mitteis, Arch. 1, 192 j Eger 41 j Preisigke, Girowesen 508, 50\). 

Julia Herakla schenkt ihrer Tochter θίη Katokengrundstiick mit del' Ει'
machtigung, die Umschreibung ίω Katokengrundbuch einsejtig herbeizu
fiihren; es Ίίegt also θίηθ Al·t "Aufsandungsurkunde" vor. Είηθ P arallele 

dazu ίη BGU 1127, 35 fg. 
Der 6chenkungsvertrag wil'd iibI'igens nicht mit der Tochter selbst ge

schlossen, welche noch unmiindig ist (1. 13/14), sondern mit einem un
bekannten Theon, vielleicht dem VerloMen des Madchens. 

Die Annahme Preisigkes, da1l die Urkunde iibel'haupt keinen Vertrag 
enthalt sondern an den Vorstehel' des Katokengrundbucbs gerichtet sei und 
dieser 'die El'macbtigung der Tochtel' bekannt giibe, halte icb fiir aus
geschlossen, schon darum, weil dann de1' Stil der -ύπομνΤιιιατα (S, 57) be
obachtet sein mii1lte, wa111'end eine Ve1'tragsbomol()gie gegeben ist, und auch 
,veil del' ίη 1. 4 gellannte Ad1'essat Θέων keinen Amtstitel fiih1't. 

Die Herakla scblie1lt die Scbenkung untel' Assistenz des Lucius Ofilius, 
den ilir der Pl'afekt G. Septimius Vegetus (s. Einl. Ζη 80) zum TutOl' mulie1'is 
bestellt hat. Was die γ"νομένη ταβέλλα ίη Ι 7 bedeutet, wei1l ich nicht. 

6. Die καταΑοχισμοι των κατοίκων. 243 

1'Έτους τέ66αρε6καιδεκάτου (ι) Αυτοκράτορος Καί6[αρος] 2Δομιτιανου 

Σεβα6του Γερμανικου, μηνος [Π]q::υν[ι] 3(2te Η.) λ (lte Η.) εν Όξυρύγχωv 
πόλει τ'f'Jς Θηβαίδ[ ο ]ς. 4'Ομολογεί 'Ιουλί[ α Ή]ρακ[λ]α μ[ ε ]τα κυρίου του 

δεδ[ ομ ]ένου 5 αύΤή κατα τ~ ['Ρω ]μαίων ε&η ύπο Γαίου Σε[ πτ ]tIf[to]v 5 

60[ υ]εγέ[ -tJOV του [ήγ ]εμονεύ6αντος ακ[ ολο]ύ&ως 7τfί γcν[ ο ]μέ[ν]rι ταβέλλrι 

Λουκίου Όφελλίου Λoυκί~oυ [ου]φnείνlf Άν%[ε]6τίου Θέωνι Νικίππου 
9 του Νικίππου Φυλαξι&αλα66είφ τ;Ρ και Άλ&<αι)εΧ 10 εν αγυιίj 6υνκεχω- 10 

ρηκένιχι τή έαυτ'f'J~ &υγατρι 11 Tailf τή κα/' Σαραπιάδι Παυ6ανίου του κα/' 

Διoνυ~6ίoυ Ά6τυάνακτo~ του Τρύφωνος Φυλαξι&αλα6~6είoυ του και 

Ήρακλείου oVΔέπω Oυ6rι εν ήλι~κίlf απο του νυν εE~ τον αει χρόνον 

κατ α χάριν 15 αναφαίρετον απο των ύπαρχου6ων αυτfί 16 περι Σερυφιν T'f'J~ 15 

πρo~ λίβα τοπαρχίαg εκ του 17 Νεικάνδρου κλήρου αρουρων δέκα πέντε 
18 εξ ης . εαν αίρ'f'Jται τούτων κεφαλής 'J;'q::[ τοι ]~XLx'f'Jg r'f'J~ αρούρας πέντε, 

ας και έξέ6[ται] 20 τfι Tallf Τ'Π και Σαραπιάδι απο Τ'f'Jσδε [τfί~ δμo]~λo- 20 

γ/ας δι' έαυτ'f'J~ μετεπιγράφε6&αι [δια των] 22 [κ ]αταλοχΙ6μων, μη πρΟ6δεη-

1t~[t6rι τη~] 23 T'f'Jg μητρo~ 'Ιουλίας Ήρακλα~ 6υ[νεπιγρα] 24 φ'f'Jς. Κρατείιν 

oiJv κα/' κυριεύειν τ[ ην Γαίαν] 25 την κα/' Σαραπιάδα 6υν εγγόνοις κ[ αι 25 

τοίς] 26 [π ]αρ' αυΤ'f'Jς μεταλημψομένοις [ .... 27 .••......••• 

8 ΟiJφετείνlf W. = (tribu) Ufentina. 9 ΦυΛαξι-Β-. τ, κ. Άλ-Β-. ist Phylen- und 
Demosbezeichnung. 

222. Mitteilung der Verwalter der καταλοχισμοί an den Agoranomen νοη 
der ίη jenen vollzogenen Umschreibung eines KatOkengrundstiicks. -
95 n. C. - OXYl'hynchos. 

Ρ. Uxy. 1, 45 edd. Gl·enfell-Hunt. Nachtr. der Hgg. ίη ΟΧΥ. 2 ρ. 319. 
Lit.: Mitteis bei Lewald 62 Α. 5 und Eger 41 Α. 1; Preisigke, Girowesen 503. 

Der Sinn q.er Zuschrift scheint mir der Ζη sein: Es hat die Tapotamon 
dem Diogenes θίη Katδkengl'undstiick (natiirlicb nach vorauszusetzendem 
έπ[σταλμα der βιβλιοψύλακες) durch θίηθ notarielle Homologie (1. 7/8) auf
gelassen. Sodann ist die Umschreibung (μετεπιγραψή, S. 112) ίη den κατα
λοχισμο! erfolgt, welche jener ίη der βιβλιο-Β-ήκ'Υ} vorausgehen mu1lte. Davon 
benachrichtigen die Katokengrundbuchsverwalter den Agoranomen; wahr
scheinlich Ζη dem Zweck, damit er die Anzejge an die βιβλιοφύλακες e1'
stattet. Wie Eger 143 beme1'kt, hat es narnlich den Anscbein, daB im 
el'sten und Ζη Anfang des zweiten Jahrb. die Besitzwechselanzeige an die 
Bibliothek in OXY1'hynchos durch die Ago1'anomen erstattet W1ll'de. 

Preisigke a. Ο. nimmt auch hier an, da1l der bier erwabnten Homologie, 
welche die Grundlage der μετεπιγραφή ίη den καταλοχισμο! gebildet batte, 
noch θίηθ zweite nachzufolgen hatte, welche fiir die Bibliothek bestimmt 
war; dazu vg1. Είη1. Ζη 220, 

1Φανίας κα/' Ήρακλαω και Διoγένη~ δ και Έρμ(αίος) 2 0ί α6χολού

μ(ενοι) τους καταλΟΧ(Ι6μους) τoί~ αγορανό(μοις) 3 χαίρειν. Διογένους του 
16* 
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5 Πτολεμαίου 4 παρακεχωρημένου παρα Tαπoτά~μωνoς της Πτολεμαίου του 

Κολυλιδ( ος), 6 μετα κυρίου του -Β'υγατριδους Πλουτάρχ( ου) 7 του Πλου

τάQχου του Πλουτάρχου, κα-Β" δμο( λογίαν) 8 γεγονυΤαν Τ'π ένεστώσ'Ω ήμέψ! 

]0 την 9 vπάρχουσαν αiJΤfj περι κώμην κορωβ(ιν) 10 έκ του Μενοιτίου κλή

('ου κατοικικης 11 γης σειτοφόρου σπορίμου έξ όQ-Β'οrω(νίου) 12 &QOVQΙXV 

μίαν ημιΌυ ΤQίτον δωδέΕ..κατον, διο γράφομεν ViLciv ϊν" εΕδητε. 14'Έρ_ 

15 ρω( σ-Β'ε). 15 (Έτους) ιδ ΑiJΤΟΚQάΤΟQος Καίσαρος 16 Δομιτιανου Σεβαστου 

Γερμανικου, μη(νος) 17 ΚαΙΌαQείου έπαγομ(ένων) ς. 

18 (2te Η.) ΉQακλ(ίΧς) ΌΕση(μείωμαι) lXQoVQav μίαν 19ημιΌυ ΤQίτον δω-
20 δέκατον, 20/ ι- α Ι γ' ιβ. Χρ( όνος) δ aiJ( τός). 

6 Ι 4tvγατριδΌυ. 13 Das διό entspricht grammatisch dem 
fJiJ'EV ίη 17 1.7. 

223. Auftrag zur μεταπ(αρά{tεσις) im KatOkengrundbuch. - 84n. C. -
Hermupolis magna. 

Ρ. Flor. 92 ed. Vitelli. Nachtr. Υοη Wilcken, Arch. 3, 538; Eger a. Ο. 41 Α. 3 
(vgl. 134). 

Lit.: Gradenwitz, Sav. Ζ. 27, 329; Mitteis, ebenda 347; ferner die zu 24:7 zitiel·ten. 

Das Stiick hangt mit Flor. 86 (247) zusammen; das dort erwahnte, Υοη 
der Didyme verpfandete Grundι;tiick wird hier als pfand auf das Folium der 
Sarapias iiberschrieben. Und zwar enthalt unseJ' Papyrus, da es sich um ein 
Katokengrundstiick handelt, den Auftrag der Verwaltel' der καταλ.οχισμοί 

κατο[κων an die Grundbuchsfiihrer (γραμματείς) die Umscbreibung Ζυ voll
ziehen, wenn der Grundbuchstand es erlaubt (Εαν παρακωνται, 1. 3). 

Warum ich (gegen die herrschende Ansicht) nur ϋberschreίbung zu 
Pfandrecht, nicht Ζυ Eigentum annehme, ist ίη der Είη1. zu 24:7 gesagt. 
Das Υοη mir nicht verkannte Bedenken, daB dieselbe nicht gleich bei der 
ersten Hypothezierung erfolgt (vg1. die Daten ίη 24-7,5 mit dem ίη 223,8), 
scheint mir gerjnger, als die der herrschenden Ansicht entgegenstehenden. 

1ΉQακλείδης Ταρουτιλλίου Νεοκόσμιος δ κ( α Ι,) Φιλομητ( όρειος) 2 δ 
&Όχολ( ουμενος) τους καταλοχισμους του Έρμοπ( ολείτου) Έρμαίωι κ( αι) 

μετόχ(οις) 3 γραμ(ματευσι) χ(αίρειν). Έαν παQακωντ(αι) δια των κατα-

5 λοχισμων 4 Διδυμ'Ω τf! κ( αl') Σοήρει ~μμωνίo( υ) πεQΙ Ψινχανέπτωυ 5 έκ 

το( υ) Δ ιονυΌίου < κλήQου > CiQoVQat δεκαtξ τέταQτον, γυνονται) (αρουQαι) 
ις', 6 μΕταπ(αρά-Β'ετε) Σαρ[α]πιάδι τf! κ(αl,) Χενεώτε(ι) 'EQiLaiov 'EQiLo
π(ολείτιδι) 7 &πο τ .. XQo( ). 'Τπ(lφ ιbν?) λαβόντ(ες) τας κα{}ηκ(ουσας) 
οίκονομί(ας) όίκονομ(ήσατε) 8 αις κα{}ήκει. ('Έτους) ΤQίτου ΑiJΤΟΚQάΤΟQος 

10 Κ( αί)ΌαQος Δομιτιανου 9 ΣεβαΌτου rEQiLavtxoii Φαμενω-Β' κ-Β' 10 •••• [ • • .• 

7 Pap. -ύπ' =fJ1τ(ερ (j,v?W.) . Das vorher
gehende liest Vitelli &πο του α('ότου) χρό
νου; Eger liest: &πο -ύπερχρο(νίας -ύπ(αρ
χοούσας) [letztel'es sta't,t -ύπ(ερ (j,v)]. Die 
Richtigkeit letzteren VOl'schlags ist mil' 
:ι,weifeΙhaf't, schon aus dem sachlichen 
Grund, weil ίη Flor. 86 diese Hypothek 

noch gegen die Verpfan derin geltend 
gemacbt wil'd (s. Είηl. zu 24 'ί); auch pa
laographiscb halte ich die Lesung fiir 
bedenklich. Vitellis Auflosung scheitert 
m. Ε. daran, daB sie ein vOl'hergehendes 
Datum vOl'aussetzen wίίrc1e . 

KAPITEL V. 

SCHULDVERSCHREIBUNGEN 
UND PFANDRECHT. 
1. FINGIERTE DARLEHEN. 

224:. 'Έντευξις auf Riickgabe einer fiktiven συΥΥραψη ιJανε{oυ. 

221 Υ. C. - Faijum. (V gl. S. 117.) 
Ρ . Magd. 14 edd. Jouguet-Lefebvre. Nachtl', Υοη Wilcken, Arch, 4, 52 , 

Lit: : Ρ. Μ. Meyer, Κlio 6, 439; Rabel, Sav. Ζ, 28, 326. 

Der noch unmiindige Sopolis ist Υοη είηθι' Dirne, namens Demo, be
stimmt worden, ihr θίηθ συγγραφ-η δανε[ου iiber 1000 Drachmen auszustellen; 
sein Vater fordert nunmehr, daB dieselbe ihm zuriickgegeben werde, ' Oft'en
bar (1. 8-10) steht er auf dem Standpunkt, daB das Darlehen nur fingiert 
und ηίε είηθ Valuta gegeben worden ist, was der Sachlage nach auch die 
grO.Bte Wahrschein1ichkeit fiir sich hat. Die Schuldurkunde ist θίη Analogon 
der fingierten Schuldbriefe, gegen deren Ausstellung man Υοη der Maitresse 
des Verres Protektion erhalten konnte (Cic. ίη Verr. 2,1,52, 137; Mitteis, 
Zeitschr. f. Priv.- u. oft'. R. 17,21), wenn man nicht ίn der Lage oder ge
neigt war, sie pranumerando zu honorieren. 

Die Eingabe entspricht prozessualisch dem Schema der iibrigen εντεvξεις 
aus Magdola (S. 14), 

1 [Βασι ]λεί Πτολεμαίωι χ[ αί]ρειν Σώπολις. ~δικoυμαι vπο 2 [Δημ ]ους 

τινος των κατοικουσων 'γ' ΚQοκοδίλων πόλει 3 [του 'AQotv ]οϊτου νομου ~ και 
μισ{}[ α ]Qvti. ΠαQαστησαμένη γάQ τι.νας 4 [των ΠΙΧQ'] αiJτης, &νέπειΌεν τον 

υCόν μου Σώπo~ιν οiJδέπω οντα των 5 [ένηλίκω]ν ΌυγγQάψασ-Β'αι αύτfjι 5 

δανείου (δQαχμας) (χειλCας)' δέομαι ο-δν σου, βαΌιλευ, 6 [εΙ σοι] δοκεΤ, 

συντάξαι Δ ιοφάνει τωι στρατηγωι &νακαλέσασ-Β'αι 7 [αiJτή]ν τε Δημουν 
\ 'έ '" -, \, d 8 [ J 'λ \ 'Ι:' και τον πιγριχφεντ ιχυτης κυριον και τον υυγ_ γQαφο. φυ ακιχ, και EsE-

τάσαι μισοπονήQως, και έαμ μη φαίνηται 9 ••• • • . του ιXQYVQiov γεγενη

μένη κατα μηδένα ΤQόπον, ~ δε 10 [OVyyQlX ]φη έπ' &δικίαι γεγQαμμένη, 10 

~μίμ μεν έπαναγκάσαι αiJτην 11 [&ποδου]ναι την συγγραφήν, πεQΙ δ' aiJ
της Διοφάνην τον 12 [σΤQατηγ ]ον διαγνωναι' τουτου γαρ γενομένου, βα-

3 IlLG4taIlVEi: sich um Lohn preisgibt. 
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σιλευ, ο-όκ &δικη~[3"ήσoμαι χ]ρείας καί σοι καλ τώι σωι πατρλ &μέμπτως 

παρεσχημένος. Ε-ότύχει. 

(2te Η.): Eine noch nicht entzifferte f.ιπoγραψή mit dem Datum ('Έτους) 

α' Γορπιαίου λ' τυβι ιγΌ 

225. Fiktives Getreidedarlehen. - 99 Υ. C. - Pel'ithebanischer Bezil"k. 

Ρ. Par. 7 ed. Brunet de Presle. Text nach Revision νοη *Wi1cken. 
Lit.: Ε. Revillout, Les obligations θη droit Egypt. 80fg.; Mitteis, Zeitscbl·. fίit· 

Pl'ivat- u. 6ft'. R. 17,575; Reichs- u. Vo1ksrecht 473 fg.; Ρ. Μ . Meyer, ΚΗο 
6, 441; Rabe1, Sav. Ζ. 28, 340. 

Der verstorbene Vater der Asklepias war dem Vater des Harsiesis 
14 Artaben Weizen schuldig gewesen und vermutlich schon ίη Verzug ge
raten; nach dem Tode der urspriinglichen Vertragsparteien schlieBt die 
Tochter des Schuldners mit dem Sohn des Glaubigers θίηθη Anerkenntnis
vel'trag, del' ihr θίηθ Zahlungsfrist gibt, aber bereits auf 22% Artaben lautet. 
In diesem Zuschlag ist jedenfalIs das ~μ.ιόλ.ιoν inbegriffen. Diese 22% Ar
taben werden (Ι 3) als ihr gegebenes Darlehen bezeichnet, am SchluB abel' 
wird ganz offen gesagt, daB dasselbe DU1' an Stelle des ursprίinglicben νοη 
14 Artaben tritt. V g1. S. 11 7. 

1'Έτους ι;, Φαμενωit κit, εν Διος π6λει τfj μεγάλrι 2 τής Θηβαί'δος, 

επλ Διονυσίου &γοραν6μου του περι Θήβα.;. 3Έδάνεισεν Άρσιήσις 'Ώιρου 

των &πο τής Διος π6λεως 4 χοαχυτων ~σκληπιά.δι τ!1 καλ Σεν[μού-Β'ει πα-

5 τρος] 5 Πανατος Περσίνrι μετα κυρίου Άρπαήσιος του 6 Χεοitώτου των &πο 

τής α-ότής Διος π6λεως ενταφιαστων 7 πυρου &ρτάβας εrκοσι δύο ημισυ 

&τ6κους' το δε δά.(νειον) 8 τoiίτo &ποδ6τωι ~σκληπιας 'Δρσιήσει έμ μ( ην ι) 

ΤΤ ' λ- 9 - , - - (" ) , , ~Q.' "δ + κβΙ .l.LlXxrov του αυτου ις ετους, πυρον νεον, καυαρον, α ολον -;- Χ 

ιο 10 καλ &ποκαταστησάτωι εΙς οίκον προς α-ότον τοις llίδίοις &νηλώμασι. Έαν 

δε μ1] &ποδωι, καitα γέγρα(πται), 12 &ποτεισά.τωι το δάνειον τας του + -;
κβ (ημισυ) 13 έκά.στης -;- την εσομένην εν τη &γορξ' τιμην 14 παραχρήμα 

Ι5 ήμι6λιον. Ή δε πραξις εστωι Άρσιήσει 15 εκ τε (α) ~σκληπιάδoς καλ εκ 

των f.ιπαρx6ντων αυτ'Ώ 16 πάντων πρά.σσοντι κα{J-άπερ εγ δίκης. τουτο δ' 

εστιν 17 το δάνειον δ &νωμολογήσατο εχειν παρ' αυτου 18 &vit' αιν προώφει

λεν δ προγεγριψ,uένος αυΤήι<ς) 19 πατηρ Πανας τφ του '4ρσιήσιος πατρι 

20'Ώιρος (sic) κατα 20 συμβ6λαιον αlγύπτιον + -;- ιδ. 

21 Πτολεμαιος δ παρα Διονυσίου κεχ[ρημάτικα]. 

9 u. 6.: + ist Sig1e fίil' πυρού, -;- fίir &ρτάβας. Das Χ vielleicht Verschreibung, 

226. Fingiertes Darlehen (?). - 7 n. C. - Faiju.m. (V gl. S, 11 7.) 
BGU 189 ed. Viereck. Nachtr. νοη Hunt ίη den Nachtr, zu BGU Π. 

Lit.: Wi1cken, Al'ch. 5, 206 Άηω, 

Die Urkunde enthalt bloB die -όπογραψή zu einem nicht vorhandenen 
Text. Wenn djeser nicht bloB abgebrochen ist, so diirfte man sie vielleicht 

r 
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zu den abgekiirzten Ausziigen aus der βιβλ.ιο.f1ήκη εγκτήσεων rechnen, νοη 
denen S. 64 Α. 2 die Rede war; doch ist es ohne Inspektion des Originals 
(das ich nicht einsehen konnte) und vor Entzifferung der demotischen Zeile 
auf dem Verso ratlicb, sich hieriiber θίηθι" MeinungsauBerung zu enthalten. 

Αη dieser Stelle ist θίη anderer Punkt zu betonen. Die {;πογραφή be
zeugt ein δάνειον, Abe1' auf dem Verso heiBt es: Δάνειον καΙ πρί'i~ιι; ονου, 
Wie kommt nun jemand dazu, νοη einem andet'n, Υοη dem e1" s1ch Geld 
ausborgen muB, noch gleichzeitig einen Esel zu kaufen? Ich vermute, daB 
das δάνειον nichts w9iter ist als der nicht bezahlte Kaufpreis, der ίη diesel' 

Form vel"schrieben wil"d. 
Recto. 

1 τ[.] ..... ι ........ , . .. Σοκνοπαίου] 2 [Ν]ή60υ 3 Σαταβους Τεήος 
Πέρ6[ η]ς τής ε[ πι]κονής 4 δμολοκω εχιν(ι) το δά[ν ]ηον παρ[ α] Μαρής 
5 του Μεσουήρις δια χε[ιρ ]ος εκξ ο[ϊκ ]ου &ργυρίου 6 επισήμου κεφαλαtο[ υ 
ν]ομίσμ[ α ]τος δρα2.χμας έβδομήκοντα δύο τ6κου ιtις εκ 8 δραχμη μία τρι
οβού[ λο]υ τ'!1 μνf!- τον μή~να εκαστον, ας και &ποδ6σω εν μηνι 10 Μεχιρ 10 
του Ισι6ντος iβδ6μoυ [και] τρια~κωστoυ ετους Καίσαρος και ποιήσω, 
καit6~τι προγέγρα<π)ται, 'Έγραψεν -δπερ αυτου 13 Πανεφρύμις Στοitrjτιος 
δια το μ[η] εΙδέ~[να]ι αυτον γράμ(μ)ατα. 15 ('Έτους) λς Καί[σα]ροι; 15 

[επαμη[ . . J] Με60ρη κδ. 
Verso. 

Είηθ demotische Zeile und durch θίηθη kleinen Zwischenraum getrennt. 

17[Δά.νειο]ν &ργυρίου (δραχμων) οβ και πρα6ις ονου 18 παρα Μαρή[οJς 
Μεσουηρις. 

3 Ι έΠΙΥονης. 
4 Ι δμολΟΥώ. 
4/5 Ι Μαρηος, Μεσουήριος, ΒΟ auch 1.18 . 
7 έκ hat distributiveBedeutung, wie 6ftel·. 

8 Ι δραχμής μιας. - Ι τριωβόλου. 
9 Ι &ποδώσω. 
10/11 Ι τριακοστού. 
15 Korr. aus έπαΥομένων? 

2. VERFA.HREN A.US EIEKUTIVURKUNDEN. 
227. Gesuch an den Strategen um Zustellung eines όιαστολικόν im Mahn

verfahren. - 189 n. C. - Faiju.m. (V gl. S. 124). 
BGU 578 ed. Krebs. Nachtl·. νοω Hg., Viet'eck, Wilcken und Gradenwitz ίη 

den Nachtr, zu BGU Π lmd πτ. Origina1 von mir revidiert. 
Lit.: Mittei8, Hermes 32, 644 fg.; Wilcken, Arch. 1, 125; Gradenwitz, Einfίihr. 

36 fg.; Koschaker, Sav, Ζ. 29, 7. 25 fg.; Preisigke zu Ρ. StraBb. 1 ρ. 108 fg. 

Der Papyrus (nicht vollstandig erhaltene Parallelstίicke sind BGU 231; 
Flor. 681)) enthiilt drei Hauptbestandteile, deren chronologisc11e Folge die 

1) Βθί ΟΧΥ. 719; BGU 455; 717 dagegen hande~t ~8 s~ch b10B um ιYrιILoalroaL~ .. des 
ChirogTaphum, obne gerichtliche Ge1tendmfιchung, wle ιη Lιps . 10 (189), Dar,auf fuhrt 
schon das Delαet des &ρχιδικαστής: Es 1autet b10B auf ZU8tellu.ng de8 Χ ~ ι.ρ ο Υ Ρ α Ψ. ο ν 
an den Schu1dner. Ιη ΟΧΥ, 719 ίΒΙ auch deut1ich, 'daB gal' ketD exekuttvtscher ΤΙΙθ1 
vor1iecrt, . S. auch die Indor8ataufschrift νοη BGU 455. 

Βθί den allzufragmentierten Stiicken F1ol'. 40; Lips. 122 jsj;. nur 80 viel ersicht-
1ich, daB Βίθ mjt irgendeinem Exekutivverfahren ίη Zusammenhang stehen. 
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umgekehl·te ist wie die hier gegeben,e auBere Reihenfolge. Letztere 
ist so: 

1) Ι 3-6: Gesuch an den Strategen um Vollzug des Zustellungsauf
trags des &ρχιδικαστής. 

2) 1.7-9 vb. οΙκονομ{αν: Zustellungsauftrag des &ρχιδικασΤ1)ς mit Unter
schrift seiner Kanzleibeamten. 

3) 1. 9 vb. Διοδότφ - 27: Gesuch um den Zustellungsauftrag illit είη

geschlossener Abschrift des Exekutivschuldscheines, welchem das α{;,f}εντικον 

χειρόγραφον noch beigelegt gewesen sein muB (arg. 1. 17). Beziiglich dieses 
wird auch um Einreihung ίη die beiden Bibliotheken (Άδριανη (3ι(3λΙΟ,f}ήκ'l"} 
und Ναναιον) gebeten. V gl. dazu S. 84 fg. 

Durch die Zustellung an den Beklagten entfaltete sich das Gesuch zum 
sogenannten διαστολικόν. Den Auftrag zu dieser Zustellung hat der Strateg 
an die Spitze der ganzen Eingabe geschrieben. 

Die auBere Abtrennung der Hauptpartien des -δπόμνημα, welche der 
nachstehende Abdruck enthalt, ist am Original nicht vorhanden und hier 
nur det· Ubersichtlichkeit halber vollzogen worden. Das Gleiche gilt auch 
νοη den iibrigen ίη diesem Kapitel gegebenen Abdrucken verwandter Stίicke . 

1 (4te Η.) [)fμμώνιος? 6ΤΡ( ατηγος)] )f(J6ι(νοίτου) [Ή!! ]ακλείδου [Lf(Jl
δ(ος) Ή(Jωνι {ιπη(Jέτ'!7' Μετάδ(ος) ένώπι(ον) αις κα-&ήκ(ει) τοις Π(Jοί)τε
ταγμ( ένοις) &κολού[ -&robJ. 2 [('Έτους) κ-& ΛV(Jηλ{οv Κομμ6Jδ[ ο Jv )fντωνεί
νου Ka{6fi(JOb του ΚV(J{ΟV 'Επιφ κ. (5te Η.) Σε6ημείωμαι. 

3 (1 te Η.) [)fμμωνίJφ 6Τ(Jα( τηγιΡ) )f[Q6 Jι( νοί'του) 'H(Jfi[ κλJε{δοv με(JtδΌ~ 
4 [παρα Δουκίου )fντ Ιων{ου Μ[(νο ]ρος )fντινοέως (2te Η.) )f-&ηναιευς δ 

και Έ(Jιχ-&6νιο(ς). (1 te Η.) ο-ό πα(Jεκ6μΙ6α &πο διαλογης δημΟ6ιώ6fω$ 

5 χρ[ηJιια~[ΤΙ6μου &ντ{γρα(φον) {ιπJ6κ[ειτJαι και &ξιω τούτου το f60V δι' 
{ιπη(Jέτοv μεταδο-&ηναι τιρ δια του Χ(JμαΤΙ6μου 6ημαινομένφ Γαί"φ 'j~v
λίφ Ma(J[ τ ]ιάλι 6 [ουετ J(Jανφ ?,!,ώΠΙ9'!' ιν' εEδ[fί]. ('Έτους) κ-& Αυ(Jηλίου 
Κομμ6δου )fντωνε{νοv Kal6fi(JOb του ΚV(Jίοv Έπείφ. Έ6ΤΙ δε του χρη

[μJαΤΙ6μου το &ντί[γρ(αφον) τ6Jδε' 
7'Ϊερευς και &ρχιδικα6της 6Τ(JατηγιΡ Ήρακλε{δου με(Jίδος του )fΡ6Ι

νοείτου. του δεδομένου {ιπομνήματος &ντ{γ(Jα( φον) μεταδο-&ήτω αις ·δπ6-

?}[ ειται . .. ] 8 [ .••. ] . ('Έτους) κ& Λiψηλ{ου Κομμ6δου )fντωνε{νοv Kat6fi(JO~ 

του ΚV(Jtοv Μεχειρ κη. Λυ(Jήλι< ο)ς 'Επίμαχος 6ε6ημ( είωμαι) '-ι ε. Φλάϋιό~ 

Λυρήλιος )fv[ .... νομο J~[γ(Jάφος &YO(JiXb εγ(Jαψα την ο Jtκονομία,!, [π Jιi'\1ι;Ψ. 
Διοδ6τφ γεναμένφ &γοραν6μφ και έπι της ευ-&ηνίας ίερί &ρχιδικα6Τfί και 

10 Π(Jος τfί έπιμελείrr των [χρημα J~ΤΙ6των και τ[ ων J αλλων Κ(Jιτη[(Jί]ω[ν J 
πα(Jα Δουκ{ου )fντων{οv Μίνορος. του Π(Jοειμένοv δΙ660υ χειρογ(Jάφου 

4 1. }ι,f}ηναιέως usf. - χρ[ η]μα[ τισμου 
-&ξιω Μ. 

5 σημαινομένφ korr. aus -ου. 
8 '-ιε ist jedenfaHs keine Datierung, 

sondel'n ein Kanzleivel'merk anderer Art. 

9 Anf. erg. nach BGU 888, 4 (239); 
abel' ίη οΙκονομΙα hinter α noch θίηε 
Ligatur : α'!' M.-W.; dann vielleicht [π]~
<!'!r? W . 

• J 
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6υν τοις μετα τον χρ6νον γρ[ άμμα6ιν &ν ]~τίγραφoν {ιπ6κειται. Γάϊo~ 

'Ϊούλι[ο Jb [Μαρ ]τιάλις ουεΤ(Jανος Δουκίφ )fντων{φ MCvo(JL xal(JEtv. Όμο
λογω εΕληφέναι παρά 60υ δάνιον 9~~ [χε JΙ(Jος 12 ε[ξ] οΙ'κου &(JyvQ{ov Σε
βα6των νομ{6ματος δραχμας χειλ{α~ διαΚΟ6ίας, τόκου δ(Jαχμια{ου «τόκου 

δ(Jαχμιαίου) τfί fLvift κα[τα [L?)Jva [έ'κα6J~[τον, ιbν και τηJν &π6δΟ6ιν 
[πο Jιή60μαι έντος ένιαυτου ένας 6υν τοίς τ6κοις. Έαν δε μη &ποδω, 
ε6ται 60Ι iι πραξις εκ [τε έμ Jo[ υ και έκ J 14 [των {ιπα(Jχ6ντ Jrov μοι πάντων 
κα&άπε!! έγ δCκης. τα δε ;,ει(J6γ(Jαφον τουτο Ιδιόγράφ6ν μου ()ν δΙ666ν 
60Ι έξεδ6μην [κJ ι;ι:~ μ .. [ .. . κα-&αρσν &πο έπιγραJ~[φfJς κ]αι &λtφαδoς' 15 

κύ(Jιον ε6τω αις έν δημΟ6ίφ κατακεχω(JΙ6μένον. ('Έτους) κ~ ΑυΤΟΚ(Jάτορος 

Καί6αρος Μά(Jκου ΛυρηλCου Κομμόδου 16 )fντωνε{νοv Σεβα6του Ευ

[τυΧΟύJς [ΕΜε ]βους )f(Jμενιακου ΙΗηδικου Πα(J-&ικου Σα(Jματικου Γερ

μανικου Μεγ{6του Β(Jεταννικου !v[βιJ ~ι;ι: . 17 [ .... ] .. •• . [ .. . ]τουΤ9[· .... ] 
και τ?)ς &ναδό6εως μη γεγονυίης βούλομαι έν δημΟ6{φ γενέ6-&αι το αυ

-&εντικαν δΙ660ν XH(J6Y(J( αφον) και ~~~φ 18 [ύπογράψαντος του] πα(J' εμου 
[ ...... ] .. ω πε(JΙ του εΙναι αυτο iδιόγ(Jα( φον) 6υν τοίς μετ α τον χρόνον 
γράμμα6Ι του ΓαίΌυ 'Ϊουλίου Μα(Jτιάλ[ιο Jb 19 [6Jvνκαταχ[ ω(JίJσαι αυτο 
τιρ[ δε τ Jιp {ιπομνήματι εΙς &μφοτέραι; τας βιβλιο-&ήκας και 6υντάξαι γράψαι 

τφ τ?)ς Ή(Jακλείδου μ[ ερίδος] 20 του 'Αρ6ινοείτου 6Τ(Αατηγφ ιι[ ε J'f[ ι;ι:δ]ωναι 20 

τούτου &ντCγ(Jα( φον) τιΡ 'ϊουλίφ Μαρτιάλι, οπως ποι-ή6ητα{ μοι την &πόδΟ6ιν 
του τε Π[(Jοκειμε1~[vου κεφαλαCου και των τόκω[ν, 1) εl]δf1 έ60μένην μοι 
την ?;t[(Jαξιν J έξ {ιπαρxόντ~[ν αυJτου, &φ' ιbν έαν τελιώ6ω ενεχυ(Jα6{ας 
γ(Jαμμάτqψ 22 [.]δ .. το χεΙ(Jόγ(Jα( q; ον) εχει ΙΙ9ν π. [ ..................... ] 
[ ....... . ] .. αις κα[-&ήκε Jt. ('Έτους) κη Λυ[(Jηλ{ου J Κ[ ομμ6δου )fντωνε{-
νου Καί6 Jfi(Job [το Jii 23 [κυ Jρίου Μεχεί(J. Έ6ημιω6άμην. (3te Η.) [ ... .. . 
....... .. ]ιν[ .. ... . ] ... [. 'EQt(?)JX-&OV?9V [ ...... J 

15 κζ koIl'. aus κ.ιJo W. 
17 Ob τούτο[ υ δντος] nach Lips.10 ΙΙ 11 j 

Βθυ 832, 28? 
18 παρ' {μου W. - -ύπογράψαντος του] 

Μ. nach Flor. 56, 7; Lips. 10 ΙΙ 22. Da
binter sollte man nach den Parallelstellen 
erwarten: [διαπεσταkμένου] und den Na-

men des Vertreters. Die Stelle bedal'f 
nochmaliger Revision. 

20 μεταδώναι τούτου Viereck. 
21 {αν τεkιιι,σω Μ. 
22 κη W. statt des κ.ιJo ιΙeι' Ausgabe. 
23 ΈΡΙ]X.ιJooνΙoυ W. 

228. ΑvτίQQ11σιs gegen θίη όιαστολικόν im Mahnverfahren. - 131 n. C.
Oxyrhynchos. (V gl. S. 127.) 
Ρ. ΟΧΥ. 1, 68 edd. Gl·enfell-Hunt. Nachtl·. Υοη Brinkmann (bei Gl'adenwitz, Είη

fiihr. 42 Α. 2) und Wilcken, Arch. 1, 129. 
Lit.: v. Wilamowitz, Gott. G. Α. 1898, 688; Mitteis, Hermes 34,101; Wilcken 

a. ο.; Koscbakel', Sav. Ζ. 29, 28 . 

Die einleitenden ΖθίΙθη, welche die Adresse enthalten haben, sind ver-
10l'en; nach allen Parallelen, besonders aber nach Lond. 3 ρ. 132, 17 (229), 
welcher fiir θίηθ Replik auf eine &ντίΡΡl1σις die Adresse an den &ρχιδικαστής 

erhalten zeigt , dίirfen wir schlieBen, daB auch die &ντ{ρρησις selbst diesem 
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iiberreicht wurde; die Zustellungsbitte zeigt UllSere Ι 29 . - Der Glaubigel' 
hatte durch διαστοΑικόν Ι 33 (ίη Ι 5 -όπόμνημα genannt) unmiindigen Κίη
dern die Zahlung einer Υοη ihrem mίίtterΙίchen GroBvater ererbten 8chuld 
aufgetragen; der Vater erhebt Einspruch, da er αιθ Forderung, die durch 
lange Jahre nicht eingemahnt wurde, bezahlt vermutet. 80nderbar ist, daB 
e1' sich nicht direkt auf die unter Peregrinen doch anerkannte (Mitteis, 
8av. Ζ . 27,227 und oben Β.88) Ρeregήnίsche Klagverjahrung Υοη 5 bis 
1 Ο J ahren beruft. 

L. 34/5 zeigen, daB auf die &ντΕρρ?)σιι;; hin noch ein miindliches Ver
fahren eingeleitet wird. V g1. 8. 127. 

Es fehlen einige Zeilen. 

1 [ ...•• ] • ια]::Ι:9 T[fίς 'Ο]ξ[ v ]ρύγχ[ ων πόλΕως. Έπει] 2 [μετέδ]ωκέ μοι 
Θέων Παυσείρι[ ος των από] 3 [Τfίς α ]όΤfίς [π] Όξυρύγχων πόλεως δια [τού 

5 τού] 'νομ[ ού] στρατηγού αντίγραφον oiι oiJ [δεόν ]~τως έτελείωσεν τφ κατα
λογείφ {ιπo[μνή]~ματoς, δ[ ι' ο Ίiι απαίτησιν έποιείτο ιbν εφασ[ κεν] 7 όφεί

λεσ.ftαι aiJrcjj {ιπό τε τού τ[ ού α]φήλικός μου υί[ ού] 8 Σαραπίωνος κατα 

μητέρα πάππου Σαραπίωνος 9 και αδελφού αiι[ το]ύ Διονυσίου ετι από 

10 των ενπροσ~.ftεν χρόνων αργυρικον κεφαλαίον, ποιούμα[ι την] 11 δαίου-
ν -

σαν αντίρησιν δηλω {ιπονοεΤν περιλελύΕ..σ.ftαι ην .ftέλει γεγονέναι τού 

δανείου ιΧσφάλ [ ε ]ιαν 13 εκ τε τού πολυχρόνιον εΤναι και εκ τού επεζηκένο 
15 14 τόν Σαραπίωνα ετεσιν δυσειν και μετα τε[λ]ευτην 15 <την) aiJroiJ μεν 

.ftυγατέρα εμού δε γενομένην γυ~ναίκα και' τού αφήλικος Σαραπίωνος 

μητέρα ΕiJf}ου~λίαν όμοίως έπεζηκέναι [τεσειν ενδεκα κ[ αι] 18 μετα την 

κακείνης τελευτην διαγεγον[ tJ.2.f!...vat αλλα ετη πέντε και μη τε.ftαρρηκαί1ιαι 

20 Τ[Ο1Ι] 20 Θέωνα προελ.ftετν, [τι δε και την ΕiJβουλίαν 21 ήνίκα περΙfί πεπρα

κείναι τφ προγεγραμμέ.Ε..νφ τού Σαραπίωνος &.δελφφ Διονυσίφ {ιπάρ-

23 χοντα τού Σαραπίωνος &.ργυρίου ταλάντων 24 εξ και πρός, επι τφ aiJrov 
25 &.ποδΟ<ύ)ναι τοίς τού 25 Σαραπίωνος δανισταις τα {ιπο aiJroiJ όφειλόμε~να, 

οντα δε τον Θέωνα τού Σαραπίωνος έτέρων 27 κεφαλαίων δανιστην εκΤνα 
τού 

μεν κεκομίσ.ftαι 28 παρα Διονυσίου, τούτου δε μή.ft' 3λως μεμνfί~σ.ftαι. 

30'Ό.ftεν αξιω συντάξαι γράψαι τφ τού Όξυρυγ~xείτoυ στρατηγφ μεταδΟύ

ναι τφ Θέωνι τoύ~δε τού ύπομνήματος αντίγραφον ιν' Ιδπ 32 ακυρον 

κα.ftεστΟς δ oiJ δεόντως μετέδοκέ 33 μοι διαστολικόν, συν οίς έαν βιβλιο-
35 μαχή[ σ]η 31 προσμεταδοΤ, μένουσαν δ' έμοι την πρός αiι~τoν κρίσιν έφ' 

ιbν δέον εστίν, &.ρκουμένου 36 μου τΏδε τΏ διαστολfj αις κα.ftήκει. ('Έτους) 
ιε 37 ΛiJτοκράτορος Καίσαρος ΤραιανΟύ 'Αδριανού 38 ΣεβασΤΟύ, Έπειφ α. 

Σεσημ(είωμαι) Έπειφ ίχ. 

10 1. άργυρικών κεφαλαίων. 
11 1. δέουσαν άντίρρησιν δηλών. 
13 zu ποΛυχρ6νιον und έπεζηκι!ναι vgl. 

80 Π 46. 
19 Ι τε.fJ'αρρηκι!υαι. 
21 Ι. ΠfΡΙ1jν πεπρακι!ναι . 

24 fξ κα! πρό. = 6 und was noch 
driibel' ίΒΙ, also = ungefahr. 

31 1. εΙδΏ. 
32 1. μ,ετέδωκε. 
33 fg. Sinn: "Sollte der Gegner gegen 

diese Schrift durch weiteren Schriftsatz 
ankampfen, θΟ moge el' ihn einl·eichen«. 
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229. Replik auf einen Einspruch gegen einen ΧΡ11ματισμοs εvεχvρασίαs. 
- 139 n. C. - Hermupolis magna. (V gl. S. 128.) 
Ρ. Lond. 11 Nr. 908 (ρ . 132) 1. 6-40 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. Υοη Mitteis, 

Sav. Ζ. 28, 385; Grenfell-Hunt und Wilcken, Arch. 4, 548. 

Dieser Papyrus stammt, wie die Paginierung der Kolumnen zeigt, aus 
einer R ο 11 e, welche Αbschήften Υοη Akten enthielt; Zeile 2- 5 sind das 
Ende der Abschrift eines mit dem folgenden wohl nicht zusammenhangenden 
Akts. Die Rolle diirfte dem Bureau des στρατηγόι;; entstammen. 

L. 6 - 41 enthalten ίη Kopie das Gesuch einer gewissen Eudaimonis 
αω Vollzug einer Υοω αρχιδικαστ?1Ι;; verordneten Zustellung. Dabei handelte 
es sich um folgendes. Die Eudaimonis hatte gegen 'ΑφροδΕσιοι;; die ενεχυρασΕα 
erwirkt, wogegen diesel" und seine Frau ihr durch den Archidikastes θίηθη 
Einspruch hatten zustellen lassen. Βθί diesem mag es sich u. a. auch Ulll 

θίηθ Vollstl'eckungshauptintervention der letzteren gehandelt haben, da, wie 
Eudaimonis selbst zugibt (Ι 24), das Vel'mogen des Aphrodisios (ίω G1'und
buch) auf den Namen seinel' Frau geschl'ieben war. Ναη erklal't die Eudai
monis auf del' ενεχυρασΕα Ζυ beharren. 

Das beziigliche διαστοΑικόν hat sie beim διέπω ν τα κατα την &ρχιδικα

στεΕαν (Ι 19), alsodem 8tellvertreter des - zeitweise verhjnde1'ten -
&ρχιδικαστήι;; iiberreicht (dabei aber an letztel'en adressiert), 8011te jene Ver
hindet'ung des Archidikastes damit zusammenhangen, daB diese1' eben die 
Konventsreise des Praefectus mitmachte (8. 26 oben)? Denn das Gesuch 
ist, wie schon die Erwahnung des καταΑογείον zeigt, ίη Alexandrien iiber
rejcht, und zwar ίω Pharmuthi, also ίω Friihjahr; ίη diese Zeit pflegt der 
memphitische Konvent Ζα fallen (Wilcken, Arch. 4, 416). 

Der Papyrus gehOl't zu denjenigen, welche zeigen, daB auch noch gegen 
den ΧΡ"1μα·cισμΟι;; ενεχυρασΕαι;; θίηθ &ντΕρρησιι;; zulassig war; vg1. 230,12 und 
oben 8. 128. 

Eudairnonis ist, wie ih1' Prιtronymikoll (Ι 20) zeigt, Romerin; unsere 
Verfahrensart gehort eben dem Jus gentium an. Man bemerke, daB Eudai
monis keinen tutor mulieris zugezogen hat. 

σοι Ι 1. 6-26, 
6 [:Α(ντίγραφον) {ιπομνήματος (?). :Α]ουιλλίωι Λόγγωι στρατ[ ηγωι τού] 

Ερμοπολ( είτου) 7 [παρ α ...... ΕiJ]δαιμο,!-,ίδος Μάρκο[ υ ΟiJλπ ]ίου Σαρα-

πίωνος [ΤΟύ και Σερ Jή~[νoυ των γεγυμν Ιασιαρχηκότων .ftvy~[ τρος] και 

αις χρηματίζει δια ΟiJλπί~[ ου . . ..... . ο ]Ικονόμου, Oiι παρ?κόμισ[ α] 
εκ τού καταλογείου {ιπo.ι:ινή~[ματoς αντίγρα]φον {ιπέταξα, δέον rιγςι[ υ]- 10 

μένη ί'σον μεταδο.ftfί[ν ]αι τφ 11 [δι' aiJrov δηλουμέ],!-,φ δι' {ιπηρέτo~, ι'!-" 
[εΕ]δΠ. ('Έτους) β ΑiJτοκράτορος Καί[σ]αρος 12[Τίτου ΛΕλίου 'Αδρ]ιανΟύ 

:Αντωνίνου [Σε ]βαστου ΕiJσεβούς Φαρμού.ftι κη . 

13 [Eiιδαίμων διέπ ]ων τα κατα την ιΧρnδΙ'f-C5στ??αν τφ τού Έρμοπο

λ( είτου) 14 [6τρατ?)γωι χα ]ίρειν. Τού δεδομένου [ύ]πομνήματος αντίγρα

φον μετα~[δο.ftήτω, αις {ι]πόκειται. 'Έρρωσο. ('Έτους) β Λiιτoκράτoρoς 15 

ι 6 Anf. el·g. Μ. 
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Καίσαροg Τίτου 16 [ΑΙλίου Άδριανο]ν ~ντωνίν[ ο]υ Σεβαστου ΕiJσεβουg 

Φαρμου.ftι ϊ. 

17 [τφ δείνι Τώ]ν υγοραν[ ομηκ ]ότων ίερεϊ αρχιδ[ι]καστ'!7 κα~ προg τfjι 

18[έπιμελείι;: τώ]ν χQηιι[ατισΤ]ών κα~ τών αλλ ων κριτηι~ίων δια 19[ .. . 
20 •••••• EMal]tLovog διέ[ πο ]ντo~ τα κατ α την αρχιδικαστείαν 20[ παρα . .... ] 
ΕΜαιμονίδ[ og] Μάρκου ΟiJλπίου Σαραπ[{]ωνοg του κα~ Σε~[~-ήνoυ τών 

γε]γυμνασιαρχηκότων .ftυγατρΟg και ώg χρηματίζει 22 [απ ο Έρμου πόλ( trog). 
Όφειλ ]ομένων μοι ,;,[ πο] ~φρoδισίoυ ~μμωνίoυ τών απο 23 [τηg α( iJτηg) 

πόλ( trog) αργ( υρίου) (δραχμών) Χ, xa.ft' l1ν] παρεκομ~rJάμην ένεχυρασίαν 
και παρέδει~[ξα τα υπαρχόν ]τα αiJτου διακεί[ιι ]ενα έν όυόματι τηg γυ-

25 vaLxog 25 [αiJτου Έρμιόv]ηg και δέον αiJτον αποδουναι, συνεργών Τfίι γυ

ναικι 26 [ ••....•. • •• ] ~μμωυίoυ διεσπ?λατό μοι υπόμνημα ώg εκ . 

001. Π. 
27 ιε 

28 καταλογείου πεπορισμένου, τα έαυτώι αρέσκον[ τ]α κενώg και [α]νω-
29 φελώg δηλώσαg. 'Ό.ftεν δέον ήγουμαι συντάξαι γράψαι τφ τού Έ[ρ]-

30 μoπo~λίτoυ στρατηγώ ι μεταδούναι αiJτφ τούδε τού υπομνήματοg α[ντ ]ί

γρα~φoν σπωg εΙδfι CΧκυΡOν κα~ ανώφελεg κρι.ftησόμενοv, δ μετέgωκεν 
32' , ' ' '' , ι " δ - [] ' δ ' " [1' υπομνημα και οσα εαν ε g υστερον μετα φ κ α ι [LoLrog οσα μ ετε-

33 δωκεν ή γυνη αiJτού Έρμιόνη, μάλλον δ's αποδοϊ μοι α οφειλεν <α)πό 
τε 34 τfjg ενεχυρασίαg κα~ xa.ft' ετερα χειρόγραφα 1) εlδfι Εσομένην μοι 
35' -ξ 'ξ" ,- 'λ δ' 'Ε ' 35 την πρα ιν ε υπαρχοντων αυτου. Διαπεστα μαι ε ρμq,?ον Ερ-

36 μαίου Προπαπποσεβάστιον . τον κα~ Ζ-ήνιον ώg κα.ft-ήκει. ('Έτουg) β 

37 ΑiJτοκράτοροg Καίσαροg Τ{του ΑΙλίου Άδριανού ~ντωνίνoυ ΣεβασΤΟύ 
38 ΕiJσεβούg Φαρμού.ftι ς. 

Και υπογραφηg δμοίωg τού υπηρέτου' 39Έρμίαg Πλουτάρχου τών 

40 υΠ?Ίρ§τών μεταδ#δωκα έ1/ωπίφ ώg 40 καitήκει. ('Έτουg) β ΑiJτοκράτοροg 

Καίσαροg Τίτου ΑΕλίου Άδριανού ~ντωνίνoυ 41 Σεβαστού ΕiJσεβούg 

Παχων ς. 

23 1. vielleicht < δι' ~. > και παρέδειξα. 
Doch ist die Einschiebung nicht absolut 
notwendig. 

24 zu διακείμ,ενα έν ιίν6μ,ατι vg1. 
S. 101. 

ΙΙ 27 ιε ist die Ordnungszahl der Κο-
lumne in der Rolle (s. die Einl.). 

28 1. πεπορισμ,ένον . 
36 Πρoπαππoσεβά.σΤfιOν ist Deιnotikon. 
HS και -όπογραφη. hangt νοη einem ge-

dachten Άντίγραφον (cf. Ι 6) ab. 

230. 'Υπόμνημα, die Vollstreckung eines ΧQηματισμοs ΕνΙ;ΧVQασίαs be
treffend. - Nicht vor August 89 n. Ο. - Oxyrhynchos. (Vg1. 8.128.) 
Ρ. Lip8. 120 ed. Mitteis. Nachtr. νοη Wilcken, Arch. 3, 569; Koschaker, Sav. Ζ . 

29,37. 
Lit. : Koschaker, Sav. Ζ. 29, 37 fg.; Lewald, Pers.-Exek. 

Das Stiick enthalt θίηθ Abschrift eines im Archiv des ξενικων πι;ιάκ~ωι;ι 

aufbewahrten Gesuchs υω Vollzug einer ένεχυι;ιασΕα. 
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Der Papyrus ist rechts abgebrochenj doch fehlen, wie bes. 1. 4, 5, 10, 11 
zeigen, nur wenige Buchstaben. Infolgedessen kann am Ende Υοη 1. 1 der 
Adressat nicht mehr genannt gewesen sein. Vermutlich hat der Schreiber, 
der den vor1iegenden Auszug - denn nur υω θίηθη solchen kann es 
sich nach der Uberschrift 'έξ συγκολλ.ησίμου' handeln - aus dem Akten
band der πι;ιάκτοι;ιες ξενικών herstellte, die Adresse weggelassen, ίη der Er
wagung, daB es auf sie nicht ankomme. Fiir uns besteht ηυη die Frage, ob 
der Adressat der Eingabe der Strateg war oder die πράκτοι;ιες ξενικων. 
Μ. Ε. ist fίir den ersteren zu entscheiden. Dafiir sprechen schon die W orte 
1. 10/11 τ7jς ... [μετα ]δόσεοος γεγονυΕας δια σου; denn die Zustellungsanf
trage des &ι;ιxιδικαστ~ς (und ein solcher ist gemeint) vollzieht regelmaBig 
der Strateg, und die ξενικων. πι;ιάκτοι;ιες treten meist ίη der Mehrzahl aufj 
und wenn man auch diese Regel ήίcht fiir unverbriich1ich halten darf -
ίη ΟΧΥ. 286 (232) liegt nach beiden Richtungen θίηθ Ausnahme vor, vg1. 
auch ίη unserem Papyrus Ιίη. 13 - , so ist doch durchschlagend fiir den 
Strategen die Wendung έπ< ε)ί δ πι;ιάκτωι;ι ίη Ι 13, welche ίη einer an den 
letzteren selbst gerichteten Eingabe unmoglich ware. 

Der Inhalt ist ίω ganzen durchsichtig und den S. 124 fg. entwickelten 
Grundsatzen entsprechend. Der Glaubiger hat den Schuldnern bereits θίηθη 
xι;ιηματtσμoς πει;ιί πι;ιάξεως, hier jedenfalls = χι;ι 'ημ. ένεχυι;ιασ{ας zugestellt, und 
diese haben keine &ντΕι;ιι;ιησις erhoben: ηυη bittet e1" um Vollzug. Der Strateg 
ωυΒ sodann an die πράκτοι;ιες geschrieben und ihnen die Eingabe iiber
schickt habenj so kam sie ίη deren τόμος συγκoλ.λ.~σιμoς. 

Nach γεγονυΕας 1. 7 ist sicher, daB als Schuldtitel nicht ein χειι;ιόγι;ιαφον 
bezeichnet wird. Sollten wir hier wieder θίηθη Fall haben, wo θίηθ δημο

σΕωσις emer δμολ.ογΕα vorliegt (vgl. S. 86)? 

'Εξ συνκολλησίμου ξενικών πρα(κτορείας) η (EOΤOvg) Δομιτ(ιανού) Μεχ(ειρ) 
:&. 'Εκ συνκ[ ολλησίμου 

Παρα Διον( ) τού και' ~κουσ[ιJλ(άου) Δίου τού Διον( ) [τ]ού κα~ 
~μόϊτ[ o]g τών ακ [ ... ] q,1j . [ 

'Ε~[όJq(ισα) [έ]κ τού καταλογ(είου) δ?Ί(μοσιώσεως) ΧΡ?ΊματισμQν, o{j χρό
ν( ο]? E'F9V~ ?i 4iJτ[ οκ ]qc;f[ ;oρo]~ I,(αίσαρo~ [ 

Δομιτιανού Σεβαστού ΓερμανικΟύ ι:ι[ η]νοg ΣεβασΤΟύ ~δ-, περ~ π[ρ ]ά~§<jΨ 
[τ]ών 

όφειλομένων μοι υπο 'Αρπάλ( ου) Θέωvοg τού ΆρπαήιJιοg τώ~ α~o τηg ~iJ- 5 

τ(ηg) [Όξυ(ρυγΧΙΤών)] 
πόλ(εωg) χρηματίσαvτοg Πέρσου τηg έπιγονης, og ΙΙHήλλ~x§ν, X~'F' ευγρά-

(φουg) [συ1/.ftήκας (?) . . 
ytyovvlag 'FfJJ Φαμ(εvω.ft) μη(ν1,) τού η (ετουg) Θf[ο1υ ΟiJf[σ]πασι[α]νού 

. αργ( υρίου) δραχμών χ[ειλίων 
κεφαλ( αίου) κ[ αι τώ]Υ τούτου' τηg οδπερχρονία(g) ·xa.ftoηx[ όν ]των τQκων. διq, 

[ ...... τού] 

1 Was das zweite έκ συγκ]οΗ'Ι)σΙμ,ου 
bedeuten 8011, weiB ich nicht. 

8-10 Die Konstruktion ist hiel' Ull

gewiB. - Ζυ το Ετερον μ,ε·ιαδουναι vgl. 
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δηλουμένου ΧQημαΤ(ΙΌμού) .... .. . το f-r[ ε JQOIJ μcταδoύναι τοίς (g[ υτού] 
]0 υίΟίς και κληQον6(μοις) ΆμόϊΤι και ΠαμύQει ϊν' εlδcaΌι. της oi'ιν Η,ντον 

[μετα-] 

δ6Όεως γεγονυίας α-ότοΤς δια Ό[ού] -rfι κ τού διελ(itόντος) μηνος Χοίαχ 

?;,[ αι μΊιδε-J 
μιας μοι διευλυτήΌεως μηδ[ε] &νΤΙQQήΌεως γενομ(ένης) ένεχυράζω έπι -r[ ... 
παρ. [ ....... . ... JroQos έπι ό ΠQά(κτωQ) τα νπάQ~9ν-rg 7fq.ντα Άρπάλ(ου) 

έπι -r[ ο Jv 
[ J . α. [ . 

Hier bricht del' Papyrus ab. 

ΟΧΥ. 7121.10 (231). fτερον ist das (zweite) 
Exemplar des χρημ. ένεχυρ., welches den 
Schuldnern zugestellt wOl'den waι·. Del' 
Zusammenhang ist: 1ch hatte dich ge-

beten, νοη dem χρημ. eine Ausfertigung 
zuzustellen. Wie aber hinter τόκων Ζη 
erganzen ist, bleibt mir unklar. 

13 έπί 1. έπεί. 

231. Requisitionsschreiben der πράΚΤΟΡΕς ξΕνικων an die {Jι{JλιοψύλαΚΕς 
ΕΥκτήσΕων um grundbiicherliche Vollstreckung eines χρηματισμός 
ΕνΕχυρασΙας. - Ende des 2. Jahrh. n. C. - Oxyrhynchos. (V gl. S. 128.) 
Ρ. ΟΧΥ. 4, 712 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: Eget·, Grundbuchwesen 62. 

Das Stiick zel'fallt ίη zwei Hauptteile: 
1) 1. 1-7 Das El'suchschreiben der ξενικων πράκτορες. 
2) Eine dem El'suchschreiben beigelegte Eingabe des Glaubigers an die 

πράκτορες um Vollzug eines χρηματισμος ένεχυρασΕας. 
Die Angelegenheit hat bereits die bekannten V ol'stadien durchlaufen. 

Die Erganzung im einzelnen ist schwierig wegen del' GrO.Be der Liicken, . 
welche fiir die Zeile mindestens 40 Buchstaben betl'agen diirften. Einzelne 
AnkHinge an unset'n Papyrus finden sich u. a. in Lips. 120 (230). 

Die Requisition an die βιβλιοψύλακες ist dadurch begrίindet, da.B es sich 
um θίη Grundbuchsobjekt handelt. Sie geht auf θίη κατέχειν προς ενεχυρα
σΕαν. Das bedeutet: es soll die pfandung als 'κατox~' (Verfangenschaft) im 
Grundbuch vermerkt werden, so da.B die Vollstreckung nicht durch biicher
liche Vet·au.Berung illUS01'isch gemacht werden kann. 

Ό δείνα] και [ ... . Jrov έπιτη(ρηται) ξενΙΚ(ών) πραJΚΤ(ΟQείας) Άitρε[ιβ(Cτου)] 
βι[βλ Jιοφύλ( αξιν) έ[γκ J-r( ήΌεων) [.Jgτο[ .. ] . [ 

J9lkΙPfj παQαδεCξεως υφ' ην έΌτιν §. [ 

J κατάΌχετε oi'ιν ΠQος ένεχυQαΌΙgν ην παρέg[ 
Παitερμούitις και ό &δελφος] α-ότού Ποτάμφν Θανφχιος τού [.Jξ . ητιος 

&πο. [ 

1 i. f. vielleicht Λ]ατοΓ πολΙτου G.-H. 
2 Ζυ παραδεΙξεωι; vgl. Lond. 3 ρ.133, 23 j 

FIOl·. 56, 14 (241). Es bezeichnet die Nam
baftmachnug des Exekutionsobjekts durch 
clen GΗίubiger. 

i! i. f. Ob παρέq[ ειξεν? J edenfalls ist 
die grammatische Verbindung der Stelle 
mit dem nachfolgenden Nominativ der 
Schuldnernamen nicht mit Sicherheit her
zustellen. 
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τrιν υπ JdQxovoav αυτώι και τώι &δελφφ αυτού Πα- 5 

itερ(μ)ού1tι of,:,[tav και αυλrιν 
ΠQος τας όφειλομένιχς υπ' ιχυτών J &QYV(QlOV) (δραχμας) τ κιχι τ6κους και τέλη 

κιχι δαπ(άνας), πρφ(τοπραξίας) οϋΌη(ς) 
τφ δη(μΟΌΙφ) κα[ι οΤς αλλοις καitήκει. 

(Έτους) .. ] / / Παύνι κ. 
(2\θ Η.) και . .. . ω]νι έπιτηρηταlς ξενικών ΠQιχκτορCας ΆitQC[Ι-

βίτου 

παQα Jrovos τού Νεοπτολέμου ΣωΌικοΌμείου του 

και .lf~~[ 
. Jv ΧQη[μ JαΤΙΌμον ένεχυQαΌCας ιhν το ετερου &ν[ 10 
έJπι πράξεως τών όφειλομένων μο[ι -δ]πο Πο

τάμωνος [Θανώχιος τού ... ητιος, 
και τού τού nοτάμωνοr; &δJελφου nαitεQμού1tιος έξ &λληλεγγύης κιχτα 

δημ6Ό[ιον χρηματισμου γεγονότα 

δια τού εν πόλει &Q JxECov τφ δεκάτφ ετε[ι Άν Jτωνείνου Κιχί-
Όαρος το[ ύ XVQCOV 

Jvov τού Π9'F[ άμ Jιp[vos δQαχμ JfiJν εκgτον τ6-
κων δQαχμι[ aCrov 

J .. φ[.J. ~ρ[.]. ~ξ ~μ?1~[ εγγύ}ης &QYVQCOV]5 
δριχχμ[dJν δΙΙΧΚΟΌίων 

τ-ης &ποδ6Jσεως μrι γεγονυεCης με[ τα Jδοitέντος τε τού της 
ένεχυ[ραΌCας &ντιγQάφου 

ΠιχitεQμούitι κα~ τφ &δελφφ] αυτού Πο[ τ Jdlkrovt δια Eiq[ ηJνΙωνος υπηQέ
του τfι ιη -r[ ού 

και διελJ1t6ντο[ςJ πλείονος ΧQόνου &ντ~ τών δια τού 
προΌ-r[ 

κιχταΌχείν ΠQος έν Jtx[ VQ JaoCav τφ ίδίφ μου κινδύνφ του Ποτάμωνος 
κατατ[ 

τrιν υπάQχσυΌαν J α-ότφ έν κώμrι MrovitlkE(,JEV τού ΝορΙΧΌεCτου ανω ol- 20 

xCav κα[ι αυλrιν 
ΠQ6ς τε τας όφειλομέναr; μοι . .. &QYVQCov δQαχμας τ Jqtaxootas κιχι 

τ6κους 

κ[ α JΙ τέ[λJη κα~ πρακτορικας και τας αλλα[ς δαπάνα ς 
J~ct τού 9[", ..... . ] Σουλπικίου ΣιμC[λJ~φς δ~[ 

6 oIr; - κα4Τήκει Μ., nach Lips. 9, 3<1 
(211). , 

10 Der naheΙίeσenden Erganzung ~πo-
ρισα 'Κ τόiί καταλ;γεΙου ... . . . ]ν bel'eitet 
das fΌΙgende 6Jv το fτερον (daz.u Lips. 
120, g) Hind~rnisse., D~eses setzt .. eln WOl·t 
wie τα κα4Τηκοντα αντιγραφα ο. a. voraus. 

11 Ζη ~πί πράξεωι; vgl. ·Lips. 120, 4. 

15 Ob φ[.] . ερ[.]. zu el·g. in φανερών? 
V g1. Anm. Ζη 71, 3. 

19 Ζη ΙδΙω . μου κινδύνφ vg1. BGU 
1038, 3 (240).' 
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232. Gesuch um Zustellung θίηθΒ όιαστολικόυ (kein eigentliches Mahn· 
verfahren). - 82 n. C. - OXYl·hynchos. (V gl. S. 124.) 
Ρ. ΟΧΥ. 2, 286 edd. Gl·enfell-Hunt. 
Lit.: Bortolucci, Bull. 17, 294; Koschakel', Sav. Ζ . 29, 23. 

Zenarion (und Heron, νοη dem freilich erst ίη Ι 16, nicht schon ίη Ι 2 
die Rede ist) haben dem Gesuchste11el' und seiner Mutter versprochen, θίηθ 
Darlehnsschuld Ζυ bezahlen, die letzterer gegeniiber der Philumene oblag. 
Es liegt also θίη Liberationsanspruch vor. Nunmehr beantragt del' Gesuch
ste11er Zuste11ung des vorliegenden διασ.ολικόν, auf da.B die Liberation er
folge, widrigens die Ubel'nehmer fiir den Schaden haftbar sein wίirden. 

1ch halte es fiil' sehr zweifelhaft, ob hierin mit Koschakel' a. Ο. das 
gewohnliche Mahnverfahren erblickt werden darf. Der Anspruch geht 
nicht auf Geld, sondern auf Liberation; der Geldanspruch auf Schadenersatz 
ist derzeit noch θίη bedingter und seine Hohe wil"d nicht einmal ziffern
ma.Big angegeben. Dazu kommt noch, da.B die gewohnlichen Mahneingaben 
die pfandung als ένεχυρασΕαι;; γράμματα ίη bestimmte Aussicht stellen; hier 
ist ziemlich unbestimmt νοη εσoμένΗV μοι • .ην πραξιν, εάν .ι ίι;; ταύτην 

πραΧ-ltώ die Rede. 
Demgema.B ist wohl nur θίηθ Mahnung im weiteren Sinn bezweckt, 

wobei es nur auffa11t, daB diese ίη so forme11er Weise inszeniert wird. 
Denn das Stiick ist sicher ίη Alexandrien beim &ρχιδικαστήι;; iiberreicht 
worden. Das zeigt, obwohl die Adresse verloren gegangen ist, der Aus
druck τφ τoiί Όξυρυγχείτου ξενικών πράκτορι, der bei θίηθω dem Stra
tegen νοη OXYΙ'hynchos iiberreichten Gesuch unpassend ware; ebenso auch 
das διαπέσ.αλμαι προι;; την τoiί xρηματισμoiί τελείωσιν ίη Ι 25. 

Ungewohnlich ist es, da.B mit dem Vo11zug del' Zuste11ung der ξενικών 
πράκτωρ betraut wel'den sol1. Ob es zufallig ist odel' mit der sonstigen 
Natur der Eingabe zusammenhangt, ist nicht festzustellen. 

Die Schlu.Bworte (Ι 28 fg.) sind Kanzleierledigung; wahrscheinlich νοη 
der Unterbehorde (ξενικών πράκτωρ) beigesetzt, an welche die Sache herab
gelangt war. Denn die -όπογραφ?] des &ρχιδικασn]ι;; lautet sonst auf τούτου 
το Ι:σον μεταδο-ltήτω. 

Auf dem Papyrus steht noch θίη Randnachtl"ag und θίη 1ndorsat, beide 
hier als gleichgiiltig weggelassen. 

Es fehlen mehl"ere Zeilen. 
1 [ •••••• ] • ~[ 10 Buchst. ]v[ .. ]ησ .. [ ...... ] " α . . . . .. 2 δαπανησασ~ . 

του . ε~9'!! ώμολόγηκεν την Zηνά~(JιOν &ποδώσειν μετ' έτη πέ[ν ]rε τfΊ τού 

'Ήρωνος μητρι 4 [Φ]ιλουμέν?1 Ήρωνο[ς ας εδ]ά[νεισ]f'l-' ή Φιλουμένη έμοί 

5 5 τε και τfΊ μητρί .uov Θ[αήσι] ~~r~ συνγρ~φ[ην τελ]fιωV"[εί}j'~r 6δια τού 
έν τfΊ Όξυρύγχω[ν πό]λει μνημονίου τφ έν:Χτφ [τει 7.ιtεOύ ΟiJεσπασιανού 
Φαρ[μ ]oύ.ιtι &ργυρίο[ υ δ'ρα]χμας δισχει.!λίας κεφαλαίου και τους τούτων 

εξ &ρχης μέχρι της 9 &ποδόσεως τόκους, και παρέξεσ.ιtαι έμέ τε καΙ. την 

10 μη~τέρα μου Θαησιν &παρενοχλήτους και &νεισπράκτους ιι κατα πάντα 

τρόπον, η εκτείσειν ο εαν πραx.ιtώμεν η βλαΕ..βώμεν τούτων χάριν συν 
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ήμιολί/f εφ' οις αλλοις ή &σφάλεια 13 περιέχει. της δε Φιλουμένης παρ' 
εχαστα διοχλούσης με 14 .προ.sλ.ιtείν -ηνάγκασμαι, και' &ξιώ συντάξαι γράψαι 
τφ τού 15Όξυρυγχείτου ξενικών πράκτορι μεταδΟύναι ΤfΊ τε 16 Ζηυαρίφ 15 
και τφ 'Ήρωνι τούδε τού -δπομνήματος 17 [&]ντίγραφον σπω ς παρέχωυται 

ήμας &π.sρισπάστους 18 [και] &παρενοχλήτους -όπερ της προκειμένης οφειλη;; 
19 κ~ι &ποδώσειν ταύτα, η είδώσι εάν τι lς ταύτην πραX.ιtώ 20 έσομένην 20 

μοι τ11ν πραξιν παρά τε aiJrCJv και εξ dJv 21 έαν .s-Dρίσκω αυτών έπι τών 

τόπων -δπαρχόντων και 226ειτικών εδαφών και ετέρων. Τών μ'ευ . γαρ 
αλλων τών 23 κατ' έμαυτην κα[/,] dJv ετέρων εχω προς aiJrovr;; και τών 

24 -δπόντων μοι δ[ι]καίων πάντωυ &ντέχομαι και &ν~.ftέξομαι έν ουδονι 25 

έλαττουμένη. Προς δε την το1:Ί xρη~ματισμoύ τελοίωσιν διαπέσταλμαι 
'Ηρακλείδην ΉραΕ...κλΕίδου. 28 (2te Η.) 'Ως κα.ιt·ήκει. (Έτους) πρώτου 
ΑiJτοκράτορος Καίσαρο; 29[ Δομιτι]ανού ΣεβαστΟύ μ[ ηνος] ΓερμανΙΚοίου κβο 

19 1. άποδ'ώσιν. 

3. SΙCΗΕRUΝGsϋΒΕRΕΙGΝ1JΝG. 
233. Aufhebung θίηθΒ Sicherungskaufs. - 112/ 1 Υ. C. - PathYl·is. 

(V gl. S. 135.) 
Ρ. Heiclelb. Νι. 1278 ed. Gerhal'd, Philol. 63, 498. 
Lit.: GeIhard a. Ο, 493-577; Gl'adenwitz, ebenda 577-583; Rabel, Sav. Ζ. 28, 

355 fg.; Manigk, Art. Fiducia ίη Pauly-Wis8owas Realenz. 12, 2314 fg. und 
Sav. Ζ. 30, 325 fg. 

Inhalt und juristische Bedeutung dieses wichtigen Stiicks sind oben 
S. 135 besprocben wOl'den; es wurde daselbst die herrschende Meinung fest
gehalten, da.B es sich wirklich υω die Aufhebung eines fiduziarischen Kaufs 
handelt. Ζυ betonen 1st allel'dings, da.B θίη eigentlicher Rίickverkauf hiel" 
nicht stattfindet, sondern nur θίη έπιλύειν τ.ην ων?)ν und daB dementspl'echend 
auch θίηθ Riickiibertl'agung des Eigentlιms an den Vel'kaufer und Schuldner 
nicht ersichtlich ist; θίηθ Erklal"ungsmoglichkeit hiel"zu ist S. 138 angedeutet. 
Anders steht es ίη BGU 1158 (234:), wo eine forme11e Riickiibertragung ins 
A.uge gefa.Bt wird. 

Die Personen ίη unSerel" Urkunde sind auch sonst bekannt. Uber den 
Schuldner Πανoβxoiίνιι;; s. Gerhard a. Ο. 568; Grenfe11-Hunt Ζυ Ρ . Grenf. 
2,48; die neueste Namentafel seiner Familie s. bei Mitteis, Ρ. Lips. ρ . 25; 
dazu noch Lond. 3 Nr. 1206 ρ.15 . Ζυ den Personen del" Glaubigel' s. Ger
hal'd a. Ο. 574 fg. Moglichel'weise ist, .νίθ Manigk, Sav. Ζ . 30,328 Α. 2 
bemerkt, der Boκενoiίπιι;; des Heidelberger Papyrus mit dem Toβκενoiίπιι;; ίη 

Lond.3 ρ . 15 fg. identisch; dagegen findet sich Πατoiίι;; daselbst nicht wieder, 
und sachlich haben beide Urkunden keinen Berίihrungspunkt. 

1"Ετους ς Μεσορη κ.ιt εν Πα.ιtύρει έπ' Άμμωνίου 2 &γορανόμου. Έπε

λύσατο Πανοβχούυις Τοτοέους 3 ωνην ψιλού τόπου τού ()ντος εν Τώ<Ι) 
&πο νότου 4 μέρει Πα.ιtύρεως πήχεις στερεού β 01} -δπέ~.ιtετo Πατούτι Πε- 5 

4 Ζυ πήχυς στερεού vgl. Anm. Ζυ 152, 19. 

MitteiB.Wilcken, Chrestomathie. Π. 17 
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λαίου και Boκε'!'9ν~n Πα-Ι:9ν-Ι:9~ κατα συγγραφην 6 αιυης εν πίστει επι τού 
εν Παftύρει αρχείου 7 εφ' Ήλιοδώρου αγορανόμου εν Τώ<Ι) ε έΤΗ 8 Με:' 

σορη κζ χα(λκού) (ταλάντου) α (δραχμών) α, δς και παρων 9 Πατούς και 

10 Βοκενούπις επι τού αρχείου ανωμολογήσατο 10 απέχει1/ και μη επικαλείν 

περι τών 11 δια της αιυης γεγραμμένων πάντων 12 τρόπω<ι) μηδενί. Άμ
μώ(νιος) κεχρη(μάτικα). 

Verso: 'Επίλυσις Πανοβχού(νιος). 

234. Versprechen der Riickgabe eines zur Sicherheit iibereigneten Ackers. 
- 9 Υ. C. - .Alexandrien. (V gl. S. 136.) 
BGU 1158 ed. Schubal·t. 

Uber die sachliche Bedeutung der Urkunde vg1. S. 136. Ζη beachten 
ist 1. 23: Βθί Falligkeit der Schuld sol1 der Schuldner berechtigt sein, wenn 
die Glaubigerin trotz angebotener Bezahlung das Eigentum nicht zuriick
iibertragt, das Geld Ζη deponiel'en und damit wieder Eigentum und Besitz 
Ζη el'langen. Das sieht so aus, als ob die Sicherungsiibereignung fiir diesen 
Fall als resolutiv bedingte behandelt wίirde, und deutet auf θίη historisches 
Ubergangsstadium, wo das Riickerlangungsrecht des Schuldners aus θίηθm 
bloBen obligatorischen .Anspruch auf Rίickiibel·tl"agung sich ίη θίη dingliches 
umzubilden beginnt. Vgl. S. 138 und 152. 

1 Πρωτάρχ(φ) 2 παρα 'Ώιλου Κορνηλίο( υ) Ίδαίο( υ) και π( αρα) Κορνη

λίας Τατίας της Koρ~νηλίoυ μετα κ( υρίου) τού [μ ]?7-ι:ραδέλ( φου) Δευκίο( υ) 

Καλλ?ου IJlf.?ωνο(ς). Συνχωρει 4 ή Κορνη(λία) κομισαμέ(νη) παρ α ΤΟ(ύ) 
5 'Ωλου Κορνη( λίου) 'Ιδαίου εν μησ(1,ν) όκτω 5 απο Χοί( ακ) τού ενε( στώ
τος) κβ (ετους) Καίσ(αρος) ας [όφ]είλ(ει) 9ν-Ι:9~ αργυ(ρίου) Πτολ(εμαικου) 
(δραχμας) όγδοήκο(ντα) ατόκ( ους) ε-όftέως 6 αντ[ι ]παραχωρή( σειν) α-(Jτώι 

~~φ~ 7) ο[ς εαν συντάσσ'!1 δια δημο( σίου) αρχή( ου) ην 7 παρακεχώρη( ται) 
παρ' αυτού ή Κορν[ η]μ[ α] κ( ατα συγ )χώρη( σιν) δια τού [κριτ] κατα-
8 λογείου τώι κα (έΤΗ) Καί[σ(αρος)] Παύυ(ι) γην χέρσο(ν) αμπελίτιυ 

αρο(υρωυ) πέντε 97) οσαι εαν ιbσιυ επι Τ9 [πλ]?9(ν) iJ έλαττο(ν) εν τοίς 
10 εδάφεσιν 'Άρεως 10 ·&εού μεγίστου περι κώμ[η(ν)] φωλ.ftιν τού περιτε~xί

στου της Έπτακω~μίας τού Σεβεννύτο( υ) , &ιν αί γειτνίαι δια ΤΎj(ς) 
9'( υγ)χωρή( σεως) δηλούνται, 12 κατ α μη~'(εν) ύπερ.ft( εμένη)' εαν δε τού 

χρ6(νου) ενστάντο(ς) δ 'Ωλος μη αποδιδφ 13 τας τού αργυ(ρίου) (δ'ραχμαG) 
Ι(ορν(ηλίαν) 

π, μέυε(ιν) περι ta<v)t(ijv) την εξουσία(ν) και εγλογη(ν) έαυτον 14 πράσ-

σειν το κεφά[λ]αιο(ν) 7) αντι τ~)ύτoυ κρατ(ειν) και κυριεύε(ιν) των παρα-
1515κεχωρη(μένων) αυτfι καftω[ς] πρ6ΚΗτ(αι) μη προςδεη.ftc(ισαν) μηδηιιας 

16διαστολη(ς) 7) προςΧλή(σεως)' εαν δε 'i.'lf.~ εν τφ μεταξυ συμβfι περι τη(ν) 

17 γΎjν altllf. Ης τυνχά[ν]9(υ)9'(α), ουδ'{ν ειμι προς τη(ν) Κορνη(λίαν), μενεί 
δε 18ή όφιλη α[κΙίνδυνο(ς) παντο(ς) κινδύν(ου), τα δε εΙς το δημ6(σιον) 

17 1. {σται statt iστι. 
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τελούμεν( α) 19 απο τού νύ(ν) μέ[χρι τ Jη(ς) τού αργυρί( ου) αποδόσεω(ς) 

Ervlf.~ προς το(ν) 2Ο'Ωλον ~~α -Ι:9 ?~~ Τ9ν-ι:( ον) lf.~ jj~#}lf.~. Έαν δε και τού 20 

'Ώ,λου έτοίμου εχοντ( ος) 21 ε'!' τφ προκ( ειμέυφ) χρ6(νφ) Κlf.-Ι:[ α ]jj[ α J~(Eiv) 
μη 

τας <τού) αργυ(ρίου) (δραχμας) π ή Κορνηλία αντιπαρα~xωρή(σ'!1) την 
γην, ε[ξϊ]ναι αυ( τιjJ) ftflflf.-Ι:?9'( αντι) επι τράπ( εζαν) έν.ftεσμο(ν) 23 τας τού 

αργυ(ρίου) (δραχμας) ~ εΙς το φ;τη(ς) σνομ(α) 'i.'ρ[α]τ(είν) και κυριεύε(ιν) 
-ι:Φ'!' ~?[vt]f 'i.'lf.~.ftότι και πρ[ 6]τερο(ν) απαραποδcστφ 9'!'Η, και" χωρις τού 
κύρια εΙναι 25 τα συν'i.'f[χωρη(μένα) ετι και .... ] ... αι . [ .. Jt9'!' ~ ν~εςι 25 

τού ?9'91f(ένου) ~lf.~(ανήματος) και αλλας 26αργυ(ρίου) (δραχμας) ς ,,[a.ft(d

περ)] ?t ~?'i.'( ης). (Έτους) κβ Καίσαρος χοιακ ~lf.. 

20 Lesung unBicherj wenn richtig, ΒΟ 
ist die Konstruktion ungenau j vielleicht 
\var iπι τον υπόχρεων (oder dergl.) αί 
ΡλάΡαι θίη gelaufiger RechtB8atz, der des-

halb hier ohne entsprechende .Anderung 
iibernommen wurde. (Schub.) 

22 τράπεζα fν{tεσμο, ist θίηθ gesetzlich 
(alsHinterlegungB8telle?) anerkannteBank. 

235. Bruchstiick einer ProzeBverhandlung mit Erwahnung einer Siche
rungsiibereignung. - Ca. 130 n. C. - Oxyrhynchos. (V gl. S. 135.) 

ΟΧΥ. 472 Col. ΙΙ 1. 22-29 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Cronert bei Wessely, 
Stud. pal. 4, 92. 

Lit. : Gerhard a. Ο. 575; Rabel, Sav. Ζ. 28, 359 fg. j Manigk, Sav. Ζ . 30, 1116. 

Das Stiick bangt zusammen mit dem ίη ΟΧΥ. 486 (59) dargestellten 
Rechtsfa11 Sal'apion gegen Hermione und deren Tochter Dionysia, und ent
hίilt das Plaidoyer eines .Anwalts der Hermione ίη einer darauf bezl:iglichen 
Verhandlung. 

Laut Nr. 486 reklamiert Sarapion Υοη der Dionysia Grundstiicke, welche 
sie nach seiner .Angabe Υοη seinem Vater und Erblasser durch pfandmaBigen 
Sichel'ungskanf fiir θίηθ Forderung gekauft hat, wahrend Dionysia behauptet, 
es sei θίη Kanf zu definitivem Eigentum gewesen. Nach UDserem Papyrus 
beschuldigte Sarapion die Hermione, Dionysias Mutter, daB die Urkunde 
(kurzweg πΖστιι; genannt) , welche seinem Vatel" den bloB :fiduziarischen 
Charakter des Kaufs bestatigte, diesem gestohlen wurde und sie an diesem 
Diebstahl teilgenommen hat; auch habe sie seinen Vater vergiftet. Unsere 
Verhandlung ist alter als Nr. 486, Ζη dessen Zeit Hermione schon gestorben 
war und bildet wohl θίηθη ΤθίΙ einer gegen diese eingeleiteten Straf
verhandlung. 

Das juristisch Wichtige an ihr ist ίη ΙΙ 1.23-29 enthalten, welche hier 
allein abgedruckt werden; in den unmittelbar vorhergebenden ΖθίΙθη (1. 14 
bis 23) hat der Rhetor der Hermione sich iiber den gegen seine Klientin 
erhobenen .Anwurf verbreitet, sie habe dem Vater des Sarapion die 
πlστις-Urkunde durch ihren Sklaven Smaragdos stehlen lassen. Jetzt wi11 
er dartun, daB iiberhaupt nicht bloB iv πΖστει, sondel'n ree11 gekauft 
worden ist. 

17 ,', 
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CoΙ ΙΙ Ι 22-29, 
22 (Post alia:) 'Έτι μέντοι περι του 23 μηδε πίι1τιν ειναι και ή νομη 

συυβάλλεται : Τώυ γαρ εν πCστει 24 καταγραφβντων το ονομα μ[ ό]νον εΙς 

25 τους χρηματισμους 25 παρε[&]έl1'Fων, Ο-fJκέτι δ' αντιποιουμένων ιhν κατε-
, d 26 ( \ , 'd( ",) Ι '[] \ , Ι, γραφηυαυ, η μεν αγοραυ αυ α φανερ~ εσ τι 11 και αντιπεποιημενη και 

αφ' obnSQ 27 ηγόρα[ σ]ε [κ ]αρπουμένη, 'δ δ' αφ' ο-δπερ πέπρακε ούκέτι, 
αλλα και 28 τών τΎίς μητρος την [οΙ]κουομίαν ιbς προνοητης ποιούμενος 

29 τoύΤ9~[ς δ' Ο-fJκJ ενχ[ ει ]ρών. 

23fg,: Der Anwalt der Ηθιmίοηθ meint: 
Βθί Leuten, welche b1o/3 Εν πίστει kaufen, 
wird zwar' ibr Ν ame ίη den Kaufvert1'ag 
eingesetzt, aber der Besitz wi1'd ihnen 
'nicht ίiberlassen, wabrend Dionysia ihn 
erhalten hat und Sa1'apion nicht mehr 
b~sitzt und, obwoh1 e1' lias Vermogen 
ΒθίηθΙ Mutter als de1'en Ve1'treter ve1'
wa1tet, die (vater1ichen) G1'undstίicke nicht 
ίη der Hand hat, - Das καταγραφέντων 
de1' Hgg. ίΒΙ, obwohl Gl'enfell Croner·ts 
Vorschlag: καταγραφQ υτων fίir moglich 
er'k1art, diesem VΟΓΖUΖίehen: denn der 
Kaufer kann nicht 'καταγράφων' genannt 
werden, sondern ηηι καταγραφόμ,ενος (me-

dial oder wie hier passivisch) und ίη 1.25 
steht wirklich Jι 'ν κατεγράφησαν, 

25 παρε{)-έντων ist jedenfalls Schreib
feh]er und kann entweder ίη παρα{)-έντων 
ode1' mit W, ίο παρ< ατ )ε{)-έντων verbessert 
werden; ίm 1etzte1'en Fall ίΒΙ το Ι!νομα 
Akkusativus der Beziehung, - 01;κέτι ve1'
schl'ieben fίir ουπω, G.·H. 

27 fg. ist gl'ammatisch ίη de1' Ordnung; 
Ι ό δ' (sc, Sar'apion) άφ' οiJπερ πΕπρακε 
(φανερός Εστιν) 01;κΕτι (καρπούμενος) άλλα 
και, . , ,τούτοις δ' 01;κ Εγχειρών .. 

29 [δ ' ούκ] Cι'onert, fίir nach den 
Raumvel'haltnissen moglich erklal't νοη 
Grenfell bei Rabel a, Ο, 

236. Bedingter Verkauf zur Sicherung fiir den Riickgriff des Biirgen. -
94 n, C, - OxYl'hynchos, 

Ρ, ΟΧΥ. 2, 270 edd, Gl'enfell-Hunt. 

Lit.: Bortolucci, ΒυΙl. dell' 1st. di dir, Rom, 17, 291 fg, ; Rabel, Sav, Ζ. 28, 363 und 
Ve1·fί:ig . -Beschr· . 85; WeiB a. Ο. 20fg,; Manigk, Sav. Ζ. 30, 319; Par·tsch, 
Βίirgsch.-R, 1, 278 fg. 

Lukίa-Τhaϊsas war dem Herakleides Geld schuldig, wofiir θίηθ Hypothek 
beste11t war und auBerdem Sar'apion -Klaros sich verbiirgt hatte. Kraft 
gegenwartigen Instrumentes vel'spricht Lul,ia dem Klaros, ihn vor etwaigen 
Anspriichen ans del' geleisteten Biirgschaft sichern Ζη wo11en (ahnliche 
Zusagen ίη ΟΧΥ, 268; BGU 1057); sollte sie das nicht tun, so sol1 Klaros 
das Eigentum an dem hypothezierten Grnndstiick haben '&Jςo αν πράσεως 

α-ότij'ι γενΟ/λ-ένης'; es wird ihm auch sofort fiil' dieses die iibliche Kauf
βεβαίωσις geleistet. 

Der Fall liegt, worauf schon δfΙβI hingewiesen worden ist, ganz gleich 
wie ίη D. 18,1, t' 1, Dort wird das Rechtsvel'haltnis Υοη Scaevola als bedingter 
Kauf behandelt, und auch ίίiI unsern Fa11 kann man an keine alldere Κοη

struktion denken, Insbesondere nicht daran, daB das Gescbaft als Bestellung 
einer {;ποft1)Κ'Υ/ ~edacht sei. Das Wort (;πο{}ήκη .ist nicht ge])l'aucht, und 
der Umstand, daB die βεβαίωσις-ΚΙauseΙ auch bei dieser zu stehen pflegt, 
beweist natiirlich nichts gegen die dem W ortlant entspr'echende Auffassung 
des Hergangs als eines Kaufs, V ΟΙ' allem aber steht der entgegengesetzten 
Annahme schon del' Urnstand entgegen, daB bel'eits der GHiubiger der Haupt-
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schuld eine Hypothek hatte; denn Nachl1ypotheken vel'schiedener Glau
biger sind sonst ίη .Agypten nicht bezeugt. V gl. auch S. 150 Α, 1. 

Die Ul'kιιnde ist u, a, anch deswegen lehneich, weil sie zeigt, daB, 
wenn θίη Biirge und θίηθ Hypothek nebeneinanderstehen, dieser nach grako
agyptischem Recht sofort belangt werden kann, ebenso wie nach romischem, 
Dazu vgl. WeiB a. Ο, DaB θΙ dann anch ohne besondere Abmachung θίηθη 
(gesetzlichen) RegreB am Hauptschnldner hatte, wil'd nicht bezweifelt werden. 
Doch ist ίω vorliegenden Fa11 ersichtlich, daB diesel' RegreBanspl'uch dUl'ch 
den bedingten Kauf beseitigt ist: Ι 42 fg. geben dem Biiι'gen nur die Kauf
rechte, ohne vom VOl'behalt ander'weitigen Regresses ΖΙΙ sprechen. 

1'Έτους τρισκαιδεκάτου Α-fJτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανου Σεβαστου 

2 Γερμανικου Μεχειρ .' εν Όξ~ρύγxω1) πόλει της Θηβαίδος, 3ΌμολογεΤ 

Λουκία ή και Θαισας Λουκίου μητρος Σινit'ώνιος τfjς Θέωνος Περ~σείνη 

μετα κυρίου τού εξανεψιου Ήρατος του Ήρακλείδου του Ήρακλείδου 5 

5 μ'Υ/τρος Πλουτάρχης Σαραπίωνος Σαραπίωνι τφ και Κλάρφ (ΣαραπCωvι 

6 τφ και Κλάρφ') Σαραπίωνος του Ήρακλείδου μητρος Κλάρας της 7 Ναρ

κίσσου, πάντες τών απο Όξυρύγχων πόλεως, εν ιXrVLfj, απαρε~νόxλητoυ 

~;αι ανε{σπρακτον παρέξασit'αι τον ΣαQαπCωνα τον και 9 Κλάρον και τoυ~ 

παρ' α-fJτού κατα πάντα τρόπον ύπερ ~ς πεποίηται 10 δ α-fJτος Σαραπίων 10 

δ και Κλάρος εγγύης Ήρακλείδrι :Απολλωνίου 11 τού Χαιρήμονος μητρος 

Ήραίδος Διδύ,uου απο τΎίς α-fJτfjς πόλεως 12 καit" δμολογCαν δια τού α-fJτού 

μνημονείου τφ ενεστώτι μηνι ΜεΕ..χείρ ιbν ή δμολογούσα δεδ'άνεισται 

παρ' α-fJΤΟV κατα δανείου συν.!:!:.γραφην δια τού α-fJτού μνημουείου τφ 

αύτφ μηνι Μεχειρ αργυρίου 15 δραχμών τρισχιλίωυ πεντακοσCων κεφαλαίου 15 

τόκου δραχμιαίου 16 Εκάστης μνας κατα μΎίνα απο του α-fJτου μηνος επι 

vποit'ήκrι ταΤς 17 σημανit'είσαις α-fJτf}ς περι Σερυφιν εκ του Δημητρίου Μι

λησίου κλή~ρoυ κατσικικΎίς και ωνημέν17ς αQούQαις τρισι ήμίσει, και εκ 
του αύτου 19 κλήρου απο κατοικικf}ς και ωνημένης αρουρώ1) δέκα δύο μεit" 

ίΧς 20 vπέit'ετο Τααφύγχει Θωνίωνος αρούρας Επτα ταΤς λοιπαις ~Qούραις 20 

21 πέντε, και εκ του Καλλίου τρίτφ μέρει κατοικικfjς και ωνημένης 22 αρου

ρων όκτώ, δ εστιν αρουραι δύο δίμοιρον, και περι Σύρων 23 κώμην εκ 

του ΉQακλεCδου συν τφ :Αλεξάνδρου κατοικικfjς αρού 24 ραις εξ ήμίσει τε

τάρτφ, και εκ του :Αλεξάνδρου και αλλων κιx~τoικικΎίς και ωνημέυης 25 

αρούραις εξ rιμίσει ταίς επι το αύτο κατοι 26 κικf}ς και ωνημένης εΙς κατοι

κCαν αρούραις είκοσι τέσσαQι1Ι τρί~τφ δωδεκάτφ, εΙς προit'εσμίαν τριακάδα 

τυβι του πεντεκαι~δεκάτoυ έτους Α-fJτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανου 

Σεβαστου 29 ΓερμανΙΚΟύ, Έαν δε τi]ς προit'εσ/λ-ίας ενστάσης μη αποδφ ή 

δ~μoλoγoυσα τφ Ήρακ},εCδrι το κεφά[λ]αιον και τους τόκους, &παι~τηit'fΊ 50 

δε ύπερ α-fJΤfj[ς δ Σαί? ]απίων δ και Kλάρo~, κυριε[ ύ]ειν αύ~τoν Σαρα

πίων[ α] τον [και Κ]λάρον των προκειμένω[ν] αρουρων 33 εικοσι τεσσι,ρω[ ν 

25 /26 Hier ist ίη del' Ausgabe θίηθ 
ΖθίΙθ (νoηάρoύραις-ιhνηιιένης) ausgefallen, 

die die Hgg. selbst (ΟΧΥ, 4 ρ, 263) nach
getragen haben. 
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τ~Cτου δ]ωδεκάτου εΙς τον ΕΧπαντα x[~ ]6ν[ ον ώ ]~ς αν π~άσεως [α·υτφ γε-

35 νο ]μένης και [&]ΠOφέ~εσ8'αι τα εξ α-υτων 35 και έτέ~oις α-υ [ τας πωλ ]εΕν 

και X~ασ[8'αι ώς] εαν αΙ~fjται, μηδε~μιας τfj δμOλOγOύσrι η ταις [παρ' 

α-υτης ε]φ[ 6δ]ου κ[ α ]ταλειπo~μένης επι τον Σαραπ{ωνα τον και Κλάρον 

δ ' '[ '] , 38" - δ"" ", δ' μη ε ε πι τους πα_~ αυτου μη ε επι τας π~oκειμενας α~oυρας μη ε 

40 επι μέ~oς 39 μηδε επι τα εξ α-υτων κατα μηδένα τ~6πoν, επάν[ α ]νκον 40 δ' 

α-υτην παρέξασ8'αι α-υτφ και τοίς πα~' α-υτού ταύτας δια παν~τoς μΊ:ν 

βεβα{ας &πο πάντων πάσrι βεβαιώσει και κα8'α~ας 42 &πο δημοσίων και 

τελεσμάτων πάντων των εως της π~o8'εσ~μ{ας και α-υτης της προ8'εσμ{ας . 

Έαν δέ τι τούτων ή δμολογούσα 44παρασυνγ~αφfί, ακυ~oν [έ]στω και 
45 π~oσαπoτισάτω τφ [Σ]α~απ{ω~νι τφ και Κλάρφ η τοίς παρ' α-υτού κα8" 

δ εαν πα~α[ σJυνγ~αφfί εΙδος 46 τ6 τε βλάβος και επCτιμον &~γυ~ίoυ δ~αxμας 
χιλCας και εΙς το δημ6~σιoν τας ισας, και μηδεν .ησσον τα διωμολογη

μένα κύ~ια εστω, 48 της π~άξεως γινομένης τφ Σα~απίωνι τif και Kλά~φ 
εκ τε της 49 δμολογούσης και εκ των π~oκιμένων &ρoυ~ων και εκ των 

50 αλλων {,πα~X(6ν)~των α-υτ'fί πάντων. Kυ~ία ή δμολογία. 

4. ΤΠΑΛΛΑΓΜΑ. 
237. Homologie iiber Bestellung eines υπάλλαΥμα. - 149 n. C. - Faijum. 

Ρ . Lond. 2 Nr. 311 ρ. 219-20 ed. Kenyon. Nachtr. von Gradenwitz, Einfiih
rung 196; Wilcken, Arch. 1, 160; Lit. Ζ . -Βί. 1900, Βρ. 2468; Grenfell-Hunt 
zu Οη. 506 Ι 42; Eger, Grundbuchwesen S. 44 Α. 5. 

Lit. : Gradenwitz a. Ο. 85 fg. ; Bl'aBloff, Ζηι Kenntnis des Volksl'echts 23 fg.; Bor
tolucci, Bull. 17, 296 fg.; Partsch, Bfu·gsch.-R. 1, 188. 

Es liegt Verpfandung vor, welche <δπάλλαγμα καΙ διεγγύημα (dazu 8.131) 
genannt wil'd. Damit konkurriel't das iibliche Verbot der VerauBerung und 
Weiterverpfandung. AuBel'dem vel'bίirgen sich fίir die 8chuldnerin noch 
deren Sohnej die dabei platzgreifende Klausel, daB sie zahlen miissen, "mag 
ηηη die Mutter anwesend oder abwesend oder verstorben sein", hangt νίθΙ
leicht damit zusammen, daB der Biirge nach griechischer Rechtsauffassung 
eigentlich zunachst nur haftet, wenn er den 8chuldner nicht gestellt: daraus 
sollen sie im Fall der Abwesenheit usf, keine EiΠl'ede ableiten diirfen (vgl. 
Partsch a. Ο.). 

1 [('Έτους) δω ]δεκάτου Λ-υτοκρά[ τορος] Kαίσα~oς Τίτου Λίλίου Άδ~ια

νού :Αντωνίνου Σεβαστού Ε-υσεβούς μηνος $αντικού ιβ 2 Mεxι~ ιβ εν 

Ή~ακλείlf [της] Θ[ ε ]μίστου μερίδος τού Ά[~σ ]ινοίτου νομού. Όμολογούσι 
Θαησις Πα[ υ 1' φ~έμμεως τού Τεσενούπ(ιος) 3 [&]πο κώμης Σοκνοπαίου 

[Ν]ήσου Πε~σίνη ώς (ετων) νζ o[-υλ]fι πήχει &~ιστε~φ μετ α κυ~ίoυ και 

ενγύ[ ου] τού [{,]ϊού Στοτοήτιος ~TΡ~[ Τ01ί]τ[ι]ος ώς (ετων) λ ο-υλη &ντι
κν[ ημ ]ίφ &~ιστε~φ και οΙ της [Θ]αήσεως ετε~oι υΙοι Ώρος ώς (ετων) λζ 

50-υλη {,πο γ6νοι δεξιον και Πανεφ~έμ[μις] 5 [ώς] (ετων) κς ο-υλη πήχει 

4 1. Υόνυ. 
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&~ιστερ[φ &]μφ6τε~oι Στο [ το ]ήτιος [Ή~ακ Jλtilf Διoσκ6~oυ τού Διoσκ6~oυ 
, (' - ) λ 'λ' , [,-,,] 6[] , ,- -ως ετων γ ου η μετοπφ μ ευφ . .. . .. μετα κυ~ιoυ του συνγενους 

Σωτηρίχ[ ου] τού Ζω[ σί]μ[ ο]υ ώς (ετων) λδ [O-υ]~~ [. .. ... &]ριστε~φ 

[εχειν] πα[~'] α-υτης την Θα[ησιν] παραx[ρΎj]2.μα δια xει~oς χρησιν εντο
,:,ρν &ργυρίου κεφ[ αλαίο]υ δραχ[μ ]ας χιλ[ία]ς διακο[ σ ]ίας ' τς)'.'[ ου] δ~αXμης 

Γ τfί μν~ J 8 [το]ν μηνα εκαστον ιby και τηυ &π6δω6ιν ποιησά[ σ ]8'ω [ή] 
δμολογούσα Θαη[ σι ς] τ1) Ή~α[ κ ]λείlf §Υ lηl[νι Τύβι τού] 9 [εί]σι6ν[ τ ]ος 

τρισκαιδεκ[ ά]του [τους :Α[ντ ]ωνίνου Καίσ[ αρος τ ]ού κυρίου &νυπε~8'έ

τ[ ως], δεδωκέναι δε [τη]ν Θαησιν [εν] 10 [ύπ ]αλλάγματι και διενγυήμα- 10 

τος τ[ ού] π~oκιμέ[ νου] κ[ εφα ]λα{ου και των τ6κων τας ύπα~xoύσας α[ -υτ]1) 

περι την [π~o ]Ε.[ κιμ ] ένην κώμην Ή~ακλε{αν πρ6τ?ρον :Aμμφyα~ίoυ της 

Άρτεμιδώρου κλή~[ ου] κατοι[ κικού] &~ρ[ ύ~ας] πέν;ε 12 [ . • ]τι;ι:ς επιβολης 
κώμης &[~oύ]Ρ?1ς Τ~?Toν και τα {,π[ ά]ρχοντα α-υTfι δουλικα σωμά[ τια] δύο 
τρ[ . ......... . ]νφν .. 18 [ .. ] Ταμ[ ύσ ]8'ας γε~διαίyη[ς], κα8" ιbν πάντων 

Ι ο ]-υ[ κ] fξει T~y δλ06xε~η εξουσ{αΥ του πωλείΥ {!ποτωεσ8'αι οΜε αλλως 

14 [καταχρημα ]τίσαι αx~ι ον &[ ποδω]ι το προκίμενον κ[ Ε ]φ4~ι;ι:~oν και τους 
τ6κους' οΙ δε προγεγρα[μμένοι] υιοι Στοτοητις 15 [και Ώρος και Π]ανε- 15 

φ~έμμις §i;\:[v μη &ποδφ] ή μήτηρ Θαη[ σις τη] προκιμέν'!Ί προ8'εσμίlf 1) και 
παρ?~κυσ8'έντoς x~6νoυ 16 [τον τούτου τ6]κον μη δώ[ σrι, διϊ: α-υτο ]υς τους 

υι~υω εκ τού Ιδίου &ποδώσιν, εάν τε παρ'fί η &πΥ η και' μη περι'fj 17 [ή 
μήτη~, &νυπερ8'έτ(?)]ως, γεινο[μένης τfι Ήρα]κλείlf τη[ς π]ράξεως εκ τε 
της Θαήσεως και των π~oκιμένων υΙων 18 [και των {,παρχ6ν ]των α-υτ[ οίς 

πάντων κ ]α8'άπερ εγ δίκ[ ης]. 'Tπoγ~αφεΤς της μεΥ Θαήσεως δ κύριος και 

τού Πανεφρ ... [ . ] 19 [Θαησις Πανεφιιέμ ]μεως τ[ ού Τε6ενο ]ύφεως μη
ΤΡ9ς Σoή~εως της Πανεφ~έμμεως μετα xv~Cov 20 [και εγγύου το]ύ [v Εού 20 

Στ~τ[ 0* ]εως τού Στοτοήτιος δμολογω εχιν παρα της' 'Ηρακλείας τας [π~o-] 
21 [κιμένας &ρ ]γυρ{ου κεφαλα[ίου] δραχμας χιλ{ας δι<α)κοσ{ας τ6κου δ~αx

μα{ου τfι fLvif τον μη~[να εκαστον] , ας και κποδώ[σω εν] νην[ι} Τύβι 

τού [Ισιό]ντος ετους και δέδωκα τiιν π~oκιμένην {,[ π ]~[ αλλαγην(?) κα8']ιbς 
π~6κιται. [Στοτοη]τις ε[γ ]ραξα και [{,περ της] μητρ6ς μου &γ~α(ι)μμά
του. Πανεφ~έμμις 24 [εγγυ ]φμαι [κα8'ιbς π ]ρ6κιται. [Ώ~oς ..... ] .. ης [εν- . 
γυ]φμαι [κα8'ιbς] πρ6κιται. 'Άλκιμος γ~α(μματευς) τού ΠΡOΚ(CΙμένOυ) 25 [γ~α_ 25 
(φείου) εγ~αψα ύπερ α-υτο]ύ φαμέν[ ου μη εΙδέυαι γ ]ράμματ[ α.] 

['Εν]#τ[ακ]τ[αι δ~α τούJ εν Ή~α[κλ]είlf γ~αφείoυ. 

5 Ι μ,ετώπω. 
8 Ι. άπόδοσιν . 
10 Es ist wohl δΙΕΎΥυήμ,ατι zu verbes

Bern und nicht δι' ι!ΎΥυήμιχτος Ζη lesen. 
12 ι!πι~oΛ.ης muB sich wohl auf das 

Rechtsinstitut del' ι!πι~oΛ.ή beziehen, wo
nach dem Gruudbesitzer durch clie Be
h5rde die Zwangspachtung νοη 5ffent
lichem Land auferlegt werden kann; 
Mitteis, Erbpacht 64 fg.; Seeck bei Pauly-

Wissowa 11, 30 fg.; Rostowzew, Kolonat 
392 fg. u. 5.; aber das Nahere bleibt un
klar. - Ι Ζη Anf. [με]τα? 

18 i. f. Ι [Στοτοητις Στοτοήτιος]. 
22 Ι μ,ψί - zum SchluB behauptet 

Grad. a. Ο. υρ zu sehen; Ken. gibt υ[ πο.]. 
Ί'ρ wiirde wohl Schreibfehlel' Βθίη . - Ι 
άποδώσω. 

23 Ι . ΕΥραψα. 
24 Man erwartet [ΤΩρος Στοτο J-ήτιoς. 
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238. ΎΠΟΥραψή Ζη einer selbstiίndigen Βank-όιαΥραφή ίiber Darlehen 
mit ύπάλλαΥμα. - 179 D. C. - Hermupolis magna. (V gl. S. 142 fg.) 
Ρ. Flor. 28 Ι 8-23 ed. Vitelli. 

Die ersten sieben Zeilen des Papyrus enthalten die διαγραφrι selbst 
und werden, da sie sich im wesentlichen Inhalt mit der -όπογραφ?ί decken, 
hier weggelassen. Sie ergeben jedoch Ζηω Teil die Erganzung der ίη del' 
letztel'en vorfindlichen Lίicken. 

8 (3te Hd.) [ca. 45 Buchst. Έρμϊνοι; Άπο]λλω[ν]ίου Έρμοπολ(είτηι;) 
επ' αμφόδου φρουριΌυ λιβοι; επηκολού~[ifηκα τΏ πρoκειμένrι διαγραφΏ 
και ει:Jxoν παρα Εύδαίμονοι; Άγαifού Δα{]μονοι; Άχ[ιλλέωι; Έρμο ]:(tgλεί-

10 <του> επι πό[ λεωι; απηλ(ιώτου) αργυρίου κεφαλαίου δραχμαι;] 10 έξακοσ{αι; 
σγδοήΚΟ11τα τρεϊι; (γ{νονται) αργ- S χπγ] τό[ κ ]ου δραχ[μιαίου έκ μστηι; μναι; 
κ[ α }fιX μfίνα εκαστ[ ο]ν 11 [απο τfjι; ενεστώσηι; ήμέραι; επι μfjναι; ιβ' συναγο
μένων τού τόκου δρα ]χιιων όγδοήκοντα [μιαι;] τετ ρω βόλου (γίνονται) i:(tCt 
το α-fJΤΙΙ) κεφαλ( α{ου) και τόκου 12 [αργ( υρίου) (δραχμα1,) ψξδ (τετρώβολον) 
αι; αποδώσω ευ μηνι .... . τού κα (ετουι;)] Α-fJρη[ λί]φ[ν] Άντων{νου και 
Κ[ ομμό]δον Καισάρων των κυρίων ανϋ~[ περifέτωι; ιbν προι; ασφάλειαν 
και §~ . . υπαλλάσσω τφ δανει]ς1τΏ κατα r[ή}!,[δ]ε την δ[ιαγ]ρα[φη]ν περ/, 

κανειτού Κουσσείτου 14 [κάτω < oder α.νω> τού Έρμοπολείτου νομού 

εκ των υπαρχουσων μοι] αρουρων ενδεκα εκτου αρούραι; πέντε εκτον αι; 
15 παραδώσω κα~[ τ' αγρον σπορίμαι; πλήρειι; τφ τηι; κατοικίαι; δ ικα{φ σχοι-

ν{φ] καifαραι; απο βασιλικηι; και παντοι; &πλωι; εCδουι; ' γε{τονει; των σλων 
16 [αρουρων ca. 38 Buchst.]v ανέμων Ιδιωτικα εδάφη, [τα]?, δε υπηλλαγ
μέ[ναι;] ώι; πρό~(ειται) 17 [αρούραι; εντεύifεν φυλάξω ανεξαλλοτριώτουι; και 
ακατα ]χρηματίστουι; ΙΧχρι ο-δ α[ ποδω] 11 πρα~ifω [γε ]ινομέ[νη]ι; 18 [τφ δα
νειστΏ τfjι; πράξεωι; εκ τε εμού κα/' εξ α-fJτων των υπηλλαγ ]μένων αρου
ρων και [εκ των] α.λλων υπ[ αρ ]χό[ν ]των μο[ι] 19 [πάντων' το δε προκεί
μενον υπ άλλαγμα βεβαιώσω πά]σrι βεβαιώσει από τε δη [μοσ{ω ]ν κα/' Ιδιω-

20 τικων [κ ]αι απο πάντων 20 [&πλωι;. 'Έτουι; κ Α-fJτοκρατόρων Καισάρων 

Μάρκου Α-fJρη]λCου Ά'!'rωv{vου και Λο[ υκίου A-fJI? ]ηλCου Κομμόδου Σε
βαστων 21 [Άρμενιακων Μηδικων Παρifικων Γερμανικων Σαρματικων Με

γίστ ] φ'!' TiJf!~ δ. (5te Hd.) Έρμϊνο[ι; Άπολλ]ωνίου εσχον και [α]ποδώσω 
ται; τού 22[κεφαλαίου και τόκου αργυρ{ου δραχμαι; ψξδ (τετρώβολον) ώι; 

πρόκειται] και υΠ?1[λ]~αξ[α] ται; πρoκ~[μέναι;] αρούραι; πέντε εκτον και 
ε-fJδοκω 23 [πασι τοίι; προγεγραμμένοιι;] 

13 Ob [ΜΟΥ ]κανεί? 
16 ανΕμων gehOl·t zur Grenzangabe; 

diese wird nach dei:ι Windrichtungen (λι-

~ός, νότου κτλ.) gemacht. El·g. των λοι
Πώ]ν &νέμων. 

2~9. Zustellung eines όιαστολικόυ im Mahnverfahren mit Androhung der 
ευΕχυρασία an einem ύπάλλαΥμα und dem sonstigen Vermiigen. -
159/60 n. C. - Faijum. (Vgl. S. 143; 159.) 
BGU 888 ed. Schubart. Nachtr. νοη Gl'enfell-Hunt zu ΟΧΥ. 3,485 1.31; Wilcken, 

Nachtr. zu BGU ΠΙ Ol'igin31 νοη mir teilweise revidiert. 

. ". 
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Lit.: Koschakel', Sav. Ζ. 29, 23 fg.; Manil\,k, ebenda 3D' 287; Wilcken, Arch. 4, 
391. 545. 

Die Adresse ist wie gewohnlich an den Strategen gerichtet, ίη dessen 
Bezirk del' Schuldner wohnt, und eroffnet den Auftrag zur Zustellung einer 
-όπογραφ1ί des &ΡXιδικαστrις. Ιη dem διαστολικόν, dessen ZusteIIung dieser 
verordnet hat, wird ενεχvρασlα bezίiglich des -όπάλλαγμα und der sonstigen 
-όπάρχοντα angedroht, falIs der Schuldner nicht zahlt. 

Die Worte ίη 1. 4: Ποτάμων νομογράφος &γορας' δι' εμού εγράψη iι 
[οίκον ]o/kla beziehen sich auf die -όπογραφ?ί des &ΡXιδικαστrις und enthalten 
die (diesel' sonst nachfolgende) Bestatigung eines BU1'eaubeamten ίiber deren 
richtige Αusfeι-tίgung; vg1. Α. 8, 9 zu 227. Dabei wil'd die Erganzung des 
Hg.: [olxovJoIlla dUl'ch Βαυ 239, 10; und 1038, 12 bestatigt, welche 
8tellen auch zeigen, daB del" Beamte dem καταλογείον angehδl't. DaB er sich 
hier νΟ/kογράφος &γορας nennt, ist fίil' die Bestimmung des νομογράφος
Begl'iffes (8.57 Αηω.) zu beachten. Man vgl. hierzn auch Aristot. Ρο!. 7,8: 
&ΡXrι, παρ' ~ τας γραφας των δικών γράφεσitαι δεί. 

Del' αρχιδικαστης Νικόλαος kann, wie Wilcken, Al'ch. 4, 545 vel'mutet, 
mit dem ίη Lond. 3 Nr. 1212 ρ. 126,3 (138 n. C.) genannten διέπων τα 
κατα την &ρχιδικαστεlαv identisch sein (wenn man nicht an der danach an
zunehmenden Lange seiner Amtsdauer AnstoB nimmt). Dagegen ist es ein 
Ve1'sehen, wenn Wilcken, Arch. 4,391 wegen στραΤ7)γός τf]ς πόλεως schlieBt, 
die Eingabe mίisse in Alexandrien geschrieben sein; clenn diese Worte ge
horen nur zum Titel des &ΡXιδικαστrις. Natiirlich aber ist die Eingabe dort 
ίibeHeicht wOl·den. 

Uber die τόκοι Ι:σοι in Ι 22 vgl. S. 118. 
Mit Untel'streichungen deutet der Hg. unvolIstandig erhaltene , abel' 

sicher zu lesende Buchstaben an. 

1 Άχ[ιλ]λευι; δ κ[ α Jl Ή[ρω ]δια[νοι;] αρ[χ]ιδικαστη[ι; Ή]ρακλεCδου με

ρίδ[ ο]ι; Άρσιν[ ο ]Cτο~ σ[ τ ]ρατηγωι. 2 Τού δεδομέν[ ου υπ ]ομνήμα[ τ ]Q'; [α]ν
τ[tγ ]ραφον μ[ ετ ]αδ[ ο ] ifήτ ω ώι; υπόκιται. 'Έτουι; κγ 3 Α-fJτοκράτοροι; -Κ[ αί]
σαρο!; Τί[του] ΛΙλίου 'Αδριανού ΆνΤ~:l!.ί'J!..ου Σ;βαστού Ε-fJσεβούι; Με
xε~ρ ιβ. 

4Ποτάμων νομογράφοι; αγοραι;· δι' εμού εγρ[ά]φη ή [οΙκον]ςιμία. 

5 Νικολάφ Ήρωδιαν[ ο]ύ ytvo,uivov αρχιδικασΤΟύ κα/' υπ[ ομν ]ηματο

γράφου υίφ γενομένφ στρατηγ[φ] 6 τfjι; π6λεως ίερ[ ει] αρχιδικασi,fι και 
προι; τΏ επι[μ ]ελε{1;" [τω]ν χρηματιστων κα/' των αλλων κριτηρίω?! 7 παρα 
rιxcov 'Ιουλίου ~πoλιναρίoυ στρατιώτου σ~[ εCρη; πρώτ ]ηι; Άπαμηνων έκα

τονταρχCαι; Ήρακλ[ ε{]~δoυ ώι; δε προ τfj[ι;] στρατε{αι; κεχρημάτ[ικε .... ] 
.. οι; τού Μύστου. 'Οφειλομένων εμο{ τ[ ε] 9 πρ~ν .η εν στρα[ τ ] ε {Ι;" γένω

μαι κ[ αη τφ αδ[ ελφφ μου Σ]αβε{νφ υπο Θεναπ[ ύγ ]χιοι; τηι; Σαιιf!~ απο 

10 κώμηι; Καρα[ν ]ί[δ]οι; τfjι; Ήρακλε{~[ ο]υ μερίδ[ οι; τού Άρσι ]νοε{του νομού 10 

κατα συυγραφην γεγoνυϊ~αν δια τού §'!' [ ... . ] • [ .. 1 Ίεραι; νήσου [.] .. 

8 ϋbeι' die Cohors Ι Apamenorurn vgl. Cichorius ίη Pauly-WiB8. 8, 241 . 
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[ .... . .... τή}; α1'Jτijς μερίδος &yoQΙXVo,uCov 12 τφ έκκαιδψιάτ]φ [τει (}εού 

51.δ'ριανού Μεχι[ρ ...... δραχμ ]ωυ διςχειλίων rόκων [δ]ρ[ αχμι ]αίων 18 εΙς 

άπόδοοιν Τύβι τού έξης έπτακαιQ'~[ κάτου [τους] εφ' ύ[ ;;]αλλάγμαΟΙ τοις 
ύπάρχουοι ιxvrtί 14περι κώμην Καρανίδα nl'P ~ρργ§γραl![μένην εκ κλή]ροιι 

15 κατοικικού &[ρ ]ούραις δυ6Ι εν ILtij 15 οφραγείδι . κ·αλ π[ α ]τρικων αυ[ τ ]ής 
δ ί [ ] "λ[]' 'ξ l16 ' \' -φο ρφ'Ρ . . .. . .... μωνος εν εκτε .. . μ§'ΡΏ 'FI<" . Η α -ρημιο/ και εν ηι 
αυτtί Καραυίδι πατρικtί α[ 1'Jτijς οί]?:ιίο/ και α1'Jλij(q) και πε[ρ]l, Βακχιάδα 

τής α1'J~τfις μερίδος δμοίως εκ κλήρο[ υ κ ]ατοικικο[ύ άρούρ ]αις δυοι ήμί

οαι έφ' ο[ς ίΧλλοις ή ουνγραφη(ι) 18~[ε]Ρ~?Xει κα~ r[η]ς &ποδόο§ως μη 
γενομέ[νης μεJτηλλαχότος δε τού &δελφού μου έπι κληΕ..ΡQ~Qμφ εμοι &ξιω 
[σ Jυντάξ~[ι J γράψαι τφ [τής Ήρα Jκλείδου μερίδος τού Άροι;;οείτου οτρα-

20 20 τηγφ μεταδούυαι το[tJς τijς Θεναπύγχ[ιος μετη]λλαχυίης κληρονόμοις τε
λείοις, Μ,ν g[sJ 21 &[ φήλ]κες ιboι, τοις τούτ[ ων νο ]μίμοις έπι;ρ[ όποις ιhν] 
τα ονόματα επι [τω]'Ρ rό~φ'Ρ gηλφ{}ή~ο[ε]ται αις κα[{}]ήκει, ο;';ως [&]π[ο
δJωοί μοι το ~[ρoκείμενoυ] κεφάλαιον κα[ι τόκ ]ους Ι'σους 1) είδΙ ωοι] 

23 i[ 00 Jμένην [μοι] την [π ]ραξ[ι]ν αις κα{}ήκει &φ' ιb[ν έαν τελ]ειώοω 
ενεχνρ[ α ]οίας γραμμάτφ[ ν] 24 #[ Κ τε J ΤΙΡ'Ρ ~[ρoκ ]ειμέν[ ων ύπ Jαρχόντων και 

25 ?[ξ . ιh~ f1J'P αλλων εύρίσκ[ ω J α1'Jτης 25 αις κα{}[ ή]~ει. 'Έτου[ς κγ J Α1'Jτοκρά
τορος Καί[ οαρο]ς [Τ]ίτου ΑΙλίου 51.δρια[ν Joii Άυτωνί'Ρρν 26 [ΣεJβα6τού 

[Ε1'J6εβΟύς] Φ~ΙPφ[ι] -ς - Σεβ(α6τtί). 

. 15/16 1. if!ημίc;ι; den Sinn verstehe ich 
nlcht. 

17 Ι ήμίσει. 

22/ 4 δ'ηλω.ιΤήσεται und Ι iCiv τελ ]ειαισω 
am Ol'iginal verifiziel·t Υοη mil·. 

25 Σεμ(αστfι) Grenfell-Hunt. 

24:0. Gesuch an den Strategen um Vollstreckung eines ΧQfjματισμο~ 

έVΕΧVQασία~ in bestellte ύπαλλάΥματα. - Zeit des Antoninus Pius. 

- Faijum. (Vgl. S.158-161). 

BGU 1038 ed. Zereteli. Nachtr. Υοη Gradenwitz, Ber1. Phi1. Wochenschr. 1906 
Sp. 1353 fg.; Wilcken, Aι·ch. 3, 506. Original teilweise von mir l·evidiel·t. ' 

Lit.: Gradenwitz a . ο . ; Koschaker, Sav. ί!ι . 29, 31 fg.; Egel', Grundbuchwesen 61 fg. 

Rechts und links scheint viel zu fehlen. Die Zeilengrenze ist dahel' 
zwar, da sie nicht ganz fehlen dUl'fte, angesetzt worden; aber ihr Platz ist 
nirgends gesichert. 

Die Eingabe, zu der BGU 239 θίπ nur teilweise erhaltenes Parallelstίick 
bildet, dient dem Vollzug einer ένεχυρασΖα und enthalt folgende Beilagen: 

1) Ι 8- 10 vb. Παϋνι β, Gesuch an den Strategen um Zustellung 
eines χρηματισμος ένεχυρασΖας, gemaB dem .A.uftrag des &ρχιδικαστ?jς; 

2) Ι 10 ί . f. - 13 vb. Παχων [ .. ], Auftrag des &ρχιδικαστής betr. Zu
stellung der 

3) pfandungsverordnung (1.13 vb. Άναγνωσ-&εΖσης -18 vb. &κολοV-&ως) . 
des Praefectus; 

4) -όπόμνημα des TlΎphon an den Praefectus υω pfandungsbewilligung, 
dUl"ch welches die Verordnung erwirkt worden war. 

4. 'ΤπάΑ.λαγμα. 267 

Zeitlich stehen die genannten Stiicke natiirlich ίn der umgekehrten 
Reihenfolge wie hier angegeben. 1ω ίibrigen entSΡήcht der Hergang dem 
ίη 241; nur kommt noch das .A.nfangsstίick 1. 1-8 dazu. Dieses enthalt 
θίηθ Eingabe an θίηθ nicht genannte BehDl"de um V ollzug del" ενεχυρασ{α, 
wobei offenbar die Zustellung des xρηματιuμoς ένεχυρασΖας durch den Stra
tegen an den Schuldner schon erfolgt ist. 1ch halte es fiir das wahl"schein
lichste, daB es, wie ίη ΟΧΥ. 712, die ξενικων πράκτορες sίnd, welche angerufen 
werden; allenfalls laBt sich auch an den Strategen denken. Als Gegenstand 
des Βeσehl"eπs dal'f man wohl den Vollzug der ενεχυρασ{α ίη del" βιβλιο-&ψι,η 

" έγκτήσεων (durch Uberschreibung - καταγραφή - des Eigentums am pfand 
Υοω Schuldner an den Glaubiger) vermuten; dafίil" spricht βιβλ(ιοφυλάκων) 
ίη 1. 4 und εγκτ?jσ[εωv ίη 1. 24. Βθί der Eingabe (1. 5 fg.) leistet der Glau
biger den ίη Ι 16 Υοω Pl"aefectus vorgesehenen Eid, daB sein .A.nspruch 

unverandert fortbesteht. 
Die hier vollzogenen El"ganzungen des Papyrus, bei dem namentlich auf 

der linken Seite νίθΙ (etwa 40- 50 Buchstaben) fehlt, sind durch die νθΙ'
gleichung mit FIOl'. 56 gegeben. 

1 [ca. 60 Buchst. 'Ηρακ Jλ§?δο[ υ μ ]ερίδος [παρα 2 ca. 40 Βuchst.]αδος 
τη [ . . ] ... οτ[ . . ] παρα[ . .. ... . ..... ] &ργυρίου κε[ φαλαίου δραχμω]ν χιλίων 
τριαΚΟ6ί[ ων . , . 3ca. 40 Buchst.] . τφ Ιδί[φ κι]νδύνφ προςτc[. , . ']1'0 &[ π Jo 
τού κεφα[ λαίου &ργυρίου δJραχμας δ ιςχειλίας [. .. 4' ca, 40 Buchst. ~q Jo

τ( έρων) βιβλ(ιοφυλάκων) κ[αι Τ]tί προ{}ε6μίο/ r~[r; ύ]~ηλλαγμένας μοι πq[ος(?) 
.. , ... ... π ]ερι κώμην Βούβα6το[ν . '. 5 ca. 40 Buchst. οίκί]ας και αί- 5 

.ι1[ρίου] και α1'Jλης έπ' &μφό(δου) .. επ . . τας λοιπ(ας) (δραχμΙΙς) χοβ κ~~ 
ομ'Ρνφ [την Άντωνί]νου Καί6αρος τού κυ[ρίου τύ~xην ca. 40 Buchst.]6{}aL 

μή[τε ε]χειν τι εΙς τα πρα66όμενα, &περίλυτον δε ti[vat την] οφιλην και 
τηυ με . [ .. , .... , 7 ••. ] ΔΙΟ(5?:ι9Ρ[ ου] ?'Ρ . . . ,!Igg. ύπηρετων Ήρακλ( είδου) 
μερίδος ύπέταξά 6[ οι τού xρη]μ~ΤΙ6μoύ το &ντίγρ[ αφον .. . 8 ca. 40 Buchst. 

"Ε6τι δs τού] χρηματι6μού το &ντίγραφον' 
Σερήνφ 6τρ(ατηγφ) Άρσι(νοείτου) Ήρακ[(λείδου) μερίδος] παρα ΤΡ1?

φω[νος :Απολ'!...λωνίου τού Χαίρήμονος . .. oiΊ παρεκόμΙ6α έκ τού κατ ]α
[λ ]ργίου ενεχυQα6ίας χρημαΤΙ6μόύ άντίγρ( αφον) ύπόκιται και &ξιω [τούτο J 
μεταδοftf]ναι τtί [δια 10 τού χρηματι6μού 6ημαινομέν1/ Σαραπιάδι ϊν' εΙδή· 10 

(Έτους) ζ] Α1'Jτοκράτορος Καί6αρος Τίτου ΑΙλίου 51.δριανού Άντωνίνου 

[Σεβαστού] Eiι6εβoύς Παύνι ~. 
['Ο δετΕ-να ίερευς και &ρχιδικα6της 6τρα(τηγφ) Ήρακ(λείδου) μερί-

1 Erg. vielleicht τω δ'είνι και τώ δ'είνι 
iΠ,Τ1jρηταίς ξενικών πρακτορίας Άρ;ψνοεί
του) Ήf!ακ ]λείδ'ο[ v ιι ]ερίδ'ος [παρ α Τρύφω
νος, 'R"l. ΟΧΥ. 712, 8. 

3 Zu τώ Ιδ'Ιω κινδ'vνω vgl. ΟΧΥ. 712,19; 
danach vόrher' vielleicht κατασχείν προς 
ivsxveaGlav] ? 

4 κ[αι Τ]fι πρo.ιTεσμίC;Ι ist uuvel'a~a.ud
lich; die Stelle bedarf noch der Revlslon. 

5 λοιπάς: θΒ muB θίηθ Teilzahlung er
folgt sein. 

6 Ζ . Ε.: Der Hg. gibt θίη als unsichel' 
bezeichnetes ιιεq[ιτίαν. 

9 κατ ]α[λ]ογίου (vermutet auch Υοη 
KOBchaker) am Original sicher Μ. 

11 Die Verfiigung des άρχιδ'ικαστής 
lautet nicht wie sonst auf μεταδ'ο.ιΤήτω. 
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δος τού ~ρΌ(ινoίτoυ) χα(ίρειν). της' τετελειωμ]ένης ενε[χυ]ραΌίας αντί

γρ(αφον) υπόκιτ( αι) ιν' είδfιg. 'ΈρρωΌΟ. 'Έτους έ§[ δόμου] Α-ότοκράτοροg 

Καί[ Όαροg Τίτου 12 ΑΕλίου 51.δριανού ~ντωνίνoυ ΣεβαΌτού Ε-όΌεβούς 

Παχων ..... ] .. roVLog ΌεΌη(μείωμαι) Παχων ιζ. ~μμώνιoς Διδ(ύμου?) 

γραμματε[ iιg καταλ ]ογίου την οίκονομ[ίαν εγραΕ..ψα. ('Έτουg) έβδόμου 

Αυτοκ(ράτοροg) ΚαίΌ(αρος) Ίίτου ΑΕλίου 51.δριανού ~ντωνίνoυ ΣεβαΌτ]ού 

ΕυΌεβουg Παχων [ .. ]. 
~ναγνωΌitίΌης εντεύξεως Tρ~φ[ rovog] τού ~πoλλωνίoυ τω[ . .... 

14. . . . . • • . • . .. και του λεγομένου -διαπεΌτάλitαι ~ρίoυ ~ρ . .. ] υπογε
γραφότος [διαπ ]εΌτά~itαι προς την τού χρημαΤΙΌμού [τελεί]ωΌιν Όυνεκρί-

15 ναμε[ν γρα~φήναι και' πεμφitηναι τιj'i τηg Ήρακ(λείδου) μερίδος τού 

~ρΌ(ινoίτoυ) Ότρα( τηγφ) και'] "[φ r91} αυτού [νομού ξενικων πράκ ]τορι 

εαν dJrJ(t> γεγονυΤαι αί μΕ . .. . ]~μεναι διαγραφαι κ[αν 16 παρων ύπακoύrι 
δ Τρύφων ~πoλλωνίoυ και προηται την κ~itήκουΌα1J χειρογρα(φίαν) περ1. 

τού αλ]ηitη είναι τα δια τ[ής έντεύξεωg δεδηλωμένα] καΙ μηδ[εν ύπε ]ΥάΥ-
τιον φκονομ[fJΌitαι, το 17 τηνικαύτα μεταδοiti}ναι ................. ] των 
γραμμάτων τούτων ανrίγραφον τπ εν[ε]χυραζ[ομέν!ΙJ ενωπίφ ιν' είδ'π και 

[τελει~ωitηναι ..... ..... , .... . ...... . ... . ... , .. , . ...... ... τοΤg] 
ΠΡΟΌτεταγ(μένοιg) ακολού( itrog). 

19ν[κ](φ ουαλερίφ Πρόκλφ Τρύφω[ν ~ΠOλJλωνίOυ τού Χαιρή(μονοg) 
τ [ . " 19 ........ 'Οφειλομένων μοι κατα δι ]αγραφαg δύο [γε ]γονυίας 

α . [. .] .. Υ,?Ι!-Υ δια τη[g εν ~]ρΌινoεί[ η} Σαρ ]απάμμωνοg τραπέ[ζης 

20 20 ca. 40 Buchst. δραχμων .. . . ]ΚΟΌίων δεκαδύο τόκων δραχμιαίων tlg 
. απόδΟΌιν Φα[ ωφι τ ]QfJ έξfJg ετουg κατα [ .. ' . 21 ca. 40 Buchst. έτέραν] g§ 
μην;' 51.δριανιj'i ίΧλλων αργυρίου δραχμων έπτακο[ Όίων] εικοΌι τεΌΌάρων 

τόκ[ων δραχμιαίων τΎΊς 22 μναg ca. 40 Buchst.] και κυρωitίΌης τΎΊς προ

τέραg όφιλfjg δια τΎΊς μεταγεναμ[ ένης και' μ ]ηδεμιας αποδ[ ό]Όεως [μήτε 

23 αντιρρήΌεω;; γεναμένης αξιω ca. 20 Buchst. γραφήναι τφ] τfjg Ήρακ(λεί

δου) μερίδος [τού ~ρΌινoε ]ίτου Ότρατηγιj'i και' η5 τ[ ού α-ότο]ύ νομού ξενι

κ[ ων πράκτορι . .. 24 ca. 40 Buchst.Jrov ητοι εκ των ύπηλλαγμ[ ένω]~ μοι 

προς εκαΌτον δά[νειον? δι]α τfjg των ενκτήΌ[εων βιβλιοitήκης ... 
25 25 ca. 40 ΒucΙιst.]τοg των υπαρχόντων κα[/, έ]τέρων απαραποδίΌτως τοΤς 

π[ροgτ ]εταγμένοιg ακολού[itως '" 26 ca. 40 Buchst.] διαγραφαg ευΡΏ ου6ας 

12 Ζη γραιιιιατεV. καται.ογ{ου vgl. 241 
Anm.5. 

14 Zu υπογεγραφόΤό' sqq. vgl. S.159, 2 b. 
15 ωσ< ι> Μ.; ώ. Zel·eteli. - ιι[ ειιrιν ]υ

ιι~ναι? Μ. 
16 παρων ύπακουτι = wenn Tryphon 

personlich el·scheint. 'Ί'πακουειν heiBt 
eigentlich : auf Ladung odel' Aufl'uf 
Folge leisten (Ζ. Β. Lips. 32, 14 [92]; ΟχΥ. 
653,3 [90] 1, hier abel' wohl, da man den 
vollstreckenden GHiubiger schwel'lich ge
laden hat, soviel wiC\"Erscheinen" schlecht
hin. Pal'allelstelle: 241, 8. 

19 α . [ .. ] Μ.; ~~ .. [ .. J Zereteli. 
22 Sinn: Die el'ste Sclluld ist dmch 

den zweiten Schuldschein neu bestatigt 
worden. 

, 24 Erp' etwa πραΧ&1ϊναι έκ των ύπαρ
χοντ ]ων rιτoι. 

26 fg. Die SchluBzeilen bediirfen noch 
del' Revision. Bedenklich ist mir bes. das 
σεσrιιι[ εΙωιιαι des Hg. Ι 27, das ich nicht 
verstehe; auch ist del' Zusammenhaniζ 
derselben nicht klar, obwohl ίη Ι 28 in f. 
die Unterschl'ift des Glaubigers zu stehen 
scheint. 

4. 'Ί'πιΧΛ.λαγιια. 269 

εν καταχ[ ωρ ]ΙΌμφ επι των τόπων. Δι[απέΌ]τα~μαι δε 'Άριον ~ρ. [ ... 
27 ca. 35-Buchst. 'Έτους . . Τίτ Ίου ΑΙλίου 51.δριανού ~ντωνίν[ ου] ΣεβαΌτού 
Ε-όΌεβούg μηνος Γε[ρμ ]ανικίου ιζ. ΣεΌημ{ είωμαι . . . 28 ca. 40 Buchst.] . .. 

Σαραπιάδι ένωπ[ίφ]. ('Έτους) .. [~ντω ]νίνου ΚαίΌαρος το[ύ κυ ]ρίου Lι 
Παύνι η. (2te Η.) Τρύφων ~π[ ολλωνίου [επιδέδωκα 29 ca. 40 Buchst.]ov-

των προς τΎΊς επι τq[ς διαγρ 1αφας ...... ου δραχμας διςχειλίας έξακο-
σί.ας ε[ίΚΟΌΙ? ... 30 ca. 40 Buchst.] ~ντωνίνoυ Σεβαστού Ευυεβους Παύνι 30 

ια .. . . . . . . . τfjg βιβλιοitήκης έπι r[· .. 
Hier bricht der Papyrus ab. 

24:1. Vollzogenes Gesuch an den Strategen um Zustellung des έμ(Jαόfία
Dekrets betreffend ein υπ άλλαγμα. - 234 11. C. - Hermupolis. (V gl. 

S. 161.) 
Ρ. Flor. 56 ed. "Vitelli. Ein am Florentiner Stilcl, fehlendes Fragment des PapYl'us 

befindet sich im Prlvatbesitz νοη Ο. GradenwItz und ist νοη "Vitelli mit 
herausgegeben worden; die senkrechten Striche innerbalb j~der Zeile b~
deuten den Beginn die8es Fl·agments. Nachtl·. von Gradenwltz, Berl. Phll. 
Wochenschr. 1906, 1353 fg.; Mitteis, Sav. Ζ . 27, 343-5; Wilcken, .Arch, 4, 434. 
Das Gradenwitzsche Fragment habe ich am Ol·jginal revidiert und einzelne 
ηθΠθ Lesungen gewonnen. 

Lit.: GradenwItz a. Ο. nnd Mitteis a. ο.; Koscbaker, Sav. Ζ. 29, 39 fg.; Rabel, 
"VeI·filgungsbeschl·. S.29. 94; Manigk, Sav. Ζ. 30, 287. 

Das "Verstandnis des Stiickes ergibt sich aus dem S. 161 Ausgefiihrteu. 

Die Anordnung ist 
1) Ι 1-4 (Liicke) Gesuch an den Strategen νοη Hel'mupolis um Zu-

stellung eines ε/λβαδεlα-Dekl'ets gema13 dem Auftrag des &ρχιδικασnjς. 
2) 1.4 vb. Λυρψ. .. ιος ΊσΕδωρος - 5 Ende: Auftrag des &Ρl.ιδικασΤ1jς betr. 

Zustellung des 
3) εμ~αδ'εlα-Dekl'ets (1. 6-10 vb . &κολούitως) des Prafekten. 
4) Ι 1 Ο vb. Μ110υΕιΡ - 19 vb. εΙδυΕης: -όπ;όμνημα der AUl'elia Aretus an 

den Prafekten um Bewilligung der εμ~αδεEα. 
5) ι 19 vb. Δ.Vρ~λιος Έρμινος - Ende: Zustellungsvermerk des -όπηρέ

της des Strategen und Empfangsbestatigung des El'ben des Schuldnel"s sowie 

anscheinend eines Hausgenossen. 
Gesuchstellerin ist die bekannte AUl"elia Al'etus (s. Είη1. zu 93). Sie 

hat laut Ι 11 bereits ενεχυρασΕα am -όπάλλαγμα vollzogen und dadurch das 
Eigentum erlangt; auf letztel'es bezieht sich das καταγέγραμμαι 1. 11, welches 
bedeutet: ich habe mil' zuschreiben lassen (sc. dut'ch die ~ι~λιοfJiιΥ,ΙΙ εγκτ~
σεων). 

1 [τφ δείνι Ότρατηγφ Έρμο ]πολ( είτου)] 2 παρ α Α-όρηλίαg ~ρητουr9? 
τΎΊς [και 'Ήρωνούτο]g "Η[ρωνος αστής συνεΌτωτος α-ότ'π Αυρηλίου ~f}ηνο
δrhρου 'Ήρωδιανού(?). ο-δ παρεκόμΙΌα εκ τού καταλογείου χ] l ρημαΤΙΌμου 
{ιπομνήματοg εμβαδεt~αg &ντίγρα(φον) ύποτάξαΌα «ξιω [ε'ΠΙΌτείλαί 6ε ένl' 
των περί Όε υπηρετων 3nrog μεταδοit}π τοίg o-ζίι?~ ~[ca. 18 Buchst. ινα 
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έν] Ι ταί~ όρισ.&είσαι~ ήμέραι~ δέκα έκχωρήσωσι, ('Έτoυ~) ~γ 4 Δ-Οτοκράτο
ρo~ Kαίσαρo~ Μάρκου Δ[ -Ορη]λ.ίου [Σε ]ουήρου Άλεξάνδρου Ε-ο[ σεβoύ~ Ε-Ο-
τ lυxOύ~ Σεβαστού [Monat, Tag.] . 

[Δ-Ορ JήλιO~ 'I~?g[ ω ]~o~ ό κ( αι) Θερμου.&ίlων ό ίερευ~ κα~ αρxιδικαστη~ 
55 στρα(τηγφ) Έρμοπολ(είτου) χαίρειν, T'iί~ ΗΗ~n[ωμένJη~ εμβαδεία~ αντί
γρα(φον) μεταδο.&ήr[ω ιf:ι~] ύπό[κ(ειται)], 'Έρρωσο, ('Έτoυ~) ιγ Δ-Ορη[λίου 

Σεουήρου] Άλεξάν[ δρου] Kαίσαρo~ τού κυρ?l ου Φαωφι κδ. A-oρήλ(ιo~) 
/i.ρποκ(ρατίωv) σεσημ( είωμαι). . 

6 Άναγνωσ.&είση~ εντεύξεω~ Δ·iJρηλία~ Άρητoύτo~ τ'iί~ και Ήρωνoύτo~ 

"Hρωνo~ ΆΥ[των ]ατo~ αστ'iί~, τ'iί~ δε δι' αν[ τ'iί~ δεδηλω ]i!'?vη~ κατι;ι[γρα
(φ'iί~)] ύπoγεγρα(μμένη~) επεy lηνεγμένη~ και τού λεγομ(ένου) δια~πεστάλ
.&αι Α-Ορηλ(ίου) Θέωνo~ ύπογεγρα( φότo~) [δι ]α~?~τάλ.&αι πρo~ τ[ η]ν τού 
χρηματι[ σμού] τελείωσι[ν] συνέκρnΥ[ α γραφη]ναι κα~ πεμφ[.&'iί]ναι τfj~ 

έντεν l~εω~ αντίγρα( φον) τφ τού Έρμl [ ο J~πολείτου στρα( τήγφ) I:v' έαν 
παρ[ ού]σα ύ~[ ακού}!] ή Δ-Ορηλία Άρητoύ~ ή κα~ Ήρωνoύ~ [κα~ εΜ]ΟΚ?1 

τoύτoι~ κα~ προfjται [. , .... ,] . l' νομίμου [την] κα,f}ήκουσαν χl ειρογρα

(φίαν) περι τού αλη.&'iί εί~ναι τα δια τfj~ εντεύξεω[~] δεΙ δηλωμέν]α κα~ 
μηδεν ' ύπενάντιον φ:ι;ιον[ομ7ίσ.&]αι τςι ηly~:ι;ιαύτα διαστειλαi!'[έvη τoϊ:~ oN~~ 

10 εν τoί~ κι;ι[ ταγε Jγραμμέvοι~ έκχ l ωρεϊ:ν εκ τούτων έν iιμέραι~ 10 [δ]έκα μετ α 

ταύτα ovvr[ ελ }fίται τ[ α] r'iί~ [εJμβ[ αδJεία~, ον τρόπον κα.&ήκει r9r~ [προστε-J 
f 'λ 'ι>. • • 

rαγμεvοι~ ακο oυυω~. 

[ΜηουJ?φ Όνωρατια[νφ. Δ-ορJηλ(ία) Άρητoύ~ iι κα~ Ι Ήρωνoύ~ 'Πρω
νo~ Άντωνατo~ 11 αστη καταγέγρα(μμαι) κατα τα πρΙ οτε Jτελ[ ειωμένα γρά(μ

μα~α) εJΥεχυρασί[ α J~ κα~ προσβο[ λfjJf :ι;ιι;ι[ τα συvχώρηJ~~v τελειω.&είσαν τφ 
ε[νε }Jrωτι ιγ (ετει) κα , [ , ., πρ ]ότεΡ9ν τού ύπ[ ο JlxQiov Α-Ορηλίου Κά
στoρo~ 12 Παυσείριοr; 'Ήρωνo~ από κώ(μη~) Μοιρφν τού Έρμοπολ(είτου) 

νο(μού) τά~ τε ύπηλλαγμέvαr; . [. , , .. ] .. [. . κατ JCt διαγρα( φην) τ'iί~ έν 

Koύσoαι~ τού α(-Οτού) Έρμοπολ(είτου) νομ9ν [δημ]ooί<α~) τραπ[έζηJ l f τφ 

μετα την τού Θεού 13 Άντωνίνου μεγάλου α-Οτοκρατορ[ είαJΥ δ (ετει) μηνι 

5 Λυρή'λ.ιο. ΆρποκρατΙων σεσηϊL ist die 
Unte1'schrift eines Beamten des κατα'λ.ο
γεΙ:υν, de1' die Richtigkeit der Ausfertigung 
bestatigt. 

6 Mit der καταγραφή ist der in Ι 11 
erwahnte Vorgang gemeintj s, Ein1. und 
Anm, Ζη 11, 'ΤπογΕΎραμμένη. bezieht sich 
wohl auf eine schriftliche Bestatigung der 
πράκτορε. ode1' μιμ'λ.ιοφύ'λ.ακε. ίίber den 
e1·folgten Vollzug de1' καταγραφή, 

8 Ob [ivτος χρόν]ου νομΙιιου (Vit.) ? 
11 συγχώρησιν Grad. nach Ι 16. Ge

meint ist das die ivεχvρασlα bewilligende 
Dekret des Statthalters, - πρ ]ότερον Μ. 
- Ζη καταγι!γραμμαι s, die Ein1. j θΒ be· 
zieht sich auf zwangsweise Eigentums
ίίbertragung. Ich habe θΒ urspriinglich 
daneben auch fiir moglich gehalten, an 

eine freiwillige Datio in solutum durch 
den Schuldner Ζη denken (Sav. Ζ . 27,346) j 
aber dann ware der Fortgang de1' Voll
streckung nicht verstandlich, und θΒ steht 
dem auch das folgende 'κατα , . γράμματα 
iνεχvρασlας sqq' entgegen. - προσμο'λ.ή 
bedeutet m. Ε. den Zuschlagsakt c1e1' ΥοlΙ
streckungsbeamten : iνεχvρασlα und προσ
μο'λ.ή waren danach die sich erganzenden 
T1ίtigkeiten: Zugriff des Glii.ubigers, Ζη
schlag durch die BehOrde, 

12 Hinter υπηΛΛαγμένας liest Vitelli 
&[ρουρας] !'n κοσι, was sicher f",l scb ist, 
weil dies nicht ΥΟ! κατα διαγραφήν steben 
kann. Es gehort offenba1' in die Liicke 
in Ι 13, 

12/13 Zur Art der Datiel'Ung vg1. Α, 16 
zu 211. 

4. 'ΤπάΗαγμα. 271 

/i.δριαvού ύπαρxoύoα~ α-οτφ εν [τφ ΚJουοοείη7 ανω περι Moίρα~ έκ τού 
Θ[.Jρηουf [κΗ(ήρόυ) [ ..... αρoύρα~ είκοσι τε] lrαρτοv καί, δια το μη 
βιάζειν, 14 Ο προοπαρέδιξα τού α-Οτού ύποχρέου i!'9V όμοίωr; ημιου μέρo~ 
oΙκία~ και τού έξ απηλ[ιώτ Jov προαι.&ρίου και συνκυρόντων κ[ α~] χρη
ο[τηρίων ... ' .... , .J1' κ. ' . . Ι έν τoϊ:~ απσ λιβ(οr;) μέρεοι τij~ α(-OΤ'iί~) 
15 κώ(μηr;) Μοιρων πρό~ τε τ~~ όφειλομέν[ ar;J μοι ύπο τού α-Οτού ύπο- 15 

χρέου μου κατα την αiJτηv δ[εδηJλωμέvηv διαγρα(φην) κεφαλ(αίου) κα~ 
[τόJκ( ων) αΡΎ1'Ρ(9[ υ J δραχμ.ων fπτακοοίqψ τριάκοντ[ α J Ι δν9 Πρόr; τε το 
φ .. , [κεJφ&λα;οv 16κα~ τoυ~ δραχμιαίουr; α-Οτού τ[όJκου~ κα~ π~[o~] r ix 

τέλη και πρακτορικα και ταr; αλλα~ δαπάνα~ έφ' oi[r;J αλλoι~ iι τ'iίr; κατα
γρα(φ'iίr;) o1'νxφρrι~ι~ περιέχει, δι' ~~ κα~ αϊ γιτνίαι εδηλιφ.&ηοαν, βουλομένη 
δε τα τfί~ έμ12.β~δεία~ έπιτ?~?~.&fjvαι δέομαι επ~ [τ Jfίr; διι;ιλ9γ'iί~ ουν[ κ J~ίvαι 
γρά( ψαι) τφ τού Έρμοπολ( είτου) οτρα( τηγφ) έμβιβάοαι με slr; τα [κ J ι;ιτ α
γρα( φ έντα) ιf:ι~ πρόκ(ειται) πάντα και [ ,JΥέπι, , ,Hv μοι έν τf! τούτ[ ω Jv 

. κρατήοει κα~ κυρ( ε )ί[ 11 J Ι κα~ αποφορCf των περιγ( ενομένων) 18 και εν oί~ 
ΊXHotr; α-Οτού προοδ[ io,u Jι;ι~ π.?ρι τούτωΥ τoι~ προ( o)τεταγμIνoι~ &κολού
.&ror; μη ελαττουμέΥηr; μου κα}, έν oί~ έτέρoι~ εχφ δικαίoι~ ιf:ι~ κα.&ήκει. 
('Eτoυ~) ιγ Δ-Ορηλίου [Σεουήρου J Ι Άλεξάνδl[ρου J 19 E-ooεβoύ~ E-oτυxoύ~ 

'Σεβα6τού φαω[ φι J ΙΎ . .. n ΑVρηλία :Δρητούr; iι κα~ Ήρ[ ω ]vovr; 'Ήρωvοr; 
§~ιδέδωκ(α). Δ-Oρήλ(ιo~) :Δ[.&ηJvόδφ~% 'Ηρώδου εγρα(ψα) ύπ(ερ) α-oτ('iί~) 
γρά(μματα) μη εΙδ( υίη~) . 

'Αχιλλάμ- 20 

('Έτουr;) 
Δ-Ορ[ήλΙιος 'Eρμίνo~ ύπηΙ[ρέτη~] 20 μετέδωκ(α) Δ-Ορηλ(ίφ) 

μω[νι 'Ερμ Jηοίωvο~ γεωργφ ενώπιον ιf:ιr; κΙΧ.&ήκει και ουνοίκφ. 
ιγ" Έπειφ .&Ό 

Δυρήλ(ιo~) Παμ.oύνι~ Kάoτoρo~ μητ(ροr;) Tαύριo~ ιf:ι~ [(ετων)] Ι .& 
ο-Ολη αντικν( ημίω) αρι~ l [ τερφ αφfjJ.!!..λιζ [κλ Jηρο(vόμο~) τού π[ρο Jx( ειμένου) 
ύΠΟΧΡ?91' μΗ?λαβι;ι το[ ύJτου το ιοον ένωπίφ ιf:ι~ κα.&ήκ( ει) λόγου μοι φυ
λαoo~μένoυ πρo~ την προκ(ειμένην):ΔρηΤΟύν περι ιbν εχω παντοίων κα-β-' 
Qv[τιvαJlούν τρόπον Ι δικ[αίωυ]. 22('Έτουr;) [ιJr" Έπειφ Γ Δ-ορήλ(ιοr;) 
~[ιΗβαvοr; ['EQJlLiV91' εγρα(ψα) ύπ(ερ) α[vJΤ(Ού) φάοκ(οντος) μη είδ(έναι) 
γρά(μματα). Δ-oρήλ(ιo~) 'Eρμείνo~ ύπη[ρ Jέτη~ μετέδωκα [ΔiJJρηλ(ίφ) Άχιλ-
λ&μμων[o~]ι 'Eρμηoίωνo~ γεωργφ Ι [τ]φ [ο Jυvοίκφ :ι;ιι;ι~ 4ν~(rιλίφ) 23 Π[ ι;ι
μ Jo[ ύJv( ε) ι Κάοτ[ ο ]Qg[~ μητρo~ Τα Jύριο~ &φ?ί[λικι κληρο Jvόμφ το[ ύ] δι' 
α-Οτού δηλ[ο]υμένου 1ποχρέου ένώπιΓον] ιf:ι~ κα.&ήκει. ('Έτους) ιγ" Έπειφ' ι"( 

13 δια το μη μιάζειν: weil die ver
jJfandeten Arul'en die Schuld nicht deck~en 
(eig. : "bezwangen"). - In der Liicke v1el
leicht [κατοικ (ικας) &ρούρας . 

14 Hier wil'd e1'wabnt, daB au.Be1' deln 
ύπά'λ.λ.αγμα noch ein Hausanteil der Scbuld· 
ner gepnindet worden ist (pign:us in cau~a 
iudicati captum), Interessant 1st, claB dle 
GHiubigerin auch infoJge dieses Pfan
dungspfand1'echts das ~igentum erlangt 
haben will: clies entsp1'icht nicht der 

Regel - die bie1' vielmehr Verkauf vor
schreibt -, ist aber doch f'iir den Fall, 
dHB sich ein Kaufer nicht findet, den 
1'omischen Quellen bekannt (Dernbu1'g, 
pfandrecbt 2, 255). - α(υτής) Μ, 

15 φ . " das Original scheint φύσι Ζη 
haben, Dies miiBte bedeuten: das wir k 
liche Kapital + Zinsen. 

19 Ζυ Ήρώδου vg1. Vitelli Anm. Ζη 1.1 . 
22 τφ, καΙ Αυρ(η'λ.Ιωι) Μ. 
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24:2. Beglaubigung der Abschrift eines Statthalterreskripts, betreffend 
eine Dotalforderung mit Pfandrecht, wahrscheinlich υπάλλαΥμα. 
177 n. C. - Faijum. 
BGU 970 ed. Wilcken. Nachtl·. νοη 8chnbart in den Nachtr. zu BGU ιπ. 
Lit.: Wilcken, Λl·ch. 4, 373; WeiB, Pfandr. Unters. 1, 88 fg . 

Es liegt eine μα(!τυ(!οποΙησις ίiber den Inhalt einer <όπογ(!αφ?ί des Pl'ae
fectns Aegypti vor. Die <όπογραφ?) des Statthaltel's wird, wie es auch bei 
den kaiserlichen Reskl'ipten geschiebt, dem Petenten reaelmaBia nicht sofort 

.. b b 

bei der Uberreichung seines <όπόμνημα, sondern erst spatel' mitgeteilt, und 
z:"ar erfolgt dies (vgl. oben 8.39) ίω Weg des Aushangs (propositio, dahel' 
hlel' π(!οτε,f}έντ;ων 1. 5), wotfu' die Inscbrift νοη SkalJtoparene (dazn Mommsen, 
Jur. 8chr. 2, 172 fg.) die beste Pal'allele bildet. Der 8upplikant nimmt so
nach νοη der proponierten 8ubscl'iptio unter Zuziebung νοη Zeugen (μαρ
τυροποlησις 1. 3) θίηθ durch diese beglaubigte Abschl'ift; dabei wil'd auch 
der Originallibell mit kopiert, auf dem die 8ubscriptio stebt. 

Diese ist nicht erhalten, um so wel'tvoller ist der Inhalt del' groBenteils 
erhaltenen Κορίθ des Libel1s. Tapetheus wal' mit dem (verstOl'benen) Lim
naios verehelicht gewesen, und er hatte ihr' fίir die ihm zugebrachte π(!οΙξ ' 
das Recht eingel'1iumt 'λαβείν το ύπά(!χον α.(;τφ . .. μέ(!ος ... οικΙας κτλ.' 
Das war wabrscbeinlicb θίη <όπάλλαγμα, keine iJΠο,f}?ίκη; obwol!l θίηε tech
nische Bezeichnung fίir die Ve1'pfandungsart ίη dem Papyrus ίiberhaupt nicht 
gebraucht wird, dentet doch auf ersteres die beim <όπάλλαγμα auch sonst 
auftauchende El'wabnnng νοη ξενικών πράκτωρ nnd ένεχυρασΙα. 

Nach dem Ί.Όde des Mannes machte Tapetheus den 8chnldschein (θίη 
Chirographum) gegen seine 8chwester und Erbin geltend, und zwar, wie 
das μεταδοiivαι und die &vτl(!(!ησις (1. 22. 25) zeigen, ίω Weg des Mahn
verfahrens. Είηεη gleichfalls die Ebe betre:fffJnden Paral1elfall dentet ΟΧΥ. 
906, 8/9 an. Das entspl'icht der TatsaclJe, daB wir aucb ίη den Mitaift-

. δ 

vertragen stets die Exekutivklausel finden, 

Zweifelhaft ist, ίη welcbem StadiuIn des Mahnverfabrens wir st.eben. 
Die Beklagte hat eine ciντl(!(!ησις erstattet; wa1' das ciντΙρρησις gegen das 
erste διαστολικόν oder gegen die ενεχυρασΙα? Lin. 25/6 deuten mebr auf 
das letztere; doch ist der ΡaΡΥΓUS hiel' ΖΙΙ sebr ΖeΓstδι't, um θίη sicheres 
U1'teil ΖΙΙ ermOglichen. 

. Zur πρωτοπραξlα (ι 11) vgl. Ed. Tib. Ju1. Alexandri ( CIG 4957) 1.26 fg.; 
Mltteis, ROm. Priv.-R. 1, 371 fg.; WeiB Β. Ο. 88fg. 

Laut Ι 1 ι; war die Witwe bei der Verpfandung verpflicbtet wOl'den 
θίηθω Glaubiger des Mannes aus dem pfand seine Fordeι-ung auszubezalllen: 
DaB man darauR auf die Zulassung einer ΜebΓΙιeίt νοη Pfandl'echten Βη 
derselben Sache scblieBen darf, nehme ich nicht Βη (vgl. S. 150 Α. 1). 
l'Έ Ι" δ' , τους επτακαι εκατου Αυτοκρατ6ρων Καιοάρων Μάρκου ΑtJρη( Μου) 

:4.ντωvεCνου Σεβ[ αοτού] 2 και ΛουκCου Α'-(ψηλίου Κομ6δου 'Αρμεννχκών 
ΜηδΙΚών Παρ-&ικών Γε(ρ )μανικών l.ιαρ[ματικών] 3 MtrCotrov Φαρμού-&ι β. 
Ταπε-&ευς ΠτολεμαCου τού Ζην α έμαρτυρσποιήοατο εκγεγρά[ φf!αι] 4 και 

3 Ζιι iκγεγρά.φ{J-αι καΙ 7tροσαντι(jε(Jλ.ηκι!vαι vg1. ΟΧΥ. 35 R. 9/10. 

5. 'Τπο{J-ήκη. 273 

προςαντιβε/}ληκΕναι έκ τεύχους βιβλειδtωv ΤΙτου Πακτουl!ηCου Μάγνου 
'Ιοvλ.ιο7tόλΕΙ διαλογιζο/!,έvοv 

έπ[ άρχου] 5 ΑΙγύπτου προτε-&Εντων ουν έτέροις εν [τφ παλαιφ], $ν φ βι- 5 

του κρατίστου -ή[γε ]μόvος 

βλιδίφ ένγεγραμμένα <~ν) τα ύπογ[εγραμμένα'] 
6 ΤCτφ ΠακτουμηCφ Μάγνφ έπάρχφ Αίγύπτου παρα Ταπε-&έως Πτο

λεμαίου τού Ζην[α] 7 &πο κώμης Καρανίδος τής' ΗρακλεCδου μερtδος τού 

Άροινοίτου. Τής εΙς απανταf; 8 εόεργεοCας, rιγεμων μέγιοτε, και ιxtJti] γυνη 

&βοή-&ητος και μηδεμCαν βοή[ -&ει]α[ν] 9 εχουοα εΙ I!rι ύπο οού τού κυρtου 

την έπι οε καταφυγην εποιηοάμην. Το δε πραγ[μα] 10 εχει οϋτως' Πάν- 10 

των τών κυρ{ων rιμών αtJτοκρα<ι:6ρων και τών κατα καιρον rιγεμ6ν[ ων] 

11 κελευοάντων πρωτοπραξCαν εχειν τας προοΙκαf;, έγω μ6νη παρα τα δια

τεταγμένα 12ύπο τής τού &νδρ6ς μου ΛιμναCου &δελφής Έ[λJένηf; Ικανώς 

διετέ-&ην εναντιουμένηf; 13 τοις κα-&ολΙΚώς διατεταγμέVΟΙf;. ΌπηνCκα γαρ 

ουνηρχ6μην τ~ προγεγραμμένφ μ[ου] 14&νδρι ΛιμναCφ τφ ιε (ετει) -&εού 

Αίλ(Cου) Άντωνείνου, προςηνενκάμην αύτφ προοικα έν δραχμαϊ:ς έν~να- 15 

κοοCαις, δηλω-&έντος δι' ~ς προεω-η μοι &οφαλεCας, εαν γένηται μη εtJτο

νήοαι αtJτον [&]~oδoύνα' μοι την προοΙκα, λαβεΤν με το ύπάρχον ιxtJtCjJ 

έν Τ'iΊ προγεγραμμένTl Καραν[ίδι] 17 δCμoιρoν μέρος πατρικής οΙκCαf; και 

αtJλής κα~ χορτο-&ήκης κα~ έκ τού ΠΡΟf; &πηλ[ιώ]~την μέρους ψειλον τ6-

πον, δηλω-&έντος δια (αtJ)τής αtJτής ενγράφου &οφαλείας &ποδώοειν 19 με 

Σι06ίτι δανιοτfJ αtJτού έπι τοΤς προκειμένοις δραχμας έκατ6ν. Έπει ο-όν 
oiιτoς 20 μεν μετήλλαξεν, i[rdJ] δε &πέδωκα τας δQ[ αχ]μας έκατον και 20 

εοχον &ποχήν, έδημήω 21 ο' αν!9 το δηλούμενον τού &νδρ6ς μου χειρ[ 6-
Υρα ]φον τφ ιδ (ετει) τού κυρίου rιμών ΑtJτοκράτορος 22 ΑtJρ( ηλCου) Άντω

νε{νου και μετέδωκα Τ'Ι} τούτου &[ δελ]φfJ και κληρον6μφ ΤfJ προγεγραμ
μΕνTl(ς) 23 λέγ[ ο.υ ]οα' Έί'η μεν oiιν αtJτην &κολού-&ως ταίς rιγεμoνικαΙς 

και αtJτοκρατορικαΤf; διατάξε~oιν εtJγνωμ[ ο ]νειν και η &ποκαταοτήοαί μοι 

τα ύπάρχοντα η το &ργύριον &ποδώναι.' Ή [δ]ε έτ6λ~μηoεν μεταδώναί 25 

μοι &ντCρρηοιν δι' ~ς ivEj ..... τινα προς την ίδίαν έπι-&vμtαv. :1χ[ρι] 

26 δε oiι [αν? τα?] έξής επιτελώ δια τού ξενικών πράκτ[ ορος .] .. [ .. ] 
v .... '!Ι παρεκ6μιοα ένεχυ[ρ .. 

Folgen noch Reste νοη 7 zerstol'ten Zeilen. SchluJ3 abgebrochen. 

5 Zu 'Ιουλ.ιόπολ.ις vgl. Wilcken Β. Ο. 
und Λrch. 1, 130 Λ. 4. 

8 Ι εvεργεσίας < δεομένη). 
20/1 Ι έδημοσίωσα αVτό. 

5. ΤΠΟΘΗΚΗ. 

24:3. Bestellung einer υπο{}ήκη fiir ein Darlehen. - 153 n. C. - Her
mupolis. (V gl. S. 142 fg.) 
Ρ. FJor. 1 ed. Vitelli (ed. princeps ίη Λtene e Roma 1901 ρ. 73 fg.). 
Lit. : Costa, Bull. dell' ist di dir. Rom. 14, 47; memorie (oben 8.129) ρ . 217 fg.; 

Naber, Mnemos. 32, 83 sq. und die allgemeine Pfandl'.-Lit. 
Μί ΙΙ.θί8-Wilcken, Chre8tomathie. ΙΙ. 18 
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Ein sehr vollstandiger Hypothezierungsvel'trag in Form einer Homo
logie mit angeschlossenel' unselbstandigel' Βank-διαγραφ?) . Είη ebenso voll
kommenes und bis ίη die Einzelheiten des Stils iibereinstimmendes Parallel
stiick ist StraBb. 52, gleichfalls aus Hel·mupolis . 

Α. 

l'Έτoυ~ εκκαιδεκάτου A-ότoκράτoρo~ Καίσαρος Τίτου Αίλίου Άδρια

νου Άντωνίνου Σεβαστου Eύσεβoυ~ μηνα~ 'Αρτεμεισίου Φαμενω& (2to Η.) 
κη (1 to Η.) έν Έρμου πόλει tf! μεγάλrι. Έδάνισεν Έρμιόνη Εύδαίμονος 

άστη ιb~ (εΤών) (2to Η.) ι& (1 to Η.) μετα κυρίου του εαυτή~ πατρας 2 Εύ

δαίμoνo~ Σαραπίωνo~ του Διονυσίου Σωσικοσμίου του καΙ 'Aλ&αιέω~ ιb~ 
(έΤώυ) (2to Η.) ξζ βεβλ(αμμένου) τα(ν) άρισ(τεραν) όφ&(αλμαν) (lto Η.) 
ΠτολεμΕ! tf! καλ Τβήσει ;Qρίων[ ο J ~ του Έρμίου μητρα~ Δημητρία~ τη~ καλ 
Tερευτo~ ;Qρίωνο~ Έρμοπολείτιδι άναγραφoμένrι έπλ φρου[ρ JCov λιβα~ ιb~ 
(έτών) (2to Η.) λ ο(ύλη) μετ(ώπφ) μέσ(φ) (lto Η.) μετα κυρίου του πατρα~ 
3;Qρίωυο~ 'Ερμίου ιb~ (irro?J) (2to Η.) νδ ο(ύλη) μετ(ώπφ) έξ άρισ(τερών) 
(1 to Η.) άργυρίου σεβαστου νομίσ ματo~ κεφαλαίου δραχμα~ δ ιακοσίας ίX~ 

άνείρηται fι δεδανισμένη παρα τή~ δεδανικυίη~ δι' έπιτηρητών τραπέζης 

τόκου δραχμιαίου εκάι5τη~ μνα~ :"ατα μήνα εκαι5τον άπα τή~ ένεστώι5η~ 
fιμέρα~ έπι μήνα~ εΙΚOι5ιτέσσαρα~ ι5υναγo~μένων του τόκου δραχμών τεσ

σεράκοντα όκτω πάσα~ έφ' {ιπo&ήκrι τφ {ιπάρχοντι τΏ δεδανισμένrι λοιπφ 
βείκφ ενι τετάρτφ άπα έλαιουργίου άργου και καμάρα~ καλ αυλης κα~ 
άνηκόντων πάντων έν κώμrι Τεκερκε&ώ&ει του Λευκοπυργείτου κάτω 

μετα τoυ~ πεπραμένο[ υ J~ έκ τών αύτών τόπων' γείτoνε~ δε ιbς fι δεδα-
5 5 νισμένη {ιπηγόρευσεν νότου δημοσΙα Qύμη δι' ~~ ει:σoδo~ και εξoδo~, 
βορρα κληρονόμων Πα&ώτου Φίβιo~, άπηλιώτου δδo~, λιβα~ Δημητρία~ 

τή~ καλ Tερευτo~ ;Qρίωνο~. τα δε δάνιον τας τού κεφαλαίου και τόκου 

άργύριου δραχμα~ διακοσίαg Τε6σεράκοντα όκτω άποδότω fι δεδαν[ιJσ.uένη 
τΏ δεδανικυίrι 17 τoί~ παρ' αυτης πλ[ ηJρω~.ftείση~ τη~ διετία~ παραχρημα 

άργύριον δόκιμο ν νομειτευόμενον άρεστόν ' έαν δε μη άποδοί τη~ προ
&εσμία~ ένστάση~, ευ&έω~ έξέστω τ'ϊΊ δεδανικυίrι 17 τοϊς παρ' αύτη~, μη 
πρoσδεoμένoι~ άυανεώσεως 17 διαστολικού 17 ετέρου τινα~ άπλώς ταξαμέ
νoι~ τα εί~ ' τα ένκύκλιςιν κα&ήκοντα τέλη, έπικαταβολην ποιήσα[ σ&lαι 
7 τού {ιποτε&ειμένου ιb~ πρόκειται βείκου ενας τετάρτου καλ κτασ&αι αύ

την και τoυ~ παρ' αυτη~ τουτο<ν) κυρίω~ άντι τών [όJφει[λομ Ji[v Jrov 
καλ έμβαδεύΗν εl~ αύταν και εΙσοικίζειν καλ ένοικολογειν καλ διαμισ&ουυ 
καλ άποφέρεσ&αι τα έξ α-ότού περιεσόμενα πάντα εί~ το fδιον, [τι δε και 
χράσ&αι καλ οίκονομειν πε(JΙ αύτου κα&' ον 8 έα1} αΙρώνται τρόπον έπλ 

ταν [Χπαντα χρόνον μ,ηδενα~ τΏ δεδανισμένrι μηδ' &λλφ {ιπερ αύι:η~ έξ 
{ιστέρου &πλώ~ πε[ρ Jλ τούτου καταλειπομένου λόγου 17 παρευρέσεω~' βε

βαιούτω δε fι δεδανισμένη τήνδε την {ιπο&ήκην πάσrι βεβαιώσει. άπό τε 

4 βείΚΟ, (βίΚΟ,) ist θίη nicht na11er bekanntes FlachemnaB; vgl. Petr. 3, 65 b; 
llGU 115,15; 1047 ΠΙ 5; ΟΧΥ. 100, 10. 
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. δημοσίων καλ Ιδιωτικών καλ άπα πάντων &πλώ~ ην και μη έξέι5τω [α Jύτf! 

9 πωλεί1} μηδ' ετέρoι~ {ιποτί&εσ[ & J ιxt uηδ' &λλο τι περλ αυτη~ κακοτεχνειν 
{ιπενά1Jτιον τoύτoι~ τρόπφ μηδεν/' 17 τα παρα ταύτα &κυρα εΤναι ' έαν δέ 
τι~ κίνδυνo~ [γ Jένηται περλ τήνδε την {ιπο&ήκην πάσαν 17 μέρo~ τρόπφ 
φτινΙΟύν, άποδότω fι δεδανισμένη tf! δεδανικυίη 17 τoι~ παρ' αυτης τα 
όφειλόμενα πάντα καλ '!ίου {ιπε[ρ Jπε~σόντο~ μετα την προ&εσμίαν χρόνου 10 

τόΚ01) δραχμιαίον εκάστης μνα~ κατα μήνα εκαστον και ίΧ έαν άπαιτη&f! 

fι δεδανικυια {ιπερ τησδε τη~ {ιπo&ήκη~ τέλη και ίX~ έαν ποιήσηται δα

πάνα~, . δμoίω~ συν τόκoι~ εκαστα παραχρήμα, γεινoμένη~ ιxvtfJ 17 τoί~ 
παρ' αυτη~ τη~ πράξεω~ παρά τε τη~ δεδανισμένη~ και έκ [τ ]ησΕ..δε τη~ 
{ιπo&ήκη~ καλ έκ τών &λλων {ιπαρχόντων αυΤfί πάντων κα&άπερ έκ ΔCκη~. 

Ή συνγραφη κυρία καλ συνεχρηματίσ&η fι δεδανισμένη έΠΙι5τειλάντων τών 

τη~ έγκτήσεω~ βιβλιοφυλάκων. (3to Η.) Πτολε[μ JιX ή καλ Tβησι~ ΊΩρίωνo~ 

μετα κυρί[ ου J του έμαυτη~ πατρα~ ;Qρίωvο~ Έρμίου δεδάνΙι5μαι παρα 
Έρμιόνη~ 1~ Eυδαίμoνo~ άργυρίου κεφαλαίου δραχμα~ διακoσία~ ίX~ άνεί~ . 
ρημαι δι' έπιτη[ρ JηΤών τραΠΦ7~ τόκου δραχμιαίου εκάστη~ μνα~ κατα 
μηνα εκαστον άπα τής ένεστώση~fιμέρα~ έπλ μηνα~ είκoσιτέσσαρε~ συνα

γο[μέν Jrov τού τόκου δραχμών τεσσεράκοντα όκτω πάσα~ έφ' {ιπo&ήκrι τφ 
,Ι ι λ - β ί "13 ι ').'λ ι, - , υπαρχοντι μοι οιπφ ε κφ ενι τεταρτφ αΠυ ε αιουργιου αργου και κα-

μάρα~ και αύλη~ καλ άνηκόντων πάντων έν κώμrι Τεκερκε&ώ&ει τού Λευ-. , 
κοπ[ υργείτο Jv κάτω μετα τoυ~ πεπραμένoυ~ τών αυτών τόπων έπλ ταί~ 
πρoκειμέναι~ γιτνίαι~' το[ ύτο Jv του κεφαλαίου καλ τόκου άργυρίου δραχμας 
διακoσία~ τει5σεράκοντα όκτω άποδώσω πληρω&είση~ τfί~ διετί~α~ καλ 

βεβαιώσω και. εύδοκώ πασι τoί~ προγρα( φείσιν) . ΈρμεΤνo~ Ήρώδου εγρα( ψα) 

τα σώμα τη~ {ιπηγρα(φfί~). (4t
• Η.) Πτολεμα fι καλ [ T]βησι~ ;Qρίωνος δε

δάνισμαι κα&ω~ πρόκιται. ;Qρίων Έρμίου (Έρμίου) έπιγέγραμμαι τή~ 

&υγατρό~ [μ Jov 15 κύριo~ χαλ έγραψα {ιπερ αυτη~ μη Ιδυίη~ γράμματα. 15 

(5te Η.) Έρμί[ ονη] Εύδαίμονος άστη εύδοκώ. Εύδαίμων Σαραπίωνo~ Άλ
&αιευ~ έπιγέγραμμαι της &υγατρό~ μου κύριo~ και εγραψα {ιπερ α-ότη~ 

μη εΙδυίη~ γράμματα. (2 t
• Η.) Δια Eύδαί~μoν[ ο J~ Έρμαίου κεχρημάτισται 

έπιτηρου[μ ]ένη~ τfί~ άγο(ρανομ ία~) χχχχ-

Β. 

17 (6 to Η.) 'Έτoυ~ εκκαιδεκάτου Aυτoκράτoρo~ Kαίσαρo~ Τίτου 18 Αίλίου 

Άδριανού Άντωνείνου Σεβαστού Eύσεβoύ~ Φαμενω& κη. 19 Διαγρ(αφη) δι' 

έπ(ιτηρητών) τραπ(έζη~) . Έρμιόνη Eύδαίμoνo~ άστη μετ α κυρίου του πα- 20 

τρα~ 20 Eύδαίμoνo~ Σαραπ(ίωνo~) ΠτολεμΕ! tfJ και Τβήσι Ώρίωνο(ς) τού 
Έρμίου 21 μητ(ρας) Δημητρία~ τfί~ και Τερεύτος ;Qρίωνο(g) άναγρα(φο

μένrι) έπλ φρο(υρίου) λιβας 22 μετα κυρίου τού εαυτης πατρας 'Ωρίωνο(ς) 
Έρμίου άργ( υρίου) κεφαλ( αίου) (δραχμας) διακoσία~ 23 (γίνονται) άργ( υ
ρίου) (δραχμαλ) (διακόσιαι) άκολ( ού&ως) tfJ άrενεχ&( ησoμένrι) δι' άγςι(ρα
νομίου) έν Έρμού πόλει δανείο( υ) {ιπo&ήκ(rι) 24 τού f.ιπάρχ( οντος) αυτ'fί 

18* 
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( 
t' , , , "λ ' ~I 25 \ , , 

25 λοιπου βε κου ενος τεταρτου απΌ ε αιουργισυ αρκου και καμαρας και 

α-όλ(-ης) και ανηκόντων πάντ(ων) έν κώμ'!1 Τεκερκε.f7ώ.f7(ει). 26 (7te Η.) Βη

ίJαρίων δ κ(αι) Ε-όδαί(μων) επιτηρητ(ης) σεση(μείωμαι). 27(3te Η.) Πτολεμα 

Τι καί Τβήσις Ώρίωνο(ς) του Έρμίο( υ) μητ(ρος) Δημητρ(Cας) τ-ης 28 και 

Τερευτ(ος) 'Ωρίω(νος) Έρμοπ(ολεΤτις) αναγρ(αφομένη) έπι φρο(υρίου) λι

βος μετα κυρίου του πατρος 29 [ΏJρCωνος Έρμίου επη[ κ Jολού.f7ηκα Τ'Π 

30 πρ~κ( ειμέν'!1) διαγρα( φΏ) και εχω χρ-ησιν 80 κεφαλ( αίου) αργ( υρίου) (δραχ
μας) διακοσίας (γίνονται) άργ( υρίου) (δραχμαι) (διακόσιαι) άκολού.f7ως τύ 

άνενΕχ.f7ησο~μέν'!1 δι' αγο(ρανομίου) έν Έρμου πόλει δανείο( υ) iJπο.f7ήΚΏ 

του -δπάρχοντός μοι 82 λοιπου βείκου ένος ΤΕτάρτου άπο ελαιουργίου και 

καμάρας και α-όλ( ής) 33 και άνηκόντ( ων) εν κώ,α'!1 Τεκερκε.f7ώf7ει του Λευ

κοπυργείτου 34 κάτω ώς πρόκ( ειται). ('Έτους) ις Α-ότοκράτορος Καίσαρος 

35 Τίτου ΑΙλίου :Αδριανου 35Άντωνίνου ΣΕβαστου Ε-όσεβου'ς Φαμενωf7 κη. 

Έρμείνος 36Ήρώ~(oυ) εγρα(ψα) το σώμα τής -δπογρα(φής). (lte Η.) Πτο

λCΜα Τι και Tβ-η~σις Ώρίωνος έχω ώς πρόκιται. 38 Ώρίων Έρμίου έπι

γέγραμμαι 39 τής itυγατρός μου κύριος και 40 έγραψα iιπερ α-ότ-ης μη Ιδυίης 

41 γράμματα. 

24:4:. Hypothekbestellung unter Romern durch σV1'χώQησι~. - 143/4 n. C. 
- Faijum. (V gl. S. 130. 145.) 
BGU 741 ed. Wilcken. Ν acbtr. νοη Gradenwitz, Einfiibr. 24fg. und ίη den Ν acbtr. 

νοη BGU ΠΙ . 
Lit.: Gradenwitz a. Ο. 89 fg.; Scbubart, Arcb. 5, 55; Rabel, Verfiig.-BeBcbr. 28. 67; 

M(J.nigk, Sav. Ζ . 30, 290; De Ruggie1'o, Il divieto d'alien. 21 fg. 

Dieser Papyrus bat ίη der Geschichte der Papyrologie die doppelte Be
deutung, eins der altesten - ursp1'iinglicb natiirlicb unverstandenen - Bei
spiele der σvγχώρησις-Urkunde und gleichzeitig der Hypothezierung Ζα sein. 
Ιη letzterer Hinsicht bietet e1' mehl'ere beachtenswerte Κlauseln, so die der 
Personalhaftung des Scbuldners fίir das έλλειπον und den κLνόvνος τ?jς -δπο
-8'?)κης, ferner die, daB das pfand anch fiir θίηθ zweite Forderung desselben 
Glaubigers haftet; vgl. oben S. 154 fg. 

Da die Kontrahenten beide Rome1' sind, ist auch daran gedacht worden, 
ob nicht Verkaufshypothek vorliegt, statt wie gewohnlich Ve1'fallspfand. 
Dafίir konnte man allenfalls das 'προς οδ τι ΙΧν βαστιfζτι' in 1.29 anfiihren . 
Aber unromisch klingt jedenfalls, daB die Personalhaftung nur fίir das υ .. -
λειπον ausdriicklich formuliert wu'd. 

l' 4ντίγραφον. EJύδαίμoνι τών κεκοσμητευκότων 2 ίερεί άρχιδικασΤfj 

και προς tfj έπιμελΙ εί]ι;ι τών xρη~ματιστών και τών ΙΧλλων κριτηρίω[ ν J 
5 4 παρα Λουκίου Ο-όαλερίου Άμμωνιανο[υ άJκταρίου σπεί~ρης δπλοφόρων 

πολιτών 'Ρωμαίων έκατονταρχίας 6 ΆπολΙΥαρίου καί παρα Κοίντου Γελ

λίου ΟΜλεντος στρα!..τιώτου κλάσσης 'Αούστης Άλεξανδρε[ίν Jης λιβύρνου 

8 Λούππας. Συνχωρί δ Κοίντος Γέλλιος Ο-όάλης εΙληφέ~ναι παρα του 

10 Λουκίου Ο-όαλερίου Άμμων[ιανο Jv δάνειον 10 δια τής Άνδρονείκου του 

Ί 

. \ 
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14φ[ρ Jοδισίου Γ κολλJυβιστικής 11 τραπέζης άργυρί[ ο Jv Σεβαστου νομίζμ[ α-
τ JOg δραχμας 12 όκτακοσίας τό[ κ Jrov δραχμιαίων [τ Jής μνας έκάσ~της του 

μηνος έκ[ άJστου είς μήνας όκτω [α]πο 14 μηνος Σεβαστου [ΕΜ Jεβείου του 
ενεστώτος [έβJδό~μ[ ου έ]τους Άντω[νίν JOV Καίσαρ [ ος] του κυρί[ ου έφ'] 15 

16 iι[ πο ]itήΚΏ [.}'f .. [ .. . ........ . ] εραις δ . [ ........ ] 17 ·π>[. .] • [ ... Jc .. ] . 
~ε[.] . ~ερ[ . . .. τής Ή]ρ[ ακ Jl[ ΕίJ~δ[ ο]υ μερίδος ε[.ΊΊ,[ ... με . [ . . . J-riliv έβ-
δομή[ κ JO~ta 19[ π Jέντ' άρουρών ιb[ν γίτο Jvc[g κα ]itdJg iιπηγόρεΓ υ ]οαν 20 ν[ ότ]φ 20 
Άμα[δόκου (?) του ΠτJο[λεJμαίου και όνόματο(ς) (?) 21 [ .] •• ιτος, βορρ[α 

. . Jy. ρος και βασιλικη γ-η, άπηλιώ~ΤΏ βα6ιλικη γ-η, λ[ιJβί A[O]vyUvJOV 
κλΎjρoς, έπάναγκον 23 [τ JOV Κοίντος Γέ[λλιJον Ο-ό[ άJλεντα [άJποδώ[ν Jαι τφ 

24 [ΛJουκίφ ουα[λερί]φ Άμμωνια[νφ.] ';' .. . Ευ 25 άργυρίου δραχ[μ JιXg όκ- 20 

τ[ α JXOoCa[g εν τ Jφ προκ[ ει ]~μένφ χρόνφ, τον δε τ[ όJκον κ[ ατα J μήνα 
έ'κ[ α JO~tOV. Έαν δε μη [άJποδΟi, [έJξiναι τφ Λουκίφ O-όαλε~ρίφ Άμ
μωνιανιΡ έπι[ τ Jclciv τα κατα τής iJ~οitήκης νόμιμα πρ[ο Jg OV τι (Χν 
βαστάζ[Ώ] και 30 του ένλεCΨοντος ycCvεo[itJat α-ότφ την πραξιν 31 έκ τών 30 

ίΧλλων του -δ[ πο Jχρέο'l.) -δπαρχό[ν ]των, 32 και έαν, ο μη ycCvot[ το J, συμβfι 

κίνδυνόν τινα 38 περι [τη]ν iιποitήκην [1) με']ρος α-ότ-ης έπακο[ λ JΟυ~it-η-

6[ αι], και 01Jtrog ycCv[ ε Joitat τφ δεδα'υ[ ειJκότι 35 την π[ρα]ξιν xaitdJg κα[ι 35 

έJπι του ένλίμματ[ ος] δε~δήλωται; παρ έΧεσitαι δε α-ότον την [iιπ Jοitή-

37 κην καf7αραν και ανέπαπον και άνεπιδά~νειστoν ίΧλ[λJου δαν[είου] και 

πά6[ η]ς όφειλ[ής κ Jai 39 μηδένα αυτής εμποιούμενον τρόπ[φ μη]~δεν[ίJ, 40 
μη ελ[α]ττουμένου του Ο-όαλερ['ου] 41Άμμωνιαν[οJυ [πJερι ιb[ν &μλ[ω]ν 
[ό]φ[ ε Ji[ λ Jι α-ότφ δ 4S α-ότο[ς Γ]έλλι[ ος] ουάλης [κ Jaf7' έτέρΙ α Jv συνχώρη
σιν 43 τφ [διε Jληλ[ vit Jότι έτει μηνι Και[ σ ]α[ρ JεCφ ίΧ[λλ Jrov 44 άργυ[ρ JlOV 
δραχμών [τετ Jρακοσ[L]ων [έξήκο Jv~ta και τόκων και ο-ό [ .. J. εται τήνδε 45 

την iJπο[f7ή]κην, 46 εΙ μη πρότερον άποδΟ[ί κ JaΙ τας κατα τ[ο συνάλJλα-

47 γμα δραχμας τετ[ρα ]κοσCας έξήκοντα και τό~κo[ υς] δια το αλλη[ λέγ Jyva 
εΊναι. 'Έτους έ[βJδόμου 49Α-ό[τοJκράτορος ΚαC[σαρJος Τίτου ΑΙλίου .54δ[ριJα
νου 50 Άντωνε'νου Σε[βα JotOV Ε-όσεβους μη[ν JOf; 51 Σεβ[ aJotOV Ε-όσε- 50 

β[ε'οJυ ις. 

23 Ι ΠοΙντον. 
29 Ι πρας ff τι. 

45 Ob [λύ]σεται? Μ. [έ]ξεται ausge-
8cblossen. 

. 24:5. Bestellung einer ύπο-&ήκη fiir θίη Darlehen. - Zeit des Hadrian. -

Faijum. (V gl. S. 149.) 
Ρ . BaB. Inv. Nr. 7 ι 17-25 ed. Rabel, Verfiigungsbescbr. S.103fg. 

Der Vertrag, Υοη dem hier nur der unmittelbar interessierende Teil ab
gedruckt wird, enthalt θίηθ Hypotheziel"ung fίir θίη Darlehen. Das Wich
tigste an ihm ist, daB dem Anschein nach neben der Hypothek die volle 
Personalhaftung aufrecht bleibt. Diese Tatsache ist diejenige, welche das der
zeit betrachtlicllste Bedenken gegen die gr 11 η d s a tz 1 ί c h e Unterscheidung Υοη 
Hypothek und Hypallagma darstellt. 



278 Kap. V. Schuldvel'Scbreibungen und Pfandrecht. [245-246 

Ubrigens ist die Erganzung des entscheidenden Passus keineswegs sicher. 
Der Hg. erganzt hier (Ι 23/4): μ,ενούσης κυρ[ας [τής -όπo:8'?jκης, γενομ,ένης 
δε τφ Πακύσι τής πράξεως ε'κ τε τή ] ς κτλ. lch halte hier den Anfang del' 
KonjektUl' nicht fiir ansprechend; naher 1iegt κυρ[ας il'gendwie mit τ.ης 
πράξεως zu vel'binden. 1

) Υοη der Moglic11keit, daB der ganze Passιis sich 
auf θίηθ a n d e r e Forderung bezieht oder auf das ελλείπον, wage ich nicht 
zu reden. Abel' schon mit Riicksicht auf diese Moglichkeit ist eίgent1ίch 
das oben genannte Bedenken nicht einmal objektiv gesichel't. 

Ungewohnlich ist iibrigens der Ausdruck διαστολ-η καΙ επανγελε[α ι 18, 
der vermut1ich dem 'διαστολικον και &.νανέωσις' ίη den Hel'mupo1itanel' υι,

. kunden (F1or. 1; StraBb. 52) entsprechen sol1. 

17 (Post alia.) [Έαν δε μη] &ποδωι ή δμολογΟύ6α Τι;ι[ π ]ιαμις [$]ν 
τfj δΡΙ6~[&εi6'!1 προ&ε6μi'f, εξειναι τφ Πακύ6Ι ................. χω ]ρις 
δια6τολ-ης καί ?πι;ιηlj~εCας rljJy τ-ης -όΠΟ,f}-ήκης 19 [ ••..•••••.•.• . ••• : •• 

.................... " τ ]Οί[ς] Υ6μοις των -δπο&ηκων, καί βεβαιώ6ιν 

20 την δμoλoyoύ~[ 6αν Ταπιαμιν και' τους παρ' α1'.ιτ-ης τφ Πακύ6Ι και τ ]ς>ίς 
παρ' α1'.ιτού τα κατα την -δΠο,f}-ήκην [τ ]αύτην π&σ'!1 βεβαιώ( 6ει) 21 [καί 

If: dQ. " ~ t Q. ι ,Ι \, J' \ παρεsαuvαι αυτην τ"ν υποvηκην ανεπαφον και ανενε. χυρα6τον και &νε-

πιδ&νΙ6τον και' κα&αραν &πο επιγραφων 22 [πα6ων και δημΟ6ίων τελε6μ&
των π&ντων &πο των εμπρ0ι5 ]&εν χρ6νων μέχρι τ-ης ενε6τώ6ης ήμέρας 
" \ ('/ 23 [6 ' , , 'δ \, , επι τον απαντα χρ νον, και απο ι ιωτικων και παντος οφιλήματος καί 

εν ]ποιή6εως επι τον απαντα χρ6νον, μενού6ης κυρίας 24 [ •••.•••....• 

.... τ-ης πρ&ξεως εκ τε τ-η]ς δμολογού6ης καί εκ των -δπαρχ6ντων [α JiιTlfj 
25 π&ντων κα,f}-&~περ εκ δίκης. 

18 Erg. vielleicht χρήσασ,(fαι τ JOio ν6μ,οις? Μ. Anders Rabel ad h. Ι 

246. Gesuch an den Strategen um Zustellung eines όιαστολικό1! mit An
drohung der Zwangsvollstreckung ίη θίηθ ΜΟbίliar - υπο{)ήκη. _ 
178 n. C. - Oxyrhyncllos. (V gl. S. 142.) 

Ρ. ΟΧΥ. 3, 485 edcl. Grenfell-Hunt. 

Lit.: Rabel, Sav. Ζ. 28, 367; Manigk, ebenda 30, 323. 

DaB es sich um eine -όπο&'ιjκ?/ hande1t, ist nicht ausdriicklich gesagt, 
darf aber nach den ίη Ι 19 fg. gebrauchten Formeln der Beste11ung an
genommen wel·den. V g1. S. 142, 2 β. 

Der Charakter des Stiicks ist ίη del' Uberschl'ift crenucrsam crekenn-
δ" δ 

zeichnet; zu beachten ist, daB das διαστολικόν fiir den Fa11 der Nichtzah1ung 
sofortige εμ,βαδε[α ίη die -όπο&?ίκ?/ androht, wahrend, wo θίη -όπάΗαγμ,α ίη 
Frage steht, die Drohung auf ενεχυρασ[α 1autet (BGU 888, 23 [239]), vg1. 
BGU 1038, 9 (240); F1or. 56, 11 (241). 

1) Wiewohl dem Hg. zuzugeben ίΒΙ, daB diese Wendung sonst nicht btJzeugt wird . . 

Ί 

5. ·'Τπο,(fήκrι. 279 

Der schlecht el'haltene Satz Ι 35-41 muB eine amtliche Bemet'kung 
aus dem Bureau des Strategen entha1ten, welchel' dt Zuste11ung verfiigte. 
Darauf fo1gen die Bestatigungen iiber deren Vollzug. 

Ζπ τους παρ' ει-ιού μ,εταλημ,ψομ,ένους, Ι 20/1, we1ches auBel' den Erben 
jedenfalls auch die Zessionare des Glaubigers umfaBt, vg1. S. 115 ΙΙ. 

Auf der 1inken Seite des Papyrus neben 11.10- 15 steht θίη Nachtrag: 
μετα κυ(ρ[ου) ΕiJδ'α[μ,ο( νος) χρ[ 'Ι)(μ,ατ[ζοντος)] μ,ητ( ρος) 'Ιερής &.π' Όξυρύ(γχων) 
πόλ(εως). Dies bezieht sich auf den κύριος der Schu1dnerin, den del' νθΙ'
fasser ίω Kontext zu nennen vergessen hatte. 

1 Θέωνι 6τρα( τηγφ) 2 παρα Σερi!νου &πελευ,f}-έρου Άπολλωνιανοϋ Σαρα

πίω~νoς &π' 'Οξυρύγχων π6λεως: Ο-δ επόΡΙ6α πα<ρα> τού καταλς>γ?ς>( υ) 
4 χρημ( αΤΙ6μού) ε6τιν &ντιγρ( α,φον). 

Άντωνινος δ καί Πούδης δ ίερευς 5 και &ρχιδ(ικα6της) Όξυρυγχείτου 5 

6τρ(ατηγφ)" χ(αίρειν). Τού δεδομένου -δπομνήμ(ατος) R &ντίγρ(αφον) μετα
δο&ήτω αις -δπ( 6κειται). 'Έρρω60. ('Έτους) t,f}- A1'.ιρηλtων Άντων/(νου) 

7 και' Κομμ6δου των κυρίων Σεβα6των Φαωφι~. Σαραπ(ίων) 8 [ •• ] • ( ) 

.. ( ) [6]Ij~Ψ7μειώμαι). 
'ΗφαΙ6τίων δ κ(αι) Σαραπ(tων) εγρα(ψα). Άντωνίνφ τφ και 9 Πού

δεντι ίερεί &ρχιδικα6τfj καί προς 'tfJ επιμελείι;ι: 10 των χρ[ η]μαΤι6των και 10 

των ίΧλλων κριτηρίων παρα 11 Σερ [ ήνου &πελ]ευ&έρου Άπολλων<ιαν)ού 

Σαραπίωνος &π' ['O]ξυρύγ~xω[ν ~6λε ]ως. 'Εδ&νεΙ6α κατα δημ66ιον χρη
μUΤΙ6μον 13 γεγραμ<μ)ένον δια τού ευ 'tfj aiJTlfj Όξυρύγχων π6λει μνημο

νείου τφ διελ&όντι ιη (ετει) μηνι Σεβα6τφ ια Σαραπι&~δι IJ.6δωνος τού 15 

':Ωρου μητρος Θαή6ιος &πο Ψώβ&εως 16 τ-ης μητροπ6λεως τ-ης μικρα[ς] 

Ο&6εως &ργυρίου δ[ρα ]~xμας ενακοσίας κεφαλαίου τ6κου δραχμιαίου έκ&

στης 18 μνας κατα μ-ηνα τού δε κεφαλαίου λ μηνος ΚαΙ6αρε/ου 19 τού α1'.ι

τού [δ]ιελ&όντος ιη (ετους), δηλω&έντος εαν μη &πo~δφ εν τ'Ώ προ,f}-ε6μC'f 20 

μέvειν περι εμ'ε και τους παρ' ε 21 μού μεταλημψομένους &ντί τε τού κε

φαλαίου και' ι:bν 22 [εα]ν μη απ[ο]δοϊ τ6κων την κρ&τη6ιν και κυρείαν 

28 τ-ης -δπαρχού6ης aVTlfj δούλης Σαραπι&δος [τ ]QH 01)6ης 24 αις (Ετων) κε 

εφ' οίς ίΧλλοις το δ&νειον περιέχει και αί εν αυ~τφ ευγεγραμμέναι περί 25 

τε δρα6μού και &αν&του τ-ης 26 δούλης επί η] εμ'Ώ &6φαλεί,! δια6τολαι 

περιέχου6Ι. 27 τ-ης δε προ&ε6μίας διελ&ού6ης και' τ-ης &ποδ66εώς 28 μοι μη 

γενομένης &ξιω 6υντ&ξαι γρ&ψαι τφ τού Όξυρυγ~xε/τoυ 6r:ρ(ατηγφ) επι

δΟύ(ναι) τούτου &ντίγρ(αφον) 'tfj Σ[αρα]πι&δι εαν περιfj, εΙ δε μή, κληρο

ν6μ.οις 80 [α}ι![ τ-η]ς τελεί[ ο ]~ς, ?αν δε κα[ί] &φήλικ[ ες] dJ6t, νομίμοις α-ό- 30 

31 των επιτρ6ποις ι:bν τα όν6ματα επί των [τ6]πων δ?7λω~,f}-ή6εται, ιν' εΙ
δω6ι .καΙ ποιή6ωνταί μοι την &πόδ0ι5ιν 331) εΙδω6Ι χρη66με[ν6ν με] τοις 

άρμ6~oυ6Ι περ[ι ε]μβαδεί~ας νομίμοις αις κ[ α&ή]κει. ('Έτους) t,f}- Α1'.ι

ρη[λ{]ων 

25 περί τε δ'ρασμ,ου sq.: hiel' war im 
Schuldschein jedenfalls gesagt, daB bei 
Entweichen odel' Tod der verpfandeten 

Sklavίn der Glaubiger sich an den Schuld
ner halten darf. V g1. Flor. 1, 9 (243); 
StraBb. 52, 10 . u. a. (oben S. 145). 
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35 Λ'ν[ τ ]ωνίνου 35 και Κομμόδου τω[ν κυρCω]ν Σεβαστων Φα[ ωφι.] [.] 
9'[Τρ]t;'(τηγΟύ) 369'[υ]""τά~αντo!) .. [ ... . .. ] μετάδoσ~"" .§""~9'. [ .... τfj 36Σα} 
ραπιάδι αι!) κα[&ήκει. (Έτου!») ι& ΛiJτοκρατόρωv 38 Καισάρων Μάρκο(υ) 

Λ[ -όρηλίου 'ΑντωνCvου και Λουκίου 39 ΛiJρηλ( ί)ο( υ) Κομ[μόδου] Σεβ[ αστων 
40 Άρμενιακων 40Μηδικων Παρ&ικων [Γερμανικων Σαρματικων] 41[Mtrt]9'rIjJY 
Ά&υρ ι&. 

(2te Π) ΣαραπιιΧ!) Πόδωνος 42[ε]σχον τούτου τοΓύ {ιπομνήμ(ατος) &ν
τCγρ(αφον). (Έτους) ι&] 43'1.ντωνCνου και Κ[ομμόδου των κυρCων] 44ΛiJτο-

45 κρ[ α ]τόι;>ων μη[νος 'AitVQ .. . .... . .. Μου ]~9't;'iog ό και Παυσειι;>ίφ[ν τού 
.... . ....... επιγε]~γ[ρ ]αμμαι αvτή!) κύριος αν~. [ . . ........ ] 47 [V]::t9 
r[ ού] στι;>ατηγού και έγι;>αψα {ι[ πιφ αVΤl1ς] 48 [μ}ι} εΙδυείης γράμμ[ ατα]. 

50 49 (3to Η.) ~υι;>ίω"" {ιπ(ηρέτη!») μ[ετέδωκα το {ιπό]~/!,y?7(μα) Σαραπιάδι 
ιi:ψ [Πι;>όκειται. ('Έτους) ι&] 51 μ[ η]νος 'Α[ &υι;> .. 

35 Erg. ίω Sjnn von [Τού] στρατηγού 
συντάξαντο • .... Τι μετάδοσι. γενέσ.ftω oder 
την μετάδοσιν γενεσ.ftαι, μετ(αδο.ftήτω) .... 

44 fg. Vgl. zu dem Passus Wengel', 
Stellvertretung 132. 

24:7. Gesuch an den αρχιόικαστψ; um Zustellung eines όιαστολικόν mit 
Androhung der εμ{Jαd'εία in eine υπο{}ήκη. - Ende des 1. Jahl'h. 
n. C. - Hermupolis magna. 

Ρ. Flor. 86 ed. Breccia, Rendic. dei Lincei, 8er. V ΥΟΙ 13, 123 8q. (Ed. princ.), 
sodann Vitelli ίη der Ausgabe. Original Υοη mir revidiert. 

Lit.: Gradenwitz, Sav. Ζ. 27,336; Mittei8, ebenda ρ . 347; Rabel, ebenda 28,358; 
Manigk, ebenda 30, 311. 

ϋber die hypothekenrecht1iche Bedeutung des Papyrus s. oben S. 144. 
Είη verstorbener Eudaimon hatte der Didyme hintereinander fiinf Dar

lehen gegehen (vier auf Hypothek, eines ohne solche); die bez. Anspriiche 
werden jetzt Υοη seinem Vatel' und Erben gegen die Didyme geltend ge
macht. 1

) Dabei ist besonders merkwiirdig, daB die drei ersten dieser Dar
lehen (ι 2-12) auf'Wunsch des Eudaimon (1. 3 nach meinel' Herstellung 
κ[α.ιΤ' ti]ς [διέ]τα;εν δ α.(,τ[ι'ις] ΕVδαL[μωv γεν]έσ.&[α]ι κατα π[στιν εΙς Σαρα
πι[ άδα] . . . συγγραφάς) waren geschrieben worden 'κατα π[στιν' einer ge
wissen Sarapias. Dies wird Υοη Gradenwitz m. Ε. ήchtίg so aufgefaBt, daB 
die 8al'apias an Eudaimons Stelle zur Hypothekenglaubigel'in bestellt worden 
war, womit es vollkommen iibereinstimmt, daB ihl' etwas spater auch die 
Hypothek grundbiicherlich zugeschrieben wurde, wie Flor, 92 (223) zeigt. 
ϋber diesen Sachverhalt hatte Sarapias dem Eudaimon auch θίηθ besondere 
Anerkennungsurkunde ausgestellt (Ι 10-12), wozu sich θίη Parallelt'all ίη 
ΟΧΥ. 508 findet. 

1) Da der Eingang fehlt, wi8sen wir nicht, in welchem Stadium wir stehen. 
Entweder 1iegt die Eingabe an den αρχιδικαστής im Original vor oder das ΖU8teΙΙunιςΑ
gesuch an den Strategen, wo Βίθ ηαι als Beilage mitgeteilt wird. 
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Es fragt sich, welchen Zweck dieser Vorgang hatte. Man wird kaum 
annehmen diirfen, daB die Sarapias gleichzeitig Biirgin del' Didyme war 
und etwa die Hypotheken Zul' 8icherung ihres Regresses erhielt (so Manigk 
a. Ο.): deι;ιn wie 1. 2 ·fg. deutlich zeigt, ';'ar auch die Forderung auf sie 
geschrieben worden. Eher lieBe sich denken, daB sie fiir die Didyme ex
promittiert hatte; da hatte es einen guten Βίηη, daB ihr sofort die Forde
rung und Hypothek gegen die Didyme zugeschrieben wOl'den war. Ν αη 
bleibt noch die Schwierigkeit:· wie kommt es, daB jetzt Eudaimon resp. sein 
Erbe legitimiert ist, gegen die Didyme vorzugehen? 1ch mochte annehmen, 
daB dies kraft der in 1.10-12 erwahnten Anerkennungsurkunde geschieht, 
welche die 8arapias dem Eudaimon ausgestellt hatte; diese kann eine Zession 
des Glaubigerrechts an den - Iηateriell ohnedies wohlberechtigten -
Eudaimon ίη sich geschlossen haben. Vielleicht hatten sich 8arapias und 
Eudaimon dahin arrangiert, daB dieser die Ausklagung der Hauptschuldnerin 
ίίbernahιn. Damit wiirde es wohl iibereinstimmen, daB die Anerkennungs
urkunde nicht gleichzeitig mit den Darlehen, sondern erst spater aus
geste 11 t ist. 

Noch fragt sich: Was bedeutet ίη Flor. 92 das 'μεταπ(αρατι.&έναι)' der 
verpfandeten Grundstiicke Υοη der Didyme auf die 8arapias, welches das 
Grundbuchsamt (der Katoken) dOl·t vornimmt? Man hat dal'Unter bisher 
stets Eigentumsiibertragung verstanden. Dabei bliebe es aber ratselhaft, 
daB ίη unserem Papyrus (d. h. Flor. 86) die Didyme als die zur Hypotheken
klage passiv legitimierte erscheint. LaBt sich nicht etwa annehmen, daB 
μεταπ(αρατι4tέvαι) heiBt: 1η Hypothek iiberschl'eiben? Wir wissen ja bereits 
(oben 8.150 Α. 3), daB die Hypothek auch auf dem Grundbuchsb1att des Glau
bigers erscheint; εχει έν tπο.&ήκrι την τού δεϊνος οικlαv heiBt es ίη ΟΧΥ. 274. 
8011te nicht diese Zuschreibung Ζη bloB hypothekarischem Recht es 
sein, die in Flor. 92 gemeint ist? Damit ware die Schwierigkeit gelOst. 
Natiirlich diirfte dann ίη Flor. 92 nur so gelesen werden, wie es oben 
(8.244) geschehen ist, nicht (mit Eger) .(,παρχουσας. S. Anm. Ζη 223 1. 7. 

1 [ .•. ] ΕΜαCμονο~ [πρεσβυτ ]έι;>ου [&]μφ[ οτέι;> ]ων &πο Έρμού ::ttS~[ ε ]ως 
τη!) ύπει;> Mέy,φ~ν. 'Οφειλομ[ ένων τ]φ με'f"ήλλαχρ[ τ]~ ~τέ.E..[ κνφ] και ιΧδια
i!έτω [υ{φ μo~] ΕΜ[ aC]lLoVL [o]iί εiμι κληι;>ονόμος {ιπο Διδύμης Άμμφ
""Cov &::t9 [τής αiJ]Τl1ς πόλεωg κ[ a.ft' ίt]ς 3 [διε]ταξεν δ avr[og] ~νδαί[μων 
γεν ] έο.&[ aJt κατιΧ πCστιv εΙς Σαι;>t;'::t~[άδα] Έρμ[ αί]ςιυ &πο Τl1ς [αvτ ]1'ί~ πό
~[εως συνγρα ]φας 4 [δαν ]tCωv τι;>είς εφ' {ι[ πο& ]ήκ?] κ[ α ]rοι[ κικαί]!) της Δ ι

δύμης &ρούραις δε,;,[ α ]εξ [τετ ]άρτφ εκ τού Διςι",,[ υσ]?9ν ,;,λή[ρου πει;>ι ..... ] 
• .• 5 [ • • ]υ του Πατεμίτ( ου) [lf.v]ω την μεν πι;>οτ[ έι;> ]αν επι τού πρώτου 5 

ετους Δομιτιανού Καίσαι;>ος του κυρίου Φαμενω& &ργυι;>Cου δρα~Ixμω]ν 

χειλίων έξακ[ ο ]oC[ ω]ν [εlκοσ ]~oκτω [εΙς] &πόδοσιν Μεχειρ τού τι;>Cτου ετους 

Δομιτιανού Καίσαι;>ος τού κυρCου, την δε δευ2.[ τέρα]ν επι τού Φαι;>μού.ftι 

μη1{ος το]ύ πι;>ο,;,[ει]μένου πι;>ώτου ετου!) [lf.λ]λωv &ι;>γυρίου δι;>αχμων χει

λCων έξακοσCων εΙς &πό~[ δοσι]ν Φαμενω& τι;>ιt;'[ κ ]άδα Τ[Ο]ύ τετ[ άρτο]υ 

έτους και την τι;>ίτην επι της π[ε]μπτη!) των επαγομένων του αvτου τε-
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τάρ~[ του έ'το ]υ~ &λλων δραχμών πεντακ[ ΟΌίων] τεΌ6εράκοντα ει'~ απόδο-

10 Όι[ν Φα]ρμου&ι του έξfί~ πέμπτου [έ'τo]υ~ ακoλoύ~[&ω~ φ α]νήνεγκεν iι 
[Σ]αραπια~ πρo~ [τον] υ[όν μου EVΔαίμωνα περιόντα δ[ η]μΟΌίφ χρημα

ΤΙΌμφ δια του αiιτoυ αγoρανo~[μίoυ] έπι του αiι [ το]υ πέμπτου ετoυ~ 
[μην JO~ Νέου ΣεβαΌτού έξομολογσυμένη[ν] την πίΌτην τώυ αiιτών τριών 

6υνγρα~[φών] δηλώΌα[Ό]α και τα τέλη καΙ τ[α~ δ]απάνα~ τών -δπεΡΧΡ9-
r?qηl ν[ π' α{ιτ ]ού δεδόΌ&αι, όφειλομένων δι, τφ αiιτφ v[cjJ 13 [μου] ΕΜαί

μωνι -δπο [τ ]fί~ g[ iιτ]η? [-δ ]πό[χρε]ω Διδύμη~ κατ' &λλην Όυνγραφ[ ην δ]α
νείου δια τού αiιτoυ αγΟQανομίοv έπι τού 14 [αυτ ]ού πέμπτου ετο[ υ~ μη]

vog Χοίακ [&λ μων δραχμών έναΚΟΌίων πεν[ τ ]ήκοντα slg απόδΟΌιν μ-ηνα 

15 ΚαΙΌάρειον του αiι~[ τού] πέμπτου έ'τουg ιΙ[ πι] ταί~ προκειμέvαιg αρού

ραι~ καΙ κατα διαγραφην δια τ-ηg έπι τών τόπων 'Ωρίωνοg τού Σύρου 

16 [τρα ]πέζηg έπ' όνόμ[ αΤΟ]g τού αυτού ΕVδαίμονοg έπι τού αυτού πέμπτου 

(έ'τoυ~) &λλων δραχμών τετραΚΟΌίων δεκαΤΡΙών 17 [slg] απόδΟΌιν μ'iίνα 

ΚαΙΌάρειον του αυτού πέμπτου (ετoυ~), ΠΡOΌγραφέντo~ Τ'Π διαγραφΤί, μη 
έξείναι τ'fί Διδιψrι περιλύ~[ει]ν ταg -δπο&'ήκαg έαν μη και τα δια τ'iίω 
διαγραφ'iίg αποδοι, και μηδεμια~ αποδόΌεωg απο πάντων τών όφειλομέ1/ων 

19 [cbg π ]ρόκειται γενη&είΌηg μέχρι νύν μ-ήτε τφ υίφ μου περιόντι μηδι, 

20 έμοι μετα &άνατον αυτού, αναγκαίωg ΠΡ0'iίλ&Oν 20 [έπι] τ'iί~ ofίg έξoυΌία~ 
και αξιώ Όυντάξαι γράψαι τφ τού Έρμοπολίτου Ότρατηγφ μεταδούναι Τ'Π 

-δπόχρεφ Διδύμrι τούδε 21 [τού -δ]πομνήματοg αντίγραφο ν (ίπωg αποδοί μοι 

τά τε προκείμενα κεφάλαια πάντα και τoυ~ τών -δπερχρονίων με~[xρι 

ν ]ύν τόκουg και τα τέλη και δαπάναg δμοίωg Όυν τόκoι~ η εΙδΤί πρo~ μsν 

τα δια τών Όυνγραφών όφειλόμενα 23 [έμ ]βαδεύΌοντά μοι εE~ τα~ -δποτε

&[ει]μέναg ώ~ πρόκειται αρούραg και κρατήΌοντα αυτών κυρίω~ και αποι-
, 24 [ ] , '1: ,- , ' [ ]" δ' " , Όομε_ νον τα ε", αυτων περιεΌομενα παν τα ετι ε και οικονομηΌαντα 

25 περ[ι] αυτών ώ~ έαν αίρώμαι μηδενo~ αυΤfί μη~[ δ' &λ]λφ -δπερ aiιr'iίg 

έξ -δΌτέρου &π[λώ]g περι τούτων καταλειπομέ[ν ]ου λόγου αλλα και έξακο

λου&είν αυτ'fί την 26 [βεβα ]ίωΌιν ακoλoύ&ω[~] ταΙ:~ δια τών [Όυυ]γραφών 

δηλω&είΌαιg διαΌτολαίg, πρo~ δε τα δια τ'iίg διαγραφ'iίg όφειλόμε.!?..[να 

τ Jην πραξίν με ποηΌόμενον έξ ιb[ν] έαν &λλων ε-δρίσκω τ'iίg Διδύμη~ 
-δπαρχόντων. Τών δι, &λλων τών κατ' 28 [έμα ]υτον και τον προγεγραμ

μ[ ένο]ν μου V[OV δικαίων πάντων κατα πάντα τρόπον αντέχομαι και αν

&έξo~[μαι] έν' oVΔενι έλαττούμενοg, [προg] δι, την τού χρηματισμ[ού 

τεμείωσιν διαπέΌταλμαι [ 

11 Ι πίστιν. - Εξομ. τ. π. heiBt: an
erkennend den (b1oB) fiduzial'ischen Cha
rakter ihl'eS G1aubigenechts. DaB damit 
auch θίηθ ΖθΒΒίοη verbunden gewesen Βθίη 
wird, ist ίη der Είηl. gesagt. 

12 δηλ.ώσασα sqq. heiBt: ge1egent1ich 
del' Anerkennung (1.11) bestatigte Βίθ zu
gleich, claB Endaimon die Hypotheken-

steuer und Kosten des Vel'zugs (d. h. ofi'en
bal' der Mahnung usf.) bestritten, Β ί θ a1so 
diesel'ha1b keine Forderung an ihn hatte. 
Man sieht bieraus, daB die Sarapias schon 
gegen Didyme vorgegangen war. 

23 μοι 1. με, 

24 οίκονομήσοντα (-σαντα ist vu1gal'es 
Futurum). 
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24:8. Zweimalige Verpfiίndung einer Sache. an denselben Gliίubiger mit 
Personalhaftung des Schuldners. - 143 n, C. - Oxyrhynchos. (8,155.) 
Ρ. ΟΧΥ. 3, 506 edd. Gl·enfe11-Hunt. Nachtr. νοιι Cronel't, Stud. pa1. 4, 94. 

Lit.: Rabe1, Sav. Ζ. 28, 366 ulld Verfiigungsbeschr. 60 fg. j 75 Α. 1; Lewa1d, Zum 
ίig. Grllndbuchsl·. 51 j 57 j Egel", Grundbuchwesen 56 fg. j 119 Α. 2 j Manigk, 
Sav. Ζ. 30,322 fgj De Ruggiero, Il divieto d'a1ien. 17 fg. 

Der Papyrus sagt nicht, ob θίηθ Hypothek oder θίη -όπάλλαγμα gemeint 
ist. Όίθ Κlausel 'μένειν περι τον δεδανεικότα . . . την κυρείαν και κράτησιν' 
Ι 20 fg. entspricht jedoch ahnlichen Wendungen ίη den Hypothekarvertriigen 
(bedingter Kauf liegt nicht vor, S. 155 Α. 2). Ubrigens hatte der Glaubiger 
an demselben Objekt schon eine Hypothek fiir θίΠθ andere Forderung. Mit 
Riicksicht darauf geschieht es wobl, daB bei der zweiten Hypothezierung 
noch Personalhaftung dazn bedungen wird (vg1. S. 148 und S. 155). 

In 1. 37 ist gesagt, die verpffindeten Aruren seien frei: &πο πάσης γεωρ
γίας βασιλικf'ις και oυσιακf'ις γεωργίας. Hierzu vg1. ΟΧΥ. 577 desc.; 599; 
Amh. 95,4; Lips. 6, 6 u. a. Es handelt sich dabei um die Freiheit Υοη der 
an vielen Grundstiicken bestehenden Reallast der Zwangsel'bpacht einer be
nachbarten Parzelle Staatsland (vgl. jetzt Rostowzew, Kolonat 200 und 
Wilcken, Arch. 5, 267); etwas anders (Reallast des Fl'ohndienstes) Prei
sigke, Ρ. StraBb. ρ. 178 Α. 5. 

1 'Λντίγραφ[ ο ]ν. 'Έτου[g] έβδόμου Aυτoκράτoρo~ ΚαίΌα[ρ ]og Τίτου 

ΛΕλίου :Αδριανού 'Λντωνί[νουJ 2 Σεβaoτού E.ι,σεβoύ~ μηιιοg 'Λδριανού έν 

Όξυρύγχων πόλει τ'iίg Θηβαίδοg. 3 Έδάνεισαν Σαραπίων Ήρώδου τού 

Έ~ακώvτο[g α]π' Όξυρύγχων πόλεω[g] 4 μητρος Kα[ι]κ[ιΊ.j.λία~ Πώλληg 

Θατρ'iίτι και Τετεωρίφ αμφoτέραι~ 'Λπoλλω~νίoυ τού [ .... ]. og και τ'fί 5 

τού(του)των μητρι Δηματι Άπολλωνίου τού Πανεl!.χώτου μη[τ]ρo~ Φιλω

τέραg, oτaig τρισι απο κώμηg Πέλα ΠερΌείναιg, έκάΌΤrι 7 μετα κυρί[ο Jv 
Θατρfίτι μεν τού ανδροg Πετεύριo~ 'Λμμωνατo~ τού Σαγά&ου 8 μητρo~ 

Πανεxώτιδo~ απ' Όξυρύγχων πόλεωg, Τετεωρίφ δι, τού πρo~ μητρo~ 
9 &είου Πανεχώτου Άπολλωνίου μητροg Φιλωτέρας απο τ'iίg προκειμένηr; 

10 Πέλα, Δηματι δι, τού προg πατρo~ αiιτ'iίg &είου 'Λτρfίτοg Πανεχώτου 10 

τού Άπoλ~λωνίoυ απο τ'iί~ α.ι,τΎί~ Πέλα, έν αγυιΙ!! αργυρίου Σεβaoτο1ι 

νομίσματοg δραxμα~ 12 χιλίαg κεφαλαίου aig [ο ]υδsν πρoΌfίκται τόκου τριω
βολείου έκάστηg μναg 13 τού μηνος έκάΌτου απο τού ένεστώτοg μηνo~ 

Άδριανού. Άποδότωσαν δ[s] 14 α{ δεδαν[ε]ισμέναι τφ δεδανε[ι]κότι τον 

μεν [τ]όκον έπι [σ]υνκλεισμφ 15[έ]κάΌτη~ δωδεκαμήνου, Τ'ijg πί[σ]τεωg πεΡΙ]5 

το[νJ δεδα[ν ]ει[ κό]τα ουσηg 16 περι ιbν έ[ α]ν μη έπιφέρωΌΙ αυτού αΙ δε
δανε[Ι]Όμένα[ι] γ[ρ]άμματg, 17 το δι, κε[φά]λ.αιον τ'fί τριακάδι μηνοg Και

σαρ[ ε ]ίου του ένάτου ετουg 18 Αντωνίνου Kαίσαρo~ τ[όύ κυ ]ρίου αμα τoί~ 

τώ[ν. λοιπ Ίών μηνc"όν ~y[νέα] 19 τόκοιg xωρι~ -δπερf}έΌεω~. ΕΙ δι, μ'ή, [6 ]υν-

15 τή> πίστεως sq. 8011 heiBen: 80weit 
die Schu1dnerinnen nicht schl'ift1iche 
Quittungen beibr~ngen, sol1 nur dem Glau
bigel' geglaubt werden, d. h. del' Beweis 

der Zahlung 8011 nur durch Quittung mδσ
lich Βθίη. ΟίθΒθ Verabredung ist natίi~
lich ungίi1tig. 
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20 χωρου6Ι fί τε Θιχτρης; κιx~ Tετεώ~ρ[ ιο]ν μένειν περι τον δεδιχν.εικότιχ κιχ/' 

τους; πιχρ' ιχ-Οτού μετιxλημ~ψoμένoυς; &ντί τε του κεφιχλιχ{ου κιx~ dιν Μ.ν 

μ;, 'πολ 'β , 22" - - 'δό ' , 'Ι ιχ ιχ Ώ τοκων απο του της; απο 6εως; χρονου την κράτησιν κιχ/' 

κυρε{ιχν εΙς; τι ο]ν 23 ιxίε~ χρόνον τών υπιχρχόντων ιχ-ΟτιχΤς; εξ ι60υ περ~ την 
" Π 'λ 24 ' - Δ λ ' , rτ λ' , ιχυτην ε ιχ εκ του ιοκ εους; κιχι ΗΤΟ εμιχιου ΠεΡ60υ ίππικου κλήρου 

5 τρ' '25 • \ , λ -, , δ' , 2 ιτl}υ με_ρους; το πριν αμπε ικου κτημιχτος; νυνει ε χεΡ6ιχμπελ[ ου] 

(Folgt bis Ι 34 die Beschreibung des Gl'undstίickes, stark zerstOrt.) 
35 35 [15 Buchst.] κιx~ επάνιχ[γκον πιχρέξΙΧ6]{}-ΙΧΙ τφ δε[ διχνεικότι η] τοΤς; 

36 [πιχρ' ιχ-Οτου τΙΧύτιχ δια π ]ιχντος; βέ[βΙΧιιχ &πο π ]άν[ τω]ν πάσrι βε[βιχιώ6ει 

κα]~ κιx~[ {}-ιχρα &πο πά6ης; γε ]ωργ[ t]ιχς; βα[ 6ιλικΎjς;] κιχι [ο Μι ]ι;ι~Ύjς; γ'fίς; 

~[ιxι πιχ ·υτΟς; cl,Jg[ ο ]υς; 38 [15 Βuchst.]νς; &πο δε δ[ ημ06{]ων κιχι τελε6μά~ 
[των πάντω]ν 39 [&πο τών επ ]άνω χρόνω1/ μέχρι του τΎjς; κυρε{ας; χρόν[ ου, 

40 έ'ως; δ' δ:ν &π ]oδώ~ [σιν ιχί δεδιχν ]ει6μένιχι τφ δεδιχνεικότι το κεφ[ άλ]ιχιον 

και τους; τόκους; 41 [ο-Οκ εξεΤναι τ]Ώ ΘιxτρΎjτι κιχι Τετεωρ{φ τΙΧύτα πωλεϊ:ν 

οΜε ύποτU}ε6{}-ΙΧΙ o-o~Ι δ' &λλως; κιχτα ]χρημιχτ{ζειν οΜε &πογράφε6{}-ΙΧ{ 
τινιχ έπ~ τώυ &[ .. . ]γρών, 43 [εξου6{ας;' OV6 ]ης; τφ δεδιχνεικότι μετα τον χρό
νον μη &πολιχμβάνοντα 44 [εμποιεΙ6{}-ΙΧΙ] τούτωΥ &ντί τε του κεφΙΧλιχ{ου κιχι 

45 dιν εαν μη &πολάβΏ τόκων 45 [τριωβολε{ω]ν κιχι τών κιx~ του ύπερπε6όν
τος; χρόνου Ι6ων τρ[ι]ωβολείων, 46 [την δε πράξι]ν πόιεΤ6{}-ΙΧΙ εκ τε τώυ 

δεδιχνει6μένων &λληλενγύων ο-ΟΕ..[ 6ών εΙς; εκ ]ΤΙ6ιν κιx~ εξ -ή[ς;] εαν ιχ-Οτών 

ιxίρΎjτιxι κιx~ εκ τών πρoκειμέ~[νων άπάν ]των κιx~ εκ τών &λλων ύπιχρ

χόντων ιχ-ΟταΤς; πάντων κιχ 49 [{}-άπερ εγ δt]κης;, fξ6ντος; τφ δεδιχνεικ6τι 

50 δπότιχν αίρΎjτιxι κατοχην 50 [ΙΧ-Dτώv . ... . ]ΧΙ6α[ 6{}-]ΙΧΙ προ του τών ενκτή-

6εων βιβλιοφυλιχκ{ου προς; το α-o~[ τ ......... ] μ[ η ελ]ι;ιττουμένου τl}υ 

ιχ-Οτου δεδιχνεικότος; εν 'tfj πράξει 52 [ιhν &λλων ο]φε{[λει] ιχ-οτφ [fί] τε 

ΘιxτρΎjς; κιχι Τετεώριον κιχ{}-' έ'ΗΡΟΥ δά~[νειoν γεγο;]ος; δια του ιχ-Ο[ το]υ 
μνημονείου τ[φ] ενε6τώτι μηνι Άδριιχνφ 54[εκ 6υναιρέ(?)]9'εως; τΎjς; μη-

55 [τρο]ς; επ~ ύπο{}-ήΚΏ ταις; προκειμένιχις; 6ειτικΙΧϊ:ς; 55 [&ρούριχις; δε1κα τέ66ΙΧΡ6Ι 

ή[μί]6ει &ργυρ{ου τΙΧλάντου ενος; κιχι δραχμών εξΙΧΚ06{ων 56 [κεφΙΧλιχ{ο]ν 

κιx~ τόκφΥ, ~[λλα] είνιχι κύριον αις; περιέχει. Κυρ{ιχ ή 6υνγριχφή. 

. 44 [Εμ;τοιείσ,(l-αι] Μ.; [κυριεύειν] G.-H., 
Jedoch mlt der Angabe, daB die Liicke 

1-2 Buchst. mehr zulaBt. Auch wird ein 
Verbum des "Zugreifens" erfordert. 

54 l. σιτικαί •. 

6. NUTZUNGSPFAND. 

24:9. Bestellung eines Nutzungspfandes fiir die laufenden Zinsen. -
114/5 Ώ. C. - FaijUm. 

BGU 101 ed. Κrebs. Nachtr. vom Hg., Wilcken und Gradenwitz ίη den Nachtl·. 
Ζυ BGU Ι ρ . 356 und 395. . 

Lit.: Mitteis \ Hermes 30, 607; Pappulias, Ή έμπρ. &σφάλ.. 1, 138; WeiB a. Ο . 
1, 22; Manigk ίη der Konigsberger Festgabe fίir Giiterbock (1910) 285 fg. 
und nGlaubigerbefl'iedigung durch Nutzung" 1910, 18 fg . 

6. Nutzungspfand. 285 

1 Φιλήμων Φιλήμονος; Κά6ΤΟΡΙ 2 Πιχποντώτος; χιχ{ρειν. Όμολογώι ε~xιν 
παρα 60υ δια χειρος; εξ οικου &ρ~γυρ{oυ δριχχμας; δΙΙΧΚ06{ιχς; τε6~6αρά- 5 

κοντιχ /\ 6μ κα~ &ντι τών 6 τούτων τόκων 6υνκεχωρηκέ!..ναι 60Ι 6πείρειν 
και καρπ{~ε6{}-αι 8 κιx~ &ποφέρειν εΙς; το ιδιον το fίμι.!συ μέρος; εξ 015 ' εαν 
α{ρΏ μέρους; τών 10 ύπαρχόντων μοι περι ΚεΡΚΕ60ύχ 11 &ρουρών δύο, dιν 10 

γε{τονες; νότου 12 Π ~oλεμαίoυ του Πε{}-έος;, {Jofjf!ίX Μυ6Ε...{}-αρίωνος; του 

ΆφροδΙ6{ου, λιβος; Σ{ν~κωνoς; του Άρποχρατ{ωνος;, &πηλι~ώτoυ βα6ιλικη 16 
γΎj, μη εξειναι δε 16 μοι λυτρώ6ΙΧΙ μηδε ενβαδεύ.!:'!..ειν ΙΧ . . υ ... μ ..... . 

0 - οκ [ ] 18 [ ]δ' " " \ 1 ,tI '19' " τ υ τ ω _κ αι εκατου ετους; η και cφ ον ε_αΥ .. . !ην επικιχρπιιχς; 

χρόνον, 20 μέχρι 015 &ποδώ μετ α 6υνκoμι~δήν 60υ, τών δε δημ06{[ ων] κιχι 20 

22 εργων τΎjς; &ρούρης; ο[ντω]ν προς; 23 6ε τον Κά6τορα. "Ήρων εΜοκώ 

24 τ'fίδε τΏ καρΠίq. κιχ{}-ως; πρόκειται 25 &πο του Ε6ιόντος; όκτωκιxιδε~κάτoυ 25 

ετους; Τραιανου Κιχί6αρος; 27 του κυρ{ου [ ] 28'Έτους; επτιχκιχιδεκά-

τ[ ου ] 29ι1-Οτοκράτορος; Κιχί6αρ[ ος; Νερουά] 30 Τραιανου ΣεβΙΧ6του Γε[ρ- 30 

μανικου] 31 Δακικού Έπιπ ϊδ[ ] 32 (2 t6 Η.) Κά6τωρ Πιχποντώτος; Άμ-

[ • • .•• ••• • • ] 33 &πέχω παρα 60υ τας; προκι[μένας; (δραχμας;) διιχκοσ{ιχς; 

κιχι?] 34 τε66αράκοντα και τους; τού[ τ ]ων [τόκους; ?] 35 κα~ τΎjς; πρ{)κιμl{ ν ]ης; 35 

&ρούρη, 

δαπά~~ς; [ ...... ] 36 ('Έτους;) ιη Τραιιχνου του κυρίου Φαρμ[ ου{}-ι] 37 κη. 

16/17 Eμ~αδ'εύειν bedeutet hiel' die 
Riicknahme des Besitzes durch den Ver
pfandel', 1m folgenden ίΒΙ die Angabe 
des Anfangstel'mins der Glaubigernutzung 
Ζυ vel'muten , etwa &[πο Monat, Tag; 
Manigk verweist dazu ιιιιί BGU 1115, 12. 

20 Zu μετα sq. Manigk. Glaub.-Bef. 19, 
22 Mit den fργα sind Robotten auf der 

γή ~ασιλικ-ή gemeint. V gl. Einl. zu 248. 
\!4 l. καρπεΙα. 
25 l. εlσιόνΤ~fi. 
Die Urkunde ist durehstrichen. 

250. Bestellung eines Nutzungspfandes (Nutzung fiir Verzugszinsen). 
128 n. C. - FaijUm. 
BGU 339 ed. Krebs. Nachtr. νοη Viereck ϊη den Nachtr. Ζυ BGU 1 ρ. 397. 

Lit.: Mitteis, HerInes 30,607; Rabel, Verfiig.-Beschr. 40 Α. 1; WeiB a. Ο. 1,23; 
Lewald, Personalexek. 65; Manigk, Glaub.-Befi:. 29 fg. 

1'Έτους; ΤΡΙ6καιδεκάτου Α-Οτοκράτορος; Καί6ιχρος; 2 Τραιανου 'Αδριανου 
Σεβα6τού μηνος; 3 Ν[ lJov Σεβα6τού γ εν Κ[αραν{δι τ ]ης; Ή[ριχ ]~κλε{δoυ 
μ[ ε ]ρ{δος; του .:4Q6LVO?(rQ[ υ νομου.] 5 [Ό]μολογεί ΆτρΎjς; Πιχπείτος; Πέρ6[ ης; 5 

της; ε]~~γςι~νΎjς; αις; ετών πεν[ τ ]ήκοντα δύο o-ι'Jλ( η) με!..τ[ ώ ]πφι μέ6ωι Πιχ-
6{ωνι Χαιρήμων[ ~ς;] 8 αι[ς;] ετών εΙΚ06Ι εννέα ο-Ολ( η) κιχρπώι &ΡΙ6Τ( ερφ) 
9 #[χ]ειν παρ' α-Οτου παραxρΎjμα δια χειρο[ς;] 10εξ οικου &ργυρίου δραχμας; 10 

εκιχτον 11 κα~ πυρου &ρτάβας; πευτεκ[ α{δεκα] 12 [ •• • ]κ[ . .. . ]νρ[ . . ] .. [ ... ] . ς; 

[ ... ] ~ι;ι~ . . . .. 13 [. • • . • dιν την] &[ π ]όQ'ςι6ιν ποιή6εται δ :4τρΎj[ς;] 14 [Τώ'ι 
ΠΙΧ6 ](φy~ εν μηνι Παυνι του 15 εΥΕ6τώτος; ΤΡΙ6καιδεκάτου ετους; 'Αδριιχνου 15 

16 Κα{6αρος; του κυρ{ου, εαν [δε] μη &ποδώΙ, 17 [6υ ]νχωρεΤ 'Α[ τ ]ρΎjς; [γε ]ωρ

γ?Υ κα~ κιχρπ{ζε6{}-ΙΧΙ 18 [&φ'] dιν γεωργϊ: δ 'Ατρης; περι ΠαΤ6ώνΗΥ 19 [δ]η
μ,Ο9'(ςιυ έδάφους; &ρούρας; τρΤς; εΥ τοΤς; 20 [ • • ]ω6Ι &ντ~ τών τόκων [κιx]~ 20 



286 K~φ. V. Schuldverscbreibnngen und Pfandrecht. [201-252 

~μιoMας 21 και των Ίι[πε]ρ αiJτων δηl![ 06{ων] μέχρι oiι απo~δωι το αρ
γύριον και πυρόν, γινομiνη[ς] 23 τωι Πα6ίωνι της πράξεως έκ τού δμ~-

25 24 λογούντος και εκ 'fιpv -δπαρχόντ( ων) α-ότο.1ι 25 πάντ( ων) κα&άπερ έγ δ{
κ(ης). (Folgt die -δπογραφή.) 

21 ΒίθΙ ist vorausgesetzt, daB den 
nutzenden Glau biger die Steuern des Gl'und
stiicks νοη Rechts wegen trifftj s. Mitteis 

a. ο.; D. 2, 14, 42; C. Ι. 8, 13, 6 und (fiir 
die Pacht) D. 26, 7, 32, 6. 

251. Bestellung eines Nutzungspfandes (Verzugsnutzung). - 2. Jahrh. v. C. 
- Tebtynis. 
Tebt. 390 edd. Grenfell-Bunt. 
Lit.: Die zu 200 angegebene. 

ι [ . . .. . ..... ο }Ι!~iι [x]nρ~ ~ρ[Ι6 ]'f[ ε ]Ρ&, #~Ψ]ν 'f[ ο JV$ 2 [δμολογού}!,-
'f[ ας] παρα της 'Ελένης (παρ'α τ;ις Ελενης) 3 [παραΧ]Ρ'!'il![ α] δια χειρος 
χρη6ιν αργυρ{ου κεφαλα{ου 4 [δραχμας] έκατον εικ06ι τέ66αρες τόκου 

5 δραχμιαίου 5 [της μνας κ ]ατα μηνα ιbν πά1Jτων την απ6δ06ιν 6 [πο ]~?19'Ρ[ υ-
6Ι}!' ο{ δμο[λ]ογΟύντες τf! 'Eλένrι έν μη2.[νΙ] '4f!vq 'fρ[ύ ί]6ιόντος ένάτου 
έτους ανυπερ&έτως, 8 εαν δε [μη α]ποδω6Ι οί δμ[ ο ]λογούντες τf! ώΡΙ6μέ-

10 9 νrι πρ[ ο ]&ε6μ{Ι! έξέ6ται τ'!'ί Έλένrι κατα6πείριν 10 και καρπίζε6&αι απο 
τ[ ο]ύ α-ότού ένάτου έτους την 11 αναγρ[ α ]φομένην είς τους τρίς περι κώ
μην ΤεΕ.πτύνι[ν] γης βα6ιλικης ίερευτικης αρουραν μ{αν 13 [ημΙ6υ] 01'9'/i'V 
, " - δ ' , - λ ' 14 [ Jλ ' \ 'δ λ απο αρουρων υο εν τφ εγομενφ . . . . . . ικφ γυφ, προς τους μο 0-

15 γούντας σντων 15 [των τη]ς καρπε{ας δημ[ ο ]6ίων πάντων, γινομένης 16 [Τfl 
'Eλένrι τη]ς πράξεως έκ τε των δμολογούντων 17 [και έκ τ ]ων -δπαρχόντων 

α-όΤΟίς πάντων κα&άπερ έγ δ{κης. 

Ι 18-29 folgen die Untel'schriften. 
30 30(lte Η.) Αναγέ[γρ]α(πται) δια γρα(φε{ου) Τεπτύνεως η (έτους) 

'Α&υρ ζ. 

11 Ζυ &ναγραφομένην (vererbpachtet) 
vg1. Hostowzew, Stud. Ζ. Gesch. des Kolo
nats 159 fg. 

14 Ζυ γύφ vg1. Anm. Ζυ 145 1. 3. 
30 DieHel'ausgebet· vel'mnten dieRegie

l'ungszeit des Marc Anrel; also 167 n. C. 

KAPITEL ΥΙ. 

KAUF. 

1. GESP ALTENER KAUF . . 

Von den Ζn diesem Gegenstand gehδrigen (einfachen , S. 74fg. und 175) 
Pl'Otokollen iiber die obligatOl'ische ων?] (S. 174fg.) gibt 252 ein Beispiel; andere, 
auf denen ofter auch das πτώμα erscheint, sind bereits unter 152-5 gegeben 
worden. 

252. Agoranomische ων-ή mit Auflassungsurkunde. - 101/0 Υ. Ο. -
PathYl·iS. (V gl. S. 174 fg.) 
BGU 998 ed. Schubart. 
Lit.: Wilcken, Arch. 2, 388-9; Rabel, Sav. Ζ. 27, 322-3. 

Uber die Zustimmungserklarung, die del' Sohn des Vel'l{aufers erteilt, 
s. Kap. ΙΧ. 

Ιη Co1. Π ist del' Ausdruck άφΕστασ-&αι (Ι 2) bemel'kens\vert, dazu S. 176. 

001. Ι. 

1 [Βα ]6ιλεύοντος Πτολεμαίου τού και έπικαλουμένου .2tλεξάνδρου &εου 

Φιλομήτορος έτους ιδ 2 Lέφ'] {~ε{ων και (ερειων και κανηφόρου των σν

των και ο-ό6ων μηυος χοιαχ β έν Παf1ύρει 3 [έφ'] Έρμ{ου τού παρα 

Πανί6κου αγορανόμου. Άπέδοτο Ψενμεγχης Πανεχάτου Πέρ6ης 4 [τη ς] 

έπιγονης ώς (έτων) νε μέ60ς μελίχρω(g) τετανος αναφάλακρος μακροπρό-

6ω(πος) ε-ό&ύριν ο-όλη μήλφ 5 [&ρισ]τερον έΠΙ6[ κάζω]ν τον πόδα δεξιον 5 

6υνεπικελεύοντος τφ τούτου υίού Άρπαή6ιος 6 [τού] Ψενμεγχη[ τος ΠεΊρ-

60υ (iις (έτων) λ μέ60ς μελίχρω(ς) {)πόκλα6τος μακροπρό6ω(πος) ε-ό&ύριν 

α6ημος 7 [την] -δπάρχου6α[ν οΙ]κ{αν ΙΡκοδομημένην και κεκαμαρωμένην και 

τε&υρωμένην και _8 [της] προςού6η[ς α-όλης] της 01J6ης έν τφ &πο βΟQρii 

μέρει Πα&ύρεως rις γείτονες νότου οΙκία Νεχού( του) 9 [ΤΟύ] ΠανεΧ4[ του, 

βΟQρ]ά οΙκία Κεφάλωνος, &πηλιώ( του) ρύμη, λιβος οίκ{α Πόρτιτ~ς τού 
Π ετε60ύχου 10 [ης αν JιX μέ60ν ρ[ ύ]μη η οϊ α,ν dJ6Ι γε{τονες πάντο&εν. 10 

Έπρ{ατο Πετεη6ις Όνηούς Πέρ6ης ώς (έτων) μ 11 [μέ60ς] μελ{χρω(ς) -δπό-

Co1. Ι 5 Ι [&ρι]σΤΕ(>φ. - 1. τού st. τω. 
6 1. μέσου usf. - Znr ZustimmungB-

erkHirunlζ des Sohnes vel'weist der Hg. 
auf Spiegelberg, Stl·aBb. dem. Pap. Nl·.7. 

8 1. [τ~ν] προσούσα[ν usf. 
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κλαστος ουλη μετώπιΡ χαλκού τάλαντα τέσσαρες. Προπωλητης κα~' 12 [βε
βαιω ]της τών κατα την ώνην ταύτην πάντων ΨενμεγΧΎις δ αποδ6μενος, 

ον εδέξατο 13 [ΠετεΎι]σις δ πριάμενος. 

Έρμίας δ παρα Παν{σκου κεχρη(μάτικα). 

001. Π. 

1'Έτους ιδ χοιαχ β έν ΠαfJ'ύρει έφ' Έρμίου τού παρα Παν/σχου 

αγορανόμου. 2ΌμολογεΤ ΨενμεγΧΎις Πανεχάτου Πέρσης τΎις έπιγονΎΊς αφ{

στασfJ'αι απο 3 τΎΊς πεπραμένης οlκ{ας φκοδομημένης και τεfJ'υρω(μένης) 
και τfjς προςούσης 4 αυλΎις την ο-δσαν έν τφ απο βΟρQά μέρει ΠαfJ'ύρεως 

5 ~ς γείτονες νότου οΙκ{α 5 Νεχούτου τού nαvεχάτου, βΟΡQά οlκCα Κεφάλω
νος, απηλιώ( του) Qύμη, λιβος οlκCα 6 Πόρτιτος τού Πετεσούχου ~ς ανα μέ

σον Qύμη 17 οϊ αν ιbσι γείτονες, ην έfJ'ετο 7 dJvTιv Πετεήσι έπι τού αυτού 

ckQXECov προς χαλΚΟύ (τάλαντα) δ και μη έπελεύ.!σασfJ'αι μήτ' αυτος Ψεν
(lErxfjg μήδ' αλλον μηδένα τών παρ' αυτού έπ~ τον 9 nετεfjσιν μήδ' έπ' 

10 αλλον μηδένα τών παρ' αυτού, ει δε μη η τ' έφοδος τώι έπι~πoρευo

μένωι ακυρος έστω κα~ πρo~απoτεισάτω δ έπελfJ'ων έπCτι(μοv) παραΧΡΎιμα 

11 χαλκού τάλαντα όκτω κα~ ίερα βαοιλεύι1ι ckQYVQCOV έπισήμου δραχμας 

ρξ 12 και μηfJ'εν ~σσOν έπάναγκον αύτφ έστω ποιείν κατα <τα) προγε

γραμμένα. 13Ή δε δμολογCα ητε κυρία έστω πανταχΎι ο-{Ί αν έπιφέΡ7]ται. 

Έρμίας δ παρα ΠαvCσκου κεχρη(μάτικα). 

Co1. Ι 1 Ι 1. τέσσαρα. 
Co1. 11 4 Ι τής οvσης. 
6 Ι vielleicht κα-lt' ην? Μ. 

7/8 Ι Επελεvσεσ-ltαι; α.f;τΟν usf. 
13 1. ηδε. 

253. Homologie, Auflassung auf Grund vorhergegangener agoranomischer 
ωνή. - 46/7 n. Ο. - Faijum. (Ύ g1. S. 174 fg.) 

BGU 177 ed. K1·ebs. Nachtr. Υοω Hg., Gradenwitz und Wilcken ίη den Nachtr. 
Ζυ BGU Ι S. 357 und 395; 11 S. 354. 

Lit.: Wilcken, Deut8che Lit.-Zeitg. 1900 Sp. 2467/8; Arch. 2,388/9; Erman, Arch. 
2, 457; vg1. auch Eger, Grundbuchwe8en 104. 

DaB θίη gespa1tener Kauf vor1iegt, wird durch 1. 3/4 bewiesen: Denn 
die W orte δια του &γορανομείου konnen sich nicht auf die gegenwartige 
Urkunde beziehen - solche Hinweise auf das Notariatsamt 1) finden nam1ich 
ίω Κοη text der Urkunden ηητ dann statt, wenn es sich ηω θίη friiheres 
Rechtsgeschaft hande1t, niema1s beziiglich desjenigen, das eben errichtet 
wird. Vie1mehr steht die Nennung der gegenwartig funktionierenden 
Urkundsbehδrde an der Spitze oder am Sch1usse; am (zerstδrten) Sch1uB 
wird sie auch ίη unserm Stiick gestanden haben. Demnach ist mit δια του 
&γορ. die obligatorische dινή gemeint. Pa1·allels.telle Ντ. 268 1. 4/5. 

1) Nicht zu vel'wechse1n damit ist der Fall, daB die Urkunde auf sich se1bst 
verweist (Ζ . Β. πεπρακέναι κατα τήνδε την όμολογίαν); das kommt oft vor (S. 179, 2 Α). 

1. GeSl)altener Kauf. 289 

D' W t [ , " λ']" ΙΊ λ' - , , 1θ or e κατα τον επεστα . μενον υπο α εριου ... τιρ αΥορανομιΡ ΧΡ'r/-

ματισμόν beziehen sich auf das Ζητ Beurkundung erforderlich gewesene 
Επίσταλμα der βιβλιοψύλακες εγκτήσεων (Kap. ιν S. 98). 

Inhalt: Zwei Briider, Paapis und Erieus haben ίω eigenen Namen und, 
woh1 a1s Vormiinder ihres unmiindigen Brnders Panephremmis, auch ίη 

dessen Namen zwδlf Aruren Weinberg verkauft, welche sie (zu je %) be
saBen, und vollziehen nunmehr die Auflassung. 

l.L/ν]r{γρα(φον) [ .... . ]τω .. ('Έτους) ζ Τιβερ{ου Κλαυδίου Κα{σαρος 
Σεβαστού Γερμανικού Αυτοκράτορος Ι!ηνος ['~]πε[/,φ .. §'!-' (Ort) ...... . 
. . . . . Όμολογούσι] 2 naίXntf; ώς (ετών) μ ευμεγέfJ'ης μελίχρως μαΚΡΟΠ(J66ω

πος [ευ]fJ'ύριν ουλη ποδι, δεξΙώι καυ 'E(JtE ]υς (ας (έτών) λα EVflEyffJ'[ ης] 
·κ[ . ..... &μφότεροι] 3 Πανεφρέμμιος Εύάνδρωι ΆΚΟ'ΙJσιλάου ώς (έΤών) κς 

μέσωι μελ{χρωι μακροπροσώπωι EvfJ'( ύρινι) oυλΎjι όφρύι αριστεΡi!- πεπρα-

κέναι [αυτφ δια τού ............... ] 4 &γορανομείου τώι αύτώι χρόνωι 

εκαοτος τ[ ας] ύπαρχούσας αυτώι γΎις αμπελε{τιδος αρούρας τέσσαρες 

οδ[ . . . ]ευ[ ca. 30 Buchst.] 5 αδελφού Πανεφρέμμιος δε τετελευτηκ6τος υίού 5 

Πανεφρέμμιος ούδέπωι ουτος τών έτών ώς έτών εξ (2te Η.) α .. [ .. ] .. 
[ ........ κατα τον έπεοταλμένον] 6 (1 ι. Η.) ύπσ Γαλερίου τού Σώτου τώι 
&γορανόμωι, οντι δε κα~ μνήμονι, και ο[ς αλλοις καfJ'ήκει χρηματισμ6ν, ο-{Ί 

το αντ{γραφ[ ον] ύποτέ[ τακται 20 Β.] 7 πατρικας yfjg αμπελε{τιδος αρούρας 
τέσσαρες, τών δε έπ~ το αύτο αρουρών δέκα δύο 17 οσων έαν ιbσιν οVoών 
ένε[ ca. 30 Β. ] 8 έποίκιον τfjς Ήρακλε{δου μερ{δος, ιbν γε{τονες νότου χέρ

σος, βΟΡQά πρότερον Φιλωτέρας [τΝς Φιλ9~έν[ ου] και Λρ[ ca. 30 Β.] 9 και 

χέρσοι, απηλιώτου Άλεξάνδρου τού nc[ τεσού]χου κα~ Άκουσιλάου αμπε

λων( ος) και χ[ εΙρσ[ οι], και απέχειν τους δ[μολογούντας την συμπεφωνη

μένη ν] 1°ιbν έ'καστος πέπρακεν τιμην πάσαν έκ [πλήρους? (3te Η.) δι]ά 10 

τε χειρος και δια τfjς Άρει. τραπέζης (1 Ι. Η.) τfjς κ. αη[ .. ] έπιχωρηfJ'εί-

6ης [.... . . . .. τών προκειμένων] 11 αρουρών τεσσάρων κατα τον έπεσταλ

μ[ ένον χρημ ]ατιΌμον κα~ βεβαιώσειυ αυτούς Η [του]ς δμολογούντε[ς τώι 

Ευάνδρωι] 12 και το;;ς παρ' αυτού έ'καστος ιbν πέπρα';t[εν καfJ'ως πρ6]κειται 

πάσ'!1 βεβαιώσει κα~ παρέξαι;r[fJ'αι ... ]~ α[νέπ ]αφον κα[/, 'XafJ'aQov &πσ μεν] 
13δημοσ{ων τελεσμάτων πάντων [ ................. . ]κω[ .. ] μέχ[ρι] r9iJ 

διελΏ[ λυ ]1t[ ότος ς (έτους) Τιβερ{ου Kλαυδtoυ Κα{σαρος Σεβαστού] 14 Γερ

μανικού Λυ[ τοκράτορος απο δε Ιδιωτικών και πάσης έμπoιJήσε[ ως] έπ~ τον 

1 Hinte1' 'Επείφ stand jedenfalls die 
Ortsangabe. 

3 Die Erganzung des Schlusses ist un
sicher. Es konnte Ζ. Β. gestanden haben 
ό'ια τού Εν Αρσ(ινοιτών) πόλ.ει; ebenso abel' 
auch δια τού αfJΤΟύ (falls das Notariat 
bei der Auflassung dasse1be war wie bei 
der ιh?,ή); auch Εν τfj προγεγρα(μμέντι) 
κάιμτι ware denkbar, daAgoranomiebureaus 
ίη der κώμαι nicht ganz ausgesch10ssen 
{wenngleich sehr se1ten) sind; vg1. S. 59 Α. 4. 

Mitteis-Wilcken, Cllrestomathie. Π. 

5 Das Stίίck νοη 2ter Hand ist nach
traglich eingesetzt worden; ebenso 1. 10. 

6 κα! οίς &Λ.λ.οις κα-ltήκει ist gedanken-
108 aus dem επίσταλ.μα herUbergenommen, 
we1ches autler dem Agoranomen noch alle 
sonst vorhandenen U1'kundsamtel' ermach
tigt hatte. - Ζυ δντι δε κα! μνήμονι 
Β. S. 60. 

10 o-be1' τήςΙ noch llnsichere Reste. 
11 Ι όμολογΟύντας. 
12 1. Εκαστον. 

19 
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15 [ΕΧπαντα χρόνον .... . .. και μη δε ]~μι[~] επε[λεύσεσ.ftιχι μήτε επ' αυτσν 

μήτε έπι τους παρ' αυτου τρόπω]ι μηδενι (SchluB sehr zerstOrt). 

25!. Auflassung in der Form der συγχώρησις,. - 13 Υ. C. - Alexandrien. 

BGU 1129 ed. Schubart. 

νίθΙθ Lesungen an diesem Text werden Υοω Hg. als zweifelhaft be
zeichnetj ίω einzelnensind dessen Anmerknngen zu beachten. 

Όίθ Auflassung - die Urkunde bezeichnet sie als παQαχωQεί'v - findet 
auf Grund eines vOl'aufgegangenen Kaufs statt, wobei θίη ΤθίΙ des Preises 
vorausbezahlt warj der Rest wird erlegt. Demgema.B ist auch die Auflassung 
θίηθ gegenwartigej ίη del' Ausgabe ist sie freilich als zukίinftige auf
gefa.Bt, indem der Hg. ίη Ι 20 συγχωQ'ιjσ( ειν) auflost, statt des m. Ε. not
wendigen σvγχωρ?jσ( αι). 

Ιη 1. 27 wird anscheinend dem Kaufer das Recht eingeraumt, die Um
schl'eibung des Gl'Ulldstiickes ίη den Grundverzeichnissen (deren Gestaltung 
wir fiir jelle Zeit und Ortlichkeit nicht kennen) zu veranlassen, und zwar 
selbst ohne Anwesenheit des Verkaufers. Ζιι diesem Passus finden sich 
Parallelen ίη ΟΧΥ. 273, 21 fg. (Mitteis, Arch. 1, 192j Eger, Grundbuchw.41) 
sowie ίη BGU 1127, 28fg.j 1131,20fg. Ιη BGU 1127 cit. (σvγχώQ'Υ/σις
Urkunde iiber den Verkauf einer GoldgieBerei ίη Alexandrien) heiBt es: 
'έ(χν δε κατ& τι σΤQατεvψαι δ 'Απολλώνιος (wenn der ν erkaufer ίω Militar
dienst abwesend ist), έξίναι τφ Ε-όαγγέλωι (Kaufer), ,f}εματ[σαvτι έπι ΤQ&
πεζαν εv,f}εσμοv εις το τοϊί Λπολλων[ου ονομα Τdς λΟΙΠdς τοϊί ι'χργV(Q[ΟV) 
.( δραχμdς) τ ..... και μετενεγκόντι 6.vτtγQαφοv τ?jςδε τής σvγχωQ'ιjσεως εΙς το 
t?j,; στοάς λογιστ?ίριον τ-ην εΙς εαυτον 1) εΙς 01)ς idV αίρηται παραχώρφιν ποι
εί'σ,f}αι 1) έκ τοϊί Λπολλων[ου [δ]νόματος {και των σvvεκπεμφ,f},lσομέvωv I1vεv 
Ικόνων} (die ίη { } gesetzten W orte sind m. Ε. verstellt und diirften binter 
σvγχωQ'ιjσεως gehoren), μ-η ΠQοσδε'Υ/,f}έvτι τ7iς α-ότοϊί παQοvσ[ας. Ν ach αΙΙ 
diesen 8tellen scheint es, daB der Vel'kaufer dem Kaufer auch das Recht 
einraumen kann, sich einseitig ins Grundbuch eintragen ΖΙΙ lassen, wabrend 
es, wo solche besondere Bestimmung fehlte, vielleicht als Regel galt, daB 
er der 6.πογQαφ'lj besonders zuzustimmen batte (8. 100). Dabei ist ίη BGU 
1127,36 und vielleicht auch ίη 1129,26 (Lesung zweifelhaft) Υοη εΙκόνες 
die Rede, welche er beizubringen hat 2

), womit vielleicht irgendein weiteres 
Legitimationszeichen gemeint ist, das er zu diesem einseitigen Akt begreif
licherweise benotigen konntej doch laBt sich dariiber nichts 8icheres sagen. 

Όίε etwaige Erwahnung der καταλοχισμο[ ίη 1. 26 (Lesung zweifelhaft) 
wiirde damit zusammenhangen, daB die verkauften Grundstίicke katOkisch&. 
sind (8. 111). 

Uber die Zustimmungserklarung der Ehefι'au (1. 6) vgl. Καρ. ΥΙΠ. 

1) D. h. der Kaufer 80ll sich selbst die ' παραxιbρησις durch das ι.ογιστήριοv 
machen. Offenbar ist παραχ&ψησις ίη etwas anderem Βίηηθ gebraucht als gewohnlich; 
θΒ bedeutet nicht den Auflassungsvertrag, sondern die Umschreibung ίω Buch. 

2) 1η 1127 ist der betreffende Passus verstellt, s. ίω Text kurz vorher; auch 
ist das &VFV νοχ Ικόνων schwer verstandlich und bedarf der Nachpriifung. 
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1 Κόλ( λημα). 

2 Πρωτάρχωι 3 παρα Tρύφφ(νo~) του Σιl!-φ1!( ος) .{(Ι;Ι?9'ι;ι[ρος και παρα] 
Π[ρωτά]ρ[χο Jv του - Ζη(νείου) [παρούσης και συνευδοκούσης] 4 τοϊς ';'ι;ι!ι;ι 
τ?1(ν) συνχώρη(σιν) 6ημαινομ(ένοις) τής γυναικ(o~) 'Qπφρας Τή(ς) Πρωτ
άρχου 5 αστή(ς) μετ α κ( υρίου) αυτου. Πρω( τάρχου). Έπει κατα την δια του 5 

αυ(του) κριτη(ρίου) τετελειωμέ(νην) 9'Vrr,rbq?l(6tv) 6 τώι ενε(σΤώΤΙ) ιζ (ετει) 
Καίσαρος Μεχειρ ιΡl!-lJλ(6γησεν) δ Πρώταρχ(ος) συνευδoκ(oύση~) και τή~ 

rV1!ι;ι~,;,(ος) 7 εκτοs ο-δ προείλη(φε) [κεφα] παρα 'FIJV Tρνφ(ωνo~) . ι ι!ρχ( ) 
κεφαλ(αίου) πρo~κoμισάμ(ενoς) τας λοιπ(αs) τήω '8 Ισταμέ(νης) τιμή(ς) 
αργυ(ρίου) (δραχμας) αυ εως ε Φαρμο( υ.ftι) του αυ( του) (ετουs) [ευ.ftέως] 

παραxω~ρήσειν τώι Τρύ(φωνι) ~ oί~ έαν συντά6ση xa.ft' έτέρ(αν) συγχώ
ρη(σιν) απο τών ύπαρ~xόντω,!-, αυτφ Πρωτάρχ(φ) εν τώι Βουσειρίτη εν 10 

τοπαρχίg Φ.ftευριη περι 11 κώμη (ν) ΘονοφώΙ γής κατοικικijω αρουρώ(ν) 

διακο_σίων αρoύρ(α~) τεσσαρά~κoντα εννέα ημισυ δγδοον έκκαιδέκατο(ν), 
αφ' ών εΙσιν έν μιij. σφραγεϊδι 13αρουρ(αι) γηις', &ιν γείτονες νότωι τα 

fδάφη 6Jv 
λοιπα [ο-δ] έώνηται δ τρνψ(ων) αρουρώ(ν), 14 (joQQif τών κατα Ναρφ( . .. ), 

.. .. .. και εν iτέρα 
απηλιώ( τη) βουν6ς, λιβι ~λεξανδρίων [αϊ δε λοιπαι] 15 [αρουρ( αι) μς 15 

(ημισυ)] σφραγεϊδι αί λοιπ(αι) αρουρ(αι) μς (ημισυ), &ιν γείτoνε~ νότω 
16 Xf~,;,tOV γή, (joQQ(if) χώμα, απηλιώτη (jovvot, λιβι "!Jρφνος και Xελκίo(~) 
17 γή εφ' o[~ αλλοις ~ συνχώρη(6ις) περιέχει, ταν~ν [συΥχωρουμ(εν)] 

τοίς προκ(ειμένοις) &κοι.(οv.frωr;) 

18 [:(tι;ιq' αλλήλους έπι τοϊςδε ωστε επει] &πέσχηκ(εν) δ Πρώ(ταρχος) παρα 

του Τρύφω(νος) 19δια τή~ Kιf.9'!(oρoς) τραπέζης τας [προκ] του αργυ(ρίου) 
(δραχμας) αυ και συγχωρετ 20 παραχωρή( σαι) τώι Τρύ( φωνι) απσ του νυ( ν) 20 

εΙς τον αει χρ6(νον) 'tas προκ(ειμένας) αρoύ(ρα~) μ.ftΙηις' και E~f(",) 
21' Τι ι -", - ,,. Ι ( ) I!-f1! . qvΙPΙP1!~ ,;,q~!H1! και κυριευειν ι;ιν!ΙΡ1! και ετεροις παραχωρε Τν 

iYILLa.fToVv 
και 22 [οΙκονομεϊν και έπιτελ( εϊν) περι αυτώ( ν) στι εαν .ftέλη] και αποφέ- _ 

Qεo.ftaL ταξ αυτώ(ν) 23 §9'ρl!-ενα κατ' ετo~ απο του είς~Q1!'FIJ? ιη (ετους) 
Καίσι;ιqlJ? δια το τα του ενε( στώτος) (ετους) 24 tivat του Πρωτάρχου και 

βουι.(ψαι) 
οΙκονομ(εϊν) και έπιτελ(ετν) κατ' αυτών στι εαν [.ftέλη] 25 τελειουν δε και 25 

ους εαν έτέρoυ~ {}έλη ΧΡ?lI!-ι;ιτισμοvς 
προς αfJτην εΙ~[6νων?] •• 

!φ~ 9'~:(tQ ... ';'Ι;Ι!Ι;Ι~IJ~~9'I!-(οv~) . .. ι;ι~ας 

3 Der Strich hinter του besagt, daE 
der Vaternamen dem Schreiber unbekannt 
ist (Sch.). Zrινείoς ist der GroEvater. 

7 .Statt 'FtJ-Q auch Η moglich (Sch.); 
ίω folgenden zweifelbaft, ob qL' &ρχ(είου) 
oder και &ρχ( ) oder Άρχ( ). 

13 γηι,' = 3% '116' 

~:t~ ττιωι?~ 'Fτιω συνχωρή(σεως) και ταιν 

I!-fH1!fJ'';'( 6ντ~) 26 tπι 'tIJV? τό:(t( ους) 
μ,ετεπι 

κα.ftη(κ . .. ) [ .... ] και 27 γράφεσ.ftαι 

20 παραχωρτι(σαι) Μ. statt παραχωρή
(σειν) Sch.; die Aut1assung wird jetzt 
vollzogen. 1ω Stil der Kalserzeit steht 
meist das Perfektum (παρακεχωρηκέναι). -
ιv3'Ιηι,' = 49'/2 % %6' 

26 fg. Ι μ,ετεπιγράφεσ.fTαι &πο τΤΙσδε ττι\> 
συγχ. και τ. Π. α. ε.? 

27 Ι μετεπιγράφεσ.fTαι. 
19* 
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τους ... ους [μη] :7!ρι;ψ}'§Π1J'?fΗ !j)ς H)V Πρωτάρχ( ου) παρουσίας. (Folgt 
bis 1. 39 die ίiblich~ βεβαίωι1ις, st~l'k zerstOrt.) 

[('Έτους) ι]ζ Καίσαρος Φαρμ(Ού8-ι) ιβ. 

2. EINHEITLICHER KAUF. 
Mehrere Spezimina dieses Typus sind bereits ίη Kap. ΙΠ mitgeteilt worden: 

158, 159, vielleicht (s. die Είη1. dazu) auch 156 sind errichtet Vol' dem ΙΧγο(!α
νομ,εϊΌν oder γ(!αφεϊΌν; 172 enthalt θίηθη (und zwar derzeit wohl den vollkom
menst erhaltenen) diagraphischen Kaufvertrag; 1!5 einen chirogl'apharischen 
Kauf. Es werden darum hier nur noch einige Proben mitgeteilt, deren jede ein
zelne θίη gewisses besonderes Interesse hat. 

255. Homologie iiber Verkauf θίηθΒ Hausantel·ls. 63 11 C F ... .,. - . . - alJum. 
(V g1. S. 179.) 

Ρ. Lond. 2 Nr. 154 (ρ. 178) ed. Kenyon, 1. 1-7; 10-14. Nachtr. νοη Grenfell-
ΗnηΙ und Wilcken ίη Ρ. Lond. 3 ρ. 385. . 

Dieses Verkaufsinstrument ist hier darum νοη Wichtigkeit, weil Ι 4 
sagt: πεπρακέναι ... κ«τα τήνδε τ·ην δι.ιολογΙαν. Dies scheint Ζη zeigen, da.B 
θίηθ cδνή nicht vorausgegangen war. Parallelstellen s. S. 179. 

1.:1[ντί(γραφον)]. Ήρακ(λείδου) αις (ετών) κ &π6δ(οσις?) .... .. . . 
.. ιας 'Ισιδώ[ρlf ] . ... κ(αι) Φιλήμο(νι) φ~ (έΤών) λζ. 2'Έτους τεσσαρεσ

καιδεκάτου Ν[ έρ ]ωνος Κλ[ αυ ]δίου Καίσαρος Σεβαστού Γερμανικού Αύτο

κράτορος μηνος Τύβι εΙκάδει - εν Καρανίδι της 3Ήρακλείδου μερίδος 

τού .:1ρσιν[ οει']του νομο[ ύ. Όμολογ ]§i 'Ηρακλείδης Πε8-έως τού Ήρακλεί

δου αις ετών εΙκοσι ούλ( η) ποδει &ριστερωι Φιλήμονι 4 Πτολεμαίου αις 
, - ι []' \ [ 'λ(' ) ]" , ετων τριακον τα επτα ου η με τωπωι μψ!ωι πεπρακεναι αύτωι Φιλή-

5 μονι κατα τήνδε την δμολογίαν &πο της 5 ενεστώσης -ήμέρας έπι τον 

[α]παντα [χρ6ν ]ον &πο της -όπαρχούσης αύτωι έν Καρανίδι πατρι'}ης αύ

λης έκ τού προς ν6τον 6 μέρους τ6πους περιτ§[ τ ]ιχισμ[ εΊνους ε[μ ]βαδι

κου[ς] πήχεις πεντακοσίους ιbν μέτρα 'ν6τον ε[Ις] βορρά πήχεις δεκαπέντε 

7 εκτον, λιβος ε[Ις] &πηλιώτην πήχ[εις] τριάκοντα τρείς, πήχει τελείφ ξυ-

10 λικφ τεκτονικωι κα(/,) τα συνκύρουτα πάντα (folgt Grenzangabe) 10 και 

&πέχειν τον δμολογούντα Ήρακλείδην παρα τού Φιλήμο(νος) ιι την [σ]υν

κεχωρημένην τιμην έκ πλήρους &ργυρίου δραχ[μα]ς διακοσίας παραχρημα 

δια χειρος εξ [ο ]lxov κcψ) βεβαιΕ..ώσειν τον δμολογού[ντα 'Ηρακ ]λείδ[ η]ν 
[ (') ] , "- - Φ λ ' (') " κα ι το υς παρ αυτg1! τωι ι ημονι κα ι τοις παρ αυτού την πεπρα-

,αένην κα8-ως πρ6κειται αύλην 13 πάσηι βεβαιώσει ' επι [τον lΧ]παντα χρ6νον 

καω [μ]η -όπερυποκειμένηυ μηδs προεξηλλοτριωμένην δια μηδενος &Qxs?gv 

1 ϋberschrίft (vielleicht eingeschlaaen 
und versiegelt gewesen?) '" 

6 ~μμαδικoυ, πήχει, . Quadratellen. 

2. Einheitlicher Kauf. :293 

καω 14 μη[δ]έν<α) ~μ,πoιoύμεν[o]ν α[ύ]τ[ης μη]δε μέρους μηδε των έξ 

αύτων τρ6πφ μηδενι (folgen die ίiblichen Klauseln der βεβαίωσις und die 
Unterschriften samt &ναγραφή-Vermerk). 

256. Selbstandige όιαrQαφή iiber θίηθη Grundstiickskauf mit πτώμα. -
226-7 n. C. - Hermupolis. 

Ρ. Lond. 3 Nl·. 1158 ρ. 151 edd. Kenyon-Bel1. Nachtr. νοη Grenfell-Hunt, Arch. 
4, 549. 

Lit.: Eger, .Ag. Grundbuchwesen 147 Α.2. 

Der Papyrus gehort zu einer groBeren Gruppe, welcher auBerdem noch 
(chronologisch geordnet) Lond.3 Nr. 932 (ρ . 148/9), 935 (ρ. 29/30), 936 
(ρ. 30/31), 940 (ρ . 117/8), 941 (118/9), 942 (ρ . 119/120), 946 (ρ. 31/2), 
1298 (ρ. 152/3), 945 (ρ. 120/1) angehδren. Uber das gegenseitige Ver
haltnis dieser Stiicke Eger a. Ο. Stammbaum der Kontrahenten bei Kenyon
Bell a. Ο. ρ. 29. 

Die Urkunde ist besonders wertvoll, weil sie uns θίηθη seh1' eigentiim
licben Modus der Bezahlung des έγκύκλιον kennen lehrt. V gl. hierίiber 

S. 183. Auffallend ist iibrigens, da.B das πτώμα den Betrag der Zahlung 
nicht angibt. 

1'Έ " Λ ' , V ί ~". ι , τους εκτου υτοκρατορος.n.α σαρος 1Υ.ιαρκου ΛυρηλCου Σεουήρου 

)tλεξάνδρου Ευσεβούς Εύτύχούς ΣεβαστΟύ Τύβι ιζ. Διαγρα(φη) δι(α) 

της έν Έρμού π6λ(ει) μισ8-(ωτών) τρα(πέζης) . Λύρήλ(ιος) Θε6γνω[σ]τος δ 
και Μωρος Έρμαίου τού και Πα8-ώτου .:1χιλλέως μητ(ρος) Σουερούτος 

2Έρμοπολ(είτης) π6λ(εως) &πηλ(ιώτου) Λύρηλ(ίφ) Έρμίνφ τφ και Μώρφ 

&δελ(φφ) των α(ύτων) γονέω[ν] τού α( ύΤΟύ) &μφ6δ[ ο( υ)] πεπρακ(έναι) 
αύτ(ον) το -όπάρχ(ον) αύτ(φ) υίμισυ) μέρος διμοίρου μέρους Ο εστιν γΙ 

μέρος δλοκλήρου οΙκ(ίας) και αύλ(ης) και &νήκ(οντα) πάντ(α) έν Έρμού 

πόλ(ει) επλ φρουρίου λιβος κατα μετοχ(ην) 3 τού &λ(λου) (~μίσoυς) μέρους 

τού α(ύτού) (διμοίρου) μέρους τού φνουμ(ένου) τι(μf)ς) &ργυρίου δραχμων 

τριακ[ ο ]σίωυ / αργ < τ <ην και) αύτ68-( ι) &πέσχ( εν) παρ α τού ιbνoυμ( ένου) 
κατα τήνδ'ε την διαγρα(φην) και είναι περι αύτ(ον) τον ιbνoύμ(ενoν) καλ 
τους παρ' αύτ(ού) την τού πεπραμ(ένου) αις πρ6κ(ειται) 4ο γ μέρους των 
οΙκοπ(έδων) κυρ(είαν) καλ κράτ(ησιν) χρω(μένους) και οlκο(νομΟύντας) περι 
αύΤ(ώυ) κα8-' ον εα[ν] αcρωνται τρ6π(ον) &πο τού νύν έπι τον lΧπαντα 

χρ6( νον) έπι ταις -όποκ( ειμέναις) γι( τνίαις) κ[ αι] ι)'ιαστολαίς πάσ( αις) καλ 
επερωτη8-(έντες) αιμολ6γ(ησαll). (2te Η.) / Λύρήλιος 5 Δημήτριος τρα(πεζC- 5 

της) σεοημ( είωμαι). 6 (3te Η.) Λύρήλιος Έρμεινος δ και Μωρος Έρμαίου 

τού και Πα8-ώτου )tχι[λ]λέως μητρος ΣουεΡΟύτος Έρμοπολείτης &υαγρα

φ6μενος Επ' &μφ6δου π6λεως &πηλιώτου ώς (ετων) νη μακρος πύκτης 

7 επηκολού8-ηκα τηδε τ'π διαγραφΏ και πέπρακα &πο της ενεστώσης -ήμέρας 

Επλ τον &ει χρ6νον τω &δελφώ μου Λύρηλίω Θεογνώστω τώ και Μώρω 

τών αύτων γονέων &~αγραφo;έ~νφ επλ τού' αύτού &μφ6δου' το -όπάρxo~ 
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μοι ημισυ μέρος διμοί[ρο Jv μέρους σ έστιν τρίτον μέρος δλοκλήρου οι

κίας και αυλ-ης και χρηστηρίων κα~ &νηκόντων πάντων Εν Έρμού πόλει 
'" 'δ 9 'λ β ' \ \ επ αμφο ου φρουριου ι ος κατα μετοχην τού &λλου ήμίσους μέρους 

τού αυτού διμοίρου μέρους τού dJνουμένου &δελφού μ9ν' γείτονες των 

10 σλων οΙκ[ ο JnέO'rov νότου δημοσία ρύμη δι' ~ς εισοδος 10 και εξοδος, βορρα 

Πι~'oυτίωνoς ΙατρΟύ, &πηλιώτου πρότερον Άρείου όνηλάτου, λιβος πρό

τερον Έρμάl!l!CίJ-Ρ9ς, την δε προς &λλήλ[ ου Jr; συμπεφωνημένην τιμην &ρ-
γυ{)ίο δ \ 11 ' / ' - "" ., υ ραχμας τριακοσιας αργ < τ αυτο{}ι απεσχον παρα τού ωνου-
Iι.ένου \, δ \ δ ~ ''" "" r κατα την ε την ιαγραφ.ιν και· ειναι περι αυτον τον ωνούμενου 

κα~ τους παρ' αυτού την τού πεπραμένου αις πρόκ( ειται) 12 τρίτου μέρους 

των οίκοπέδων κυρείαν κα~ κράτησιν χρωμέ[ν JOvr; καΙ οΙκονομούντας περ~ 

αυτού κα,f}' ον έαν αιρωνται τρόπον &πο τού νύν EΠ~ τον ίΧπαντα χρόνον, 

τ-ης βεβαιώσεως 18 δια παντος προς πασαν βεβαίωσιν εξακολου,f}ούσης μοι 

κα~ [μ]η επελεύσεσ,f}αι με μηδ' &λλον iιπερ εμού έπι τον ωνούμενον μηδε 

επι τους παρ' αυτού περι μηδενος τ-ησδε τ-ης πράσεως 14 τρόπφ μηδενί, 

Εαν δε έπέλ,f}ω η μη βεβαιφ η τ' έφοδος &[κ JVQOr; έστω κα~ [π ]ροσαπο-
τ είσ "δ' \ 1 - 'λ' -, ''<\ ' ω η υπερ ι;μου επε ευσομενος τφ ωνουμενφ.ι το;;ς παρ αυτού τά 

15 τε βλάβη και δαπανήματα 15 κα~ Επιτείμου αις ιδιον χρέος διπλ-ην την τι

μην και εΙς το δημ[ όσιο]ν την ίΌην κ[α]ι μηδεν ~σσoν ή ΠΡ~9'[ις κυ ]ρία ' 
περ~ δε τού πρ[ ο ]'.t( ειμεν .. ) καλως γενέσ,f}αι Επερωτη{}εις αιμολόγησα. 

(Έτους) ς 16 Αυτοκράτορος Καίσαρος Μάρκου Αυρηλίου Σεουήρου Άλε

ξάνδρου Ευσεβούς Ευτυχούς Σεβαστού Άδριανού ιε. (4te Η.) Α[ υρ ]ήλιος 

Έρμίνος δ κα~ Μωρος Έρμαίου τού και Πα,f}ώτου πέπρακα κα~ 17 &πέσχον 

την τιμην και βεβαιώσω αις πρόκιτ[ α ]ι. Αυρήλιος Διονύσιος Σαραπίω

ν[ος] εγραψα iιπερ αυτού μη Ιδότος γράμματα. 18 (5 t
" Η.) Αυρήλ(ιος) 

"1ρειος δ κ(α~) Άφροδείσιος εγκυκ(λίου) σεση(μείωμαι) τέλ(ος) &γο(ρασμΟύ) 

τού πρ[οκ(ειμένου) γ μέρους] 'Πl!(-ης) gQfXX(tLtDv) τριακ[οσίων]. [Τύ]βι 
π§ντ[ εκα ]~δ εκάτ[ ηι]. . 

15 Ob περ~ δε του τα προκείμενα ? 
16 Die -όπογραφή ist datiel·t vom 11. De

zembel' 226; das πτώμα stammt vom 
10. Jannar 227, die διαγραφή vom 12. 

18 Εγκυκλίου ist die abgekiirzte Be
zeichnung fiil' den Beamten der Εγκύκλ.ιον
Verwaltung. 

3. ΑΡΡΑΒΩΝ. 

257. Homologie, Bestatigung iiber empfangenen Κaufs-ιΧQQα{:lών. -
158/9 n. C. - FaijUm. (V gl. S. 184 fg.) 
BGU 446 1.2-7; 14-18 ed. Viereck. Nachtr. νοη Gradenwitz, Einf. 28. 195; 

Wilcken, Nachtr. zu BGU llj Eger, Grundbuchwesen 204. 
Lit. : Gradenwitz, Einf. 82 ; Pappulias a. Ο. 45 fg. 

L. 1-2 Praskript. 'Ομολογεί Σωτηρία Είρ ]ηναίο[ υ τού Άπολλωνίου 

(Signalement) 3 μετα κυρίου τού] έαυτ-ης i"{oiJ ΕΙρη[ναίου] (Signalement) 
5 [Στοτοήτι Άγ ]~xώ[ φιος (Signalement) &πέχειν αυτην παραχρ-ημα] 5 δια 

Ι ' 
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χ[ ειρος εξ οΙ:κου δραχμας π ]εντακοσίας &ραβωνα &ναπόριφον &πο τ-ης [τι
μ-ης &ργυρίου δραχμων όκτακoσί]~ων τω[ν iιπαΡXόντων αυτl1] (Kaufobjekt) 

14 lX. κα~ καταγράψει ή Σωτηρ{α τφ Στοτοήτι, δπ6τε Εα[ν αίρ-ηται . , . 
κα,f}αρα &πο δη]~μoσίoυ η ίδιωτικού κα~ μήπου πεπραμένα μηδε iιπoτε- 15 

[,f}]ειμένα διο.. [. .. &πολαμβάνον ]~τoς αυτ-ης το λοιπον τ-ης 
τειμ-ης' Εαν δε μΎ, καταγράφrι, κα,f}α γέγραφε, εκτείσ[ ειν αυτην τον &ρρα
βωνα διπλούν τφ των] 17 &ραβώνων ν[ό]μφ' Εαν δε και ή Σωτηρία έτοί
μως έχουσα καταγράψαι μΎ, [λάβrι δ Στοτο-ητις την καταγραφην (?)] 18 στε
ρί<σ)κε,f}αι αυτον τού &ραβωνος, έτι δε και βεβαιώσιν αυτην Σωτηρίαν τα 
κατα. τ[αύτην την δμολογίαν πάσrι βεβαιώσει.] 

(Folgen Unterschl'iften und &ναγραφή-Vermerk.) 

16 Ι &πoλ.αμ~ανoύσης. 
17 Ι τής Σωτηρίας tτ. Εχούσης. 

18 Ι ~ε~αιώσειν . 

258. Homologie, Empfangsbestatigung iiber empfangenen Κaufs-ιΧQQα{:lών. 
- 166 n. C. - Neilupolis. (V gl. S. 184 fg.) 
Lond. 2 Nr. 334 Ι 4-26 ρ. 211 ed. Kenyon. 

4 'Ομολογούσι 5 Θασ-ης Στοτοήτεως τού 'Ώρου (Signalement) 6 μετα 
κυρίου τού υίού Στοτοήτεω[ς] 7 Στοτοήτεως [τού] Στοτοήτεως (Signale
ment) 8 και Θασ-ης 'Ώρου τού Πα~νεφρύμεω[ς] μετα κυρίου τού έαυτ-ης 
&νδρο[ς] 10 Πανούφεως [~γxώ]φεως τού ~γxώφεως (Signalement) 11 Τα[ ου- 10 
-η]τι Στοτο-ήτεως τού Στοτοήτεως (Signalement) μετ α 12κυρίου τού έαυ[τ-ης 
&ν ]δρος Παβούτος Σαταβουτος (Signalement) 13 [έχειν] παρ' αυτ-ης τας 
δμολογούσας παραχρ-ημα δια χειρος &ργυ~ρίoυ κεφαλαί[ ου δρα ]χμας δεκα
τέσσαρες &ρραβωνa &ναπόρειφον &πο τ-ης 15 συμπεφωνη[μένης τει]μ-ης &ρ- 15 

γυρίου δραχμων εεκοσι μιας τού iιπάρx[ ον ]~τoς τ-ης Θασ-ητος Στ[ οτοή-
τ ]εως εκτου μέρους έβδόμου μέρους οΙκίας (Beschl'eibung) 21 ιbν καΙ την 21-

καταγραφην ποιήσωνται α~ β δμολογούσαι τl1 22 Ταου-ητι δπ6τε [αν] αίρ-η
ται αυτων λαμβαυόντων παρ' αυτ-ης τας λoι~πα[ς] τής τειμ-ης [δρα ]χμας 
έπτά, έαν δε μηι καταγρ&ψωσι, εκτίσιν αυ~τας τον &ρραβ[ ων]α διπλούν 
tLS,f}' ήμιολίας κα~ τόκων γινομένης 25 [τ-ης] πράξεως oτ'n Ταούτι εκ τε των 25 

δμολογουσων και εκ των iιπαρxoν~των αυταϊ:ς π[άντω]-ρ κα:,f}άπερ Εκ δίκης. 
(Folgt iιπoραφή.) 

4. KAUF νΟΝ TIEREN UND LEBLOSEN GEGENSTA.NDEN. 

259. Homologie, Kauf θίηθΒ Esels. - 87 n. C. - Kerkesucha (FaijUm). 

. Grenfell 2, 46 edd. Gl·enfell-Hunt. 

1'Έτους πρώτου κα~ είκοστού 2 Αυτοκράτορος Καίσαρος Β Τίτου Αίλίου 
'Αδριανού Σεβαστού 4 Κaισαρείου δ έν Kερκcσoύ~XΏ τ-ης Ήρακλείδου μερί- 5 

δος 6 τού 'Αρσινοείτου νομού. 7Όμολογεϊ: Πνεφερως 8 Ήρακλήου αις (ετων) 
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&ρ(ιστερίΧς) 

ιο με ουλη 9 δακ( τύλφ) μικ(ρφ) χιρ(ος) &πο Κερκεσούχων 10 Πανεφρέμεις 

Άπύγxε~ως ιbς (ετών) λ ουλη μετώπ(φ) έγ δεξ( ιών), 12 πεπρακέναι αυτφ 
ονο(ν) 13 ,f}ήλ( ειαν) τελ( είαν) λευκον μυόχ(ρουν ) 14 &ναπόρριφον. Άπέχει 

15 15 τιμην &[ρ]γ(υρίου) (δραχμας) έκατον 16εξ κ~ί βεβαιοΤ. 17'Τπογρ(αφη) 

τού ηγορακότος 18 γρ(αφετσα) υπο Άρείου Σαβείνου, τού 19δs αλλου Ιδό-

20 τος γρ( άμματα). 2ό ΪΙνεφερως 'Ηρακλ[ ήο]υ πέπρα.Ε..κα κ[ a,f} ]ως πρόκ( ειται). 
(2te Η.) Πανεφρέμμ(ις) 22 Άπ[ύγχε]ως ηγόρακα παρ' αυτού κα,f}ως 2~[πρό-

25 κειται. Έγρ ]αψα υπερ αυτού 24[Λρει]ος Σαβίνου μη Εδότος 25 [γράμ ]ματα. 

10 1. Πανεφρέμμ,ει. 19. 24 1. εΙδ6τες. 
13 1. λενκην oder λενκομ,ν6χρονν (cf. 

BGU 228, 4); &ναπ6ριφον. 

260. Homologie, Kauf zweier Kamele. - 144 n. C. - Soknopaiu Nesos. 

BGU 87 ed. Viereck. Nachtr. vom Hg., Krebs unc1 Wilcken ίη den Nachtr. zu 
BGU Ι. 

L. 1- 4 Pl·otokoll. 5 Όμολογεί Ταουητις 'Λρπαγά,f}ου τού Σαταβου

το[ς] 6 [Ι]έρια &πο της αυτης κώμης ιbς (έΤών) κα ασημος 7 μετα κυρίου 

του συνγενούς Στοτο[ ήτεως] Στοτοήτεως 8 [το]ύ Στοτοήτεως ώς (ετών) λε 

ουλη &ντίχιρ[ι] &ριστερ(φ) 9 Σ[ αταβο ]ύτι Σαταβούτος τού ΣαταβΟύτος 

10 [CJtQEvg 10 π[έμπ]της φυλης ιbς (ετών) ίΧση[μος] πεπρακέναι 11 αυτφ τ [η]ν 

δμολογούσαν τους υπάρχοντας αυΤf; 12 κ[ αμ ]ήλους ,f}ηλείας δύο εσφρ( αγισ

μένας) ε[Ε]ς το[ν δεξιο]ν 13 μηρον νύ κα~ ~τα τούτους τοιούτους [&]να-

15 πορίφου(ς) 14 [καλ &πέχει]ν την δμολογούσαν την συμπεφωνημ( ένην) 15 τει_ 

μην πασαν έκ πλήρους παρ α Σα[ ταβούτος σ ]εβα( στου) 16 &ργυρίου δραχμας 

πεντακοσίας και' βεβαιώσι(ν) τη [ν ] 17 δμολογούσαν τα κατα την πρασιν 

ταύτην δια 18 παντος πάσrι βεβαιώσι, οϋς καλ &πογρ( άψεται) δ [Σαταβ]ους 

20 19[τΏ το]ύ ενεστώτος ετους &πογρ(αφΏ) καΙ πάντων 20[τών] δ[ημο]σίων 

προ[ς] αυτ[ο]ν οντων "". 
(3te Η.) (Folgt Unterschl'ift eines υπογραφεύς der Verkίiuferin.) 
(4te Η.) Έντέτακ( ται) δια γρα( φείου) Σοκνοπ( αίου Νήσου). 

Auf dem Verso roter Stempel. 

6 1. [ί]έρεια. 
9/10 1. ίερεί π. φ. V gl. Otto, Pl'iester 1,23. 

13 νϋ και ήτα sind die Brandstempel 
(ΝΗ). 

261. Homologie, Kauf θίηθΒ Kamels. - 152 n. C. - Dionysias (Faijo.m). 

BGU 153 ed. Krebs. Nachtr. vom Hg. , Grenfell-Hunt und Wilcken ίη den 
Nachtr. zu BGU 8 ρ . 357 und 395 sowie zu BGU ΠΙ 

L. 1-4 Protokoll. 5Όμολογεί Διδύμη (Signalement) 6[με]~τα κυρίου 

τού &νδρος Άγχορίμφιος (Sign.) 8.:4ρπαγά[,f}rι (Sign.)] 9 κα~ ΣαταβΟύ[ΤΙ] 

12 (Sign.) 12 πεπρακέναι την δμολογο[ύσαν] 13 Διδύμην τφ 'Δρπαγά,f}rι και 

Σαταβούτι κοινώς εξ [l'σoυ] 14 &πσ τού νύν δια παντσς την υπάρχουσαν 
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αυτf; Διδύμrι 15 κάμηλον μίαν τελείαν ,f}ήλειαν μελαίνην κεxαρα~γμένην 15 
επλ τφ δεξιφ μηρφ ,f}ητα ε κα~ νύ ~τα κα~ [επ~] τΏ 17 δεξι[~ σ]εαγόνι 
κακ λαι ίΧλφα, .ην κ[α~] παρείληφαν Ο τε 18'Λρ[παγά],f}ης κα~ Σαταβους 

ταύτην τυαύτην &ναπόριφον 19 &φ' ιbν εχει ή Διδύμη εν &πογραφ[flJ κα
μήλων επ~ κ[ ώμης] 20 Διονυσιάδdς κα~ &πέχειν την Διδύμην παρα .:4ρπα- 20 
21 γά{}ου κα~ Σαταβούτος την συνπεφωνημένην της καμή.Ε...λου τιμην κοι

νώς &ργυρίου δραχμας όκτακοσίας παρα~xρ[η]μα, καλ βεβαιώσιν την Δι

δύμην πάσ'r! βεβαίωσι και 24 &πσ δημοσίων ταύτης μέχρι τού ενεστώτος 
πεντεκαιδεκάτου 25 (ετους) και αυτού κα~ επάναγκον τον 'Λρπαγά,f}ην και 25 

Σαταβούν 26 ταύτην &πογράψασ,f}αι εν τΏ τών καμήλων &πογραφΏ τού 

Ισιόν~τoς έκκαιδεκάτου (ετους) επ' όνόματος αυτών επι κώμης Σοκν[ ο
παίου] 28 Νήσου κα~ &[ π ]οδώσιν αυτους τα &πο τού αυτού έκκαιδεκάτου 

[(ετους) δημό]~σια ταύτης. 

(Folgen Unterschriften und &ναγραφή-Vermerk.) 

16/17 Beschreibung der Brandstempel : 
ΘΕ, ΝΗ; ΠΑΚΑΑΙΑ (vg1. 260 Α. 1~). 

17. 35 1. σιαγ6νι. 

18. 35 1. τοιαύτην. 
23 1. βεβαιαισειν u . βεβαιαισει. 
28 1. &ποδαισειν . 

262. Homologie, Kauf θίηθΒ Esels. - 197 n. C. - Ptolemais Euergetis 
(Arsinoe). 
BGU 527 ed. Κrebs. Nachtr. vom Hg. ίη den Nachtr . . zu BGU Π. 

Die Urkunde hat den Traditionsvermerk. 

L. 1-5 Protokoll. 6Όμ[0]λ[ογ]εί 'Λτρ[ης] -'4φ[ροδισίου?] 7 μη(τρος) 

Νεκφεραύτος ~~9 [κώμης Κα ]~ρανίδoς ιb(ς) (ετών) μ ουλ( η) γ[ όνατι .. . . 
Xαι]~ρατι Πασί[ωνος] ~~9 της [μητρoπό]~λεως ιbω [(έτών) .... . ] .. . 10 

[ •..•.• • .• ] 11 &ριστ(ερ . . ) πεΙ πρα]κέναι αυτφ τ[ο]ν δμ[ ο ]2!.λογούντα ονον 
ίX~ρενα πώλον 13 μυόχρ[ ουν] τού[ τ ]ον τοιούτον &ν[α ]~πόριφoν [κα] ι 
παρειληφΕναι [αυτον?] 15 και &πέχ[ ειν τ ]ον 'Λτρην τας 'ffί~ 16 τειμης &[ρ]- 15 
γ[υρίο]υ δραχμας τριακοσ[tας] 17 δια χειρ[οjς έ[κ] πλήρους και βεβαιώ~σει 

&πο π[ αντο]ς τού έπιλημψoμE~νoυ. 20 

8 &ρισψρφ) oder δεξιφ. 10 Erg. die Angabe des Mals. 

263. Notarielles Protokoll (?), Kauf θίηθΒ Esels. - 219 n. C. - Kerke
sucha (Faijum). 
BGU 413 ed. Viereck. 

1'Έτους β/' Αυτοκράτορος Καίσαρος 2 Μάρκου Αυρηλίου 'Αντωνίνου 

3 ΕυσεβΟύς Ευτυχούς Σεβαστού Μεχειρ i 4 εν &γoρ~ Κερκεσούχων. Πέπρα
κεν 5 Α1'ιρήλ(ιος) Σερηνος Καρπίνου &πο κώ(μης) 6'Αρσινόης αις (έτών) με 

ουλ( η) καρπφ δεξιφ 7 Αυρηλίφ Σαβίνφ ονον ίXQQEva 8 λευκον τέλειον 

(δραχμών) φ. 
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264:. Chirographarischer Verkauf θίηθΒ Kamels. - 70 n. C. - Hel'kunft 
unbekannt. 

Gen. 23 ed. Nicole. Nacbtr. von Wilcken, Arcb. 3, 390. 

1ΔωρΙων και Σαμβαι;; &μφό[τερ]οι 'μρακ[λεί]δου 2 Σαταβούτι Σατα
βούτοι;; χ( αΙρειν). [Π]ε[ π ]ράκα~μ όν σοι &πο τών {ιπαρχόντων ήμΤν 4 0νι-

5 κων κτηνών σνον frt;' μυόχρουν 5 κολι;ιβον &ν' α ε6τΙν, τέλ[ ειο]ν τούτον 

6 τοιούτον &ναπόριφον και &πέχομεν 7 την τιμήν. Σαμβαι;; Ήρακλ§{δου 
6υναπέ6~X[ η lxa ιbι;; πρόκιται και 6ν[ν ]πέπρακα. 9 ("Έτουι;;) β' Αύτοκράτοροι;; 

10 Καί6αροι;; Ούε6Π[ α6ιανού] 10 Σεβα6ΤΟύ Μεχειρ ια'. 

3 Ι π;επ;ράκαμεν . 5 Ζπ κολοβον άν' & fστίν vg1. Wilcken a. Ο. 

265. Chirographarischer Kauf iiber θίη Kamel. - 289 v. C. - Mareo
tischer Gau. 

BGU 13 ed. Wilcken. Nacbtr. von 8cbubart, Arch. 5, 196. 

Lit.: WesBely, 22. Jabl·esb. des k. k. 8taatsgymnasiums ΠΙ Bezirk ίη Wien 1890/91. 

Recto. 

1 Α[ ύρ ]ήλιοι ΆπολλώΙ;; Σαραπίωνοι;; τού και Συρίωνοι;; και Ήραι;; 
άμφότεροι 

2 [Ά]μμων[α] &πο χώρας ΧενεβρΙΤών τού Μαρεώτου Αύρηλ{φ 3:.1[ν ]τινόφ 
ππ επάρχου ΑΙγύπτου χαίρειν. 4 Ό[μο ]λογούμε1Ι πεπρακέναι 60Ι 

5 κάμηλον liρρενα &ραβικον τφ 5 [6 ]ώματι κατηρτυκότα τειμηι;; &ργυρΙου Σε
βα6τών νομί6ματοι;; 6 τ[ αλ]άντων ις και δραχμών τριι;;χειλΙων, Ε1περ έντεύ

itEV &πέ6~[x]αμεν παρα 60ύ πλήρηι;; δια χειροι;; εξ οΙκου σου και παρα-
8 [δε ]δώκαμέν 60Ι τον κάμηλον &χάρακτον {ιγιη(ν) και &6ινην 9 προι;; το 

10 &πο τού νύν παριληφότα 6εαυτον εξου6ίαν εχειν 10 ετέροιι;; πωλείν και 
διοικεΤν και έπιτελεΤν περι αύτού ιbι;; εαν 11 αίΡf], εφ' ον και ούκ επελευ-

6όμεitα 01Jτε ήμίι;; οί πεπρακότει;; 12 01Jτε αλλοι;; {ιπsρ ήμών ούδειι;; κατ' ου

δένα τρόπον, τον δs και 13 έπελευ6όμενον ~ έμποιη6όμενον τού πεπραμέ

νου καμή~λoυ ~ μέρουι;; αύτού χάριν ήμείι;; αύτον &ΠΟ6τή6ωμεν και 

15 15 έκδική6ωμεν παραχρημα τοίι;; {δίοιι;; εαυτών δαπανήμα6ιν 16 καitάπερ έκ 

δΙκηι;;, και εγράφη ή δμολογεΙα μοναχη έπι {ιπo~[γρ ]αφ'ί'ίι;; ήμών και κυρΙα 

ε6τω και έπερωτηitέντει;; ιbμo~[ λο ]γή6α[μεν]. 'Έτουι;; πέμπτου τού κυρ{ου 

ήμών Αύτοκράτοροι;; 19 Δ[ι]οκλητιανού και' ετουι;; δ/ Αύτοκράτοροι;; Καί6α-

20 ροι;; Μάρκου 20 Αύρηλ{ου Ούαλερίου ΜαξιμιανΟύ Σεβα6Τών Με60ρη πέμπττι. 

21 (2te Η.) Αυρήλιοι;; Άμμώνιι;; &πο χώραι;; Νεitειτών &ξειοitειι;; {ιπαι~ρ 

&(υ)Τών γράματα μει εΙδώτων εΥραψα {ιπαιρ &(υ)Τών. 

Verso. 
'Ωνη καμήλου έκ τού Φε~oύ~ι;ιυ. 

3 π;π; scheint konigiet·t. W. 21 Ι άξιω~ε!ς 1;π;ερ, μ.η . 

5. Kauf von 8klaven. 

266. Chirographarischer Verkauf θίηθΒ Webstuhls. 
rhynchos. 

ΟΧΥ. 264 edd. Grenfell-Hunt. 
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54 n. C. - ΟΧΥ-

Αω 8chluB steht die διαγραψή uber die Zah1ung durch die Bank. 

1 ~μμώνιoι;; ~μμωνίoυ Τρύφωνι Διονυ6{ου 2 χα{ρειν. Όμολογώ πεπρα
κέναι 60Ι τον {ιπάρ~xoντά μοι [6τον γερδι[ακον] π[ η]χών γερδιαΚώ(ν) 

4 τριών παρα παλαι6ται;; . δύο, ο-ό &ντία δύο 5 ί6τόποδει;; δύο, έπιμν[ ημο- 5 

νεύω]ν εχειν παρα 6(Ού) 6δια Τ'ί'ίι;; έπι τού προι;; Όξ[υρύγχ(ων)] πόλει 

Σαραπιε{ου 7 Σαρίχπ{ωνοι;; τού Λόχου τραπέζηι;; την ε6ταμένη(ν) 8 προι;; 

&λλήλουι;; τούτου τιμην &ργυρ{ου Σεβα6τού και 9 Πτολεμαικού νομΙ6ματοι;; 

δραχμαι;; 10 εΙΚΟ6Ι, κ[ αι] βεβαιώ6ειν 60Ι την πρα6ιν πά6ΤΙ 11 βεβαιώσ[ ει] ~ 10 

έκτεΙ6ειν σοι ~ν {6χον παρα 60ύ 12 τιμην 6υν ήμιολtrt και το βλάβοι;;. 

Κυρία ή χε{ρ. 13('Έτουι;;) ιδ ΤιβερΙου Κλαυδίου Καί6αροι;; Σεβα6τού 14 Γερ

μανικού Αύτοκράτοροι;;, μη(νοι;;) ΚαΙ6αρε{ου ιε. 15 (2te Η.) Άμμώυιοι;; Άμ- 15 

μωνίου πέπρακα τον ί6τον 16 και &πέχω την τιμην ται;; τού &ργυρΙου 

δραχμα(ι;;) 17 εΙ'κ,Ο6Ι και βεβαιώ6ωι καitότι πρόκιται. Ήρα~κλείδηι;; Δ[ιο-

ν ]υ6Ιου εγραψα {ιπsρ αύτού μη 19 εΕδότοι;; γράμματα. ('Έτουι;;) .ιδ Τιβερίου 

Κλαυδ{ου 20 Καί6αροι;; Σεβα6τού ΓερμανιΚΟύ Αύτοκράτοροι;; 21 μη(νοι;;) Και- 20 

6αρεΙου U ΣεβασΤΏ. 22 (3te :Η.) 'Έτουι;; τε66αρε6καιδεκ&του 23 Τιβερ{ου 

ΚλαυδΙου Καίσαροι;; 24 Σεβα6τού Γερμανικού 25 Αύτοκράτοροι;;, μη(νοι;;) Και- 25 

6αρείου ιε 26 Σεβα6τf]. Δι(α) 'tfJ(r;) Σαρ(απίωνοι;;) τρ(απέζηι;;) γέγο(νεν) ή 
δ ιαγρ( αφή). 

5. KAUF νΟΝ SKLAVEN. 
V gl. Lips. 4 + 5 oben 171 und Ρ. 8traBb., Arch. 3, 418. 

267. Homologie iiber Sklavenkauf mit vorgii.ngigem ΧΕιρόγραφου. 

95 n. C. - Oxyrhynchos. (V gl. S. 192 fg.) 

Ρ. Οη. 95 edd. Gl·enfell-Hunt. 

Dem notariellen Vertrag war θίηθ chirographarische πρασις vorher
hergegangen (Ι 13); ο b sie den gleichen Inha1t hatte wie der erstere oder 
ob der erste Kauf b1013 ob1igatorisch war, ist nicht sicher zu entscheiden. 
8011ten 8k1aven θίη Gegenstand der βιβλ.ιο.f7ήκη lγκτήσεων gewesen sein 
(8. 95 Α. 1. 2), 80 ware die letztere Annahme die wahrscheinlichere 1); 

unsere Homologie diirfte dann dem Zweck der &πογραφή ίη del' Bibliothek 
dienen. Denn obwohl &πογραφή auf Grund eines χειρόγραφον mog1ich ge
wesen zu .sein 8cheint (8. 98), iiberreicht man doch dem Grundbuchamt 
1ieber θίηθη δημόσιος χρηματισμός. 

Man beachte, daB das εγκvκΛιον 8chon auf das Chirographum hin be
zahlt worden war. 

1) Obwohl immer noch nicht geboten, da man oft auch ίίber Grundbuch
objekte chirographariBche Auflassungen gemacht hat (8. 108). 
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(L. 1-3 Protokoll) . . 4Όμολογεί 'Aγιx{}o~ ΔΙΧίμων ό κιχι Διονύσιοω 

55 Διονυσtου τού Διονυσ[ιΊου μηΤQΟ~ ΈQμίόνη~ 6 άπ' Όξυρύγχων πόλεω[~ 

Γ]ιχtφ [Ίο ]υλtφ ΓεQμιχ~νφ υcφ Γιχtφ 'Ιουλίου Δομε[ τιιχνο]ύ έν &[γυ]ια 

8 έκμΙΧQτvρείσ.f1'ΙΧΙ δ[ι]α τ[ ΙXύτη~ τη~] όμoλo~γίιx~ ην πεποΙητιχι ό όμoλoγώ~ 
10 Άγιχ{}ος Διχt~μω[ν] ό κιx~ Διονύσιος τφ 'Iοvλtφ Γερμιχνφ 11 tfJ πέμπτTl 

κιx~ είκάδι μηνος .Τύβι τού 12 ενεστώτος τρισκιχιδεκάτου ετoυ~ 13Ιδιόγριχφον 

15 πρασιν τη~ ύπΙΧρξάσης ΙΧύτφ 14 &γοριχστης ΠQότερον Ήριχκλεtδοv τού 15κιx~ 

Θέωνος Μάχωνος Σωσικοσμεtοv 16 τού κιx~ )fλ{}ιχιέως δούλης Διοσκορο,υ

τo~ 17 ώ~ (ετών) κε &σήμου, ην εκτοτε πιχρεt<λη)φεν 18 ΠΙΧQ' ιχύτού ό 'Ιού-

20 λιος Γερμιχνος τιχι)την 19 τοιιχύτην άνιχπόριφον 'πλην {ερας 20 νόσου κιx~ 
επαφής, τειμη~ &QyvQtov 21δριχχμών χειλtων διιχκοσίων, α~ 22εκτοτε άπέσχεν 
ό 'Αγιχ{}ος ΔΙΧίμω[ν] 23 ό κιx~ Διoνύσιo~ παQ[α] τού 'Iovltov ΓεQμιχ~νού 

25 εκ πλήρoυ~ αμιχ tfJ Ιδ'ιογράφφ πράσ[ι]' 25 άφ' ~~ έτάξΙΧτο ό Ίoύλιo~ Γερ
,αιχνος 26 τα lilr; το ένκύκλιον της ΙΧύτης δούλη[ς] 27 ΔιοσΚΟQούτ~ς τέλη tfJ 

rQtrTl μηνοω 28 Φάμενω{} τού ιχύτού ετους, άκoλoύ~{}ως τφ εκδεδομένφ 

30 ΙΧύτφ συμβόλφ' 30 της βεβιχιώσεως της ΙΧi!της δούλης 31 Διoσκoρoύτo~ προς 

πασιχν βεβιχtωσιν 32 εξιχκολου{}ούσης τφ Άγα{}φ Διχίμον[ι] 33 τφ κιx~ Διο

νυσίφ, ώς κιx~ ~ Ιδιόγραφος 34 πρασις περιέχει, 'Ήν έαν σvμβfJ πιχριχ-

25 35 πεσίν η ίΧλλως πως διαφ{}αρ[ ή]νι;c:~ . [ .. ] 36 προσδείσ{}ιχι τον Ίούλιον [Γερ

μανον 37 [, •.••••• • • ]σοριχσ[ 38 [ •.. ••••••• • ]~ι;c: • [ 

7 Ι ΓαΙου. 8 Ζυ fκμαρτvρΕίσ{fαι vg1. BGU 619, 16 
und oben S. 83 Α. 2. 

268. Homologie iiber Eigentumsiibertragung an einem Sklaven auf Grund vor, 
gangiger ώνή. -136 n. C. - Ptolemais Euergetis (Arsinoe). (8.192 fg.). 
BGU 193 Π ed. Viel·eck. Nachtr. vom Hg., Υοη Wi1cken und Gradenwitz Ζυ 

BGU Ι, ΙΙ und ΠΙ; Schub. zit. ίη Ρ. Teb. 2 ρ. 399; Ρ. Meyer (brieflich). 
Lit.: Gradenwitz, Einf. 56 fg.; Wilcken, Deutsche Lit.-Zeitg. 1900 Sp. 2468. 

Der καταγραφή wal' eine agoranomische dινή vorausgegangen (Ι 10/11), 
vg1. 255. 

V οη 001. Ι sind ηυι' dfu·ftige Reste vOl·handen. 

Col. Π. 
ι [Άντί]γQιχφ(ον) ωνη~. (1. 1- 3 Protokoll). 3 Όμολογεί [Σ]εγα{}ιr; 

5 Σιχταβούτος (8ignalement) 4 κιx~ ~ ταύτης [μήτη]ρ Θιxσή~ 5 [Σ]τοτοήτιος 

(Sign.) [μετα κ]υρίου τού 6 τής Θιχσητος υ{ού, ό[μοtω]ς δε κ[α]~ tfi Σε
γά{}ιος όμοπ[ ΙΧΤQί]οv άδελφού 7 Στoτoήτιo~ (8ign.) Θειχνώ Σαριχπtωνοr; 

το[ύ Δη]μ[ n].! rQiOV &otfJ (8ign.) μετα κvρtοv τού συνγενΟ(ύς) Πτολεμιχtοv 
10 Μιχρί[ ωνος] (8ign.) 9 ή μεν 10 Σεγα{}ις πεπρακένιχι τΏ Θ[ εα ]νώ κιχτ' ωνην 

δια τού έν Τ'Π ΠQογε[γQ( ιχμμένTl)] πόλει 11 &γορανομείου άπο τού νύν επι 

τον 'απαντιχ ΧQόνον το ύπάρχον Τ'!Ί 12 Σεγά{}ι οΙκογενος δουλικον εγγονον 

12 Ι ΟΙΚΟΥΕνές. 
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Σωταν ώς (ετών) η ΊΧσημον τούτο ΤOΙ~.oύτo &νιχπόQιφον πλην έπιχφης 
και Ιερας νόσου κιχ" άπέχειν την 14 Σεγα{}ιν πιχρα της Θειχνώ την συμ

πεφωνη[μ ] ένην τού πεΠQιχ[μένο]υ δoυ~[λικo]ύ εγγόνου Σωτα τιμην πα- 15 

σ[ ιχ]ν έκ [π Jλήρoυς [δια χειρ[ος] άργυρίου] 16 δ[ριχχ]μας έπτακοσίιχς δια 
της [ ... ]ου ΤΡΙXπέ~ης ΦQέμει κ[ αι βε ]Ε..βιχ[ι]ώ[ σειν] την Σ[ εγα}σιν κιχι 
τους πιχρ' ΙΧύ[ τΝς [τ]ο πεπραμένο[ν ώς] 18 ΠQόκιται δουλικο[ν εγ ]γονον 
[Σωτ ]αν [πάσJn βεβ[ ιχι ]ώσ[ ει και πιχρι!ξιχσ{}ιχι] 19 άνέπιχφον κιχ" άνεν[ ε ]χύ-
ριχ[ στο]ν κιχι άνεπι[ δα,ιει]στ[ ο]ν κ[ ιχι] κιχ{}[ ΙXQOV &πο] 20 πιχ[ν ]τος όφιλήμα- 20 

τ[ ος] δημο[ σί]ου μέχρι νύν . [ .. ] . 1J • [ ]ω[ ... άπο] 21 [δε] εΙδιωτικών ~[αι 
Π ]άσης έμπο[ι]ήσεως δια [πα ]ντο[ς] . [. κιx~ μηδ]έ~νΙX κολύοντιχ Θειχνω 
μηδε τους [π ]ΙXQ' αύΤής κυριεύοντ[ ιxg τού δο]υ 23 λι[ κού έ]γγόνον Σω[ τ]α 
ΚΙΧΙ οΙκονομούντιχς ΚΙΧΤ' Γ ιχ ]ύτ[ ών ........ ] 24. [ •••••. ] •• Μ.ν δε [μ}l 
βεβΙΧΙΟί η μη πιχρέχητ[ ιχι] κιχ{}ιχρο[ν] &πo~τισάτω ~ Σεγα{}ις [r]fi Θειχνώ, 25 

ην άπεtληφεν τ[ιμ]ην με{}' ~[μ ]ιολ[ίιχς] 26 [ •• ] ••• κιx~ &[ν ]ηλωμένιχ δ[ι]πλα 

κιx~ έπιτίμ[ ου] άργυρ[ίο]υ δQιχχΕ..[μαg έ]πτιχκοσί[ ιx~ κιχι] είς το δ[ ημό]σιον 
τας Ι'σιχς χωρις [τού μι!νειν] 28 κύρ[ι]ιχ τα προγεγ[ρ( ιχμμένιχ)]' ~ δε Θαση[ς 
ε ]ύδοκί τΏδ[ ε tfJ] πράσε[ι]. 'Τ[ π ]ο[γριχ( φεύς)] 29 τών όμολογούντων ΣαQΙΧ-

πίων Σεύ{}ου ώς (ετών) ογ ούλη . [ . . ]ε[ . ] 30 μέσφ. ~O 

13 Ζυ πόλ.ει (Schub.) - nicht κώμrι 
(Viereck) - vg1. oben S. 59 Α. 4. 

22 Ι κωλ.ύοντα. 
26 Die Klammern nach Ρ. MeyeI. 

269. Homologie iiber einen Sklavenkauf. - 18/19 oder 44/45 n. C. -
Faijum. (8. 192 fg.) 

BGU 987 ed. Gradenwitz. 

1 ['Έτο ]υς πέμπτου Τιβερίου [ 2 Ήριχ ]κλείδου μερίδος τού Άρ-

σινοεί[ του νομού. Όμολογεί Στοτοητις Στοτοήτιος ώς έτών ] 
3 [ .• • ]στεριχς κιx~ χειρ~ δεξι~ Χ[ ιχιρήμονι Σωκράτους ώς έτων ο-όλη 

πεπριχκένιχι αύτ;φ κατα] 4 [τήν ]δε την όμολογίιχν άπο τη[~ ενεστώσης 
~μέριxς είς άει την ύπάρχουσαν ΙΧύτφδούλην] 5 [~ς ο]νομιχ Εύδιχιμονις η 
κιχι [ ώς έτών τΙΧύτην τοιιχύτην άνιχπόριφον πλην επιxφη~ κιχι LcQίXr; 

νόσου] 6 [κιχι] άπέχειν τον Στοτοή[ τιν πιχρα τού Χιχιρήμονος την συμπε

φωνημένην τιμην παοαν] 7 [έκ π ]λήρους πιχριχχρημιχ δια [χειρος εξ οrκου 
&ργυρίου δ ραχμας . .. χιλίιχς κιχι βεβιχιώσειν ιχύτσν τφ Χιχιρήμονι] 8 [κιχ/,] 

τοίς ΠΙΧQ' ιχύτού την πεπρ[ ιχμένην αύτφ ώς πρόκειτιχι δούλην ΕύδιχιμονίδΙΧ 
την κιx~ ... πάσTl ' βεβιχιώσει πλην] 9 [δριχσ ]μού κιx~ πιχρεχέσ{}ω(ι} [άνέ-

\' Ι d \' δ ι d 'ι>. \ ] 10 [ ] πιχφον και ΙXVcVcXVQΙXvtOV κιχι ανεπι aVEιvtOV κιχι κιχ,,-,ιχριχν . .. . ... 10 

όφ,<ιλήμιχτος [δη,αοσίου μέχρι τη~ ενεστώσης ~μέρα~ άπα δε Ιδιωτικών κιx~ 
••• ] 11 [ ••• ] ••• ,:,ι;c:~ μηδένιχ εμ[ ποιούμενον ΙΧύτης μηδε μέQους ΙΧύτης μηδε 

τρόπφ μηδενι] 12 [μη]δε κωλύοντιχ ΧΙΧΙQήμ[ ονιχ μηδε τους πιχρ' ιχύτού 

1 i. f . Ol·tsangabe zu erganzen. 



30.2 Kap. νι Kauf. [269-271 

κυριεύoντα~ αiJτων και ύποτι.ftέντα~ Και έξαλλoτριoύντα~ και] 13 [χρ ]ω-

1!?,!,Oυ~ αiJτοϊ~ ώ~ Μ.ν α[ίρωνται . . . ] 14 [ ••• ] •••• αι, ΠΡΟ!; δΒ τα προκεί
[μενα μηδεν τον Στοτοfjτιν επικαλείν μήδ' ενκαλεϊν μήδ' έπελεύσεσ.ftαι 

1515 [έπι τη]ν πεπραμένην "a.ftIb!; π[ρόκειται δούλην ΕiJδαιμονίδα την και . . . 
'Ότι δ' αν τούτων παραβf] δ] 16 [Στοτ ]Ofίτι!;, αποτισάτω(ι) τφ Χ[ αιρήμονι 

ην τε απείληφεν τιμην και ανηλωμένα διπλα και επίτιμον 17 [αργ( υρ{ου) 

δρα ]χ(μα!;) δι!;χιλίας κα<ι) μηδε[ν ~σσoν τα διωμολογημένα κύρια είναι. 
'Τπογραφεϊς τού μεν Στοτοήτιος] 18 [ ••• ] • • •• Σαταβους κι;ιλ[ . .. ] 
(Folgt Untel'schl"ift des Vel'kiiufers, eine ΖθίΙθ ίη demotischel' 8chrift und 

der άναγραφή-Vermerk.) 

270. Endstίick eines Sklavenkaufs. - 337-350 n. C. - Faijum. 

Ρ. Lond. 2 Νι'. 251 ρ. 317 ed. Kenyon. 

Der Vertrag scheint im ganzen objektiv stilisiert gewesen Ζη sein; el'st 
ωίΙ 'Λ-ό(!1μιοι Πέτ(!οι;; καΙ. Ζήνων' ίη Ι 12 beginnt subjektive Stilisierung. 
indem hiel' die {,πογ(!αφή einsetzt. 

Wenn die ungefahre Datierung, welche Kenyon der Urkunde verleiht, 
richtig ist, so ware nicht ganz ausgeschlossen, da1l es noch θίηθ agorano
mische oder γ(!αφείον-Urkunde ist, da solche bis 328 n. C. nachweislich sind 
(oben S. 59 Α. 2). Jene Datierung stiitzt sich darauf, da1l ίη 1.16 steht 
'6φγυ(!{ου Σεβαστων (nicht σεβαστου) νομ{σματοι;;" woraus der Hg. auf eine 
Mehrheit Υοη Regenten und demnach auf die Zeit Υοη Constantius und 
Constans schlie1lt, was freilich θίη nicht besonders zuverlassiges Argument ist. 

Inhalt: Zwei Brίider, Petros und Zenon, verkaufen der Nonna zwei 
Sklaven, die gleichfalls Briider sind. Dabei fungieren θίη Μ. Αηι'. ptolemos 
als βεβαιωτήι;; und zwei Zeugen. 

Bemerkenswert ist am Schlu1l die &πόλυσιι;; (absolvel'e, vgl. Bruns, ΚΙ 
Schr. 2,110; Brunner, Zur Rechtsgesch. d. Urk. 67), die hier sehr frίih 
vorkommt. Fel'net' beachte man die &νάκ(!ισιι;; Ι 7 und 18; dazu Anm. 15 
Ζη 171 Ι. Βίθ geschieht durch die δικαιοδοσ{ο.; vgl. oben S. 27 Α. 2; Ρ. Lips. 
57,23/4 mit meiner Είηl.; Hirschfeld, Verw.-Beamte 350 Α, 5. 

'Εντολή ίη 1.25 ist Bίirgschaft (mandatum qualificatum), hier mit Fide
jussio und βεβα{ωσιι;; kumuliert; ίη diesem Βίηη hei1lt der Biirge ίη Ur
kunden des 4. Jahrh, auch εντολικά(!ιοι;; (Lond. 3 ρ. 232, 36). Uber θίηθ 
andere, wenngleich vielleicht verwandte Anwendung des letzteren Ausdrucks 
s. Είηl. zu 77. Uber den βεβαιωτήι;; dieser Zeit s. Reichsrecht und V olks
recht 506 fg. 

1] • α. Πέτρον 2 [ • . .. .• ••••..•.•••••..•••• ] .. ... . σε 1;~Oν κα~ 

δπότερον αiJτων 3 [ • .•. . ...••.••• ] ?ν αλλήλων αΠΟ9[ ώ]σιν και έκδικήσιν 

παραχρημα τοί!; 'Μοι!; 4 ι;ιiJτφυ δαπανήμασιν ' [έα]ν δε μή, έκ[ τ ]ε[tσιν] aiJ-
5 του!; και δπότερον αiJτων < αίρηται) 5 τηι Α[ -όρ ]ηλίtt Νόννtt τf] και Πο-

2/ 3 Man erwartet δπότε(>ον αfJτων [αί(>ή
ται έγγύους] &λλ-ιJλων Μ. 

4 < αί(>ήται> Μ. 

Anhang. AuBeragyptische Sklaven-Kaufvertrage auf PapYl'\ls. 303 

λυετ{φ παραχρημα την τειμην δι<π)λfjν και τα βλάβη και δα~ι;ινήματα 
~ά[ντα] κ. α [ . ... . ] δε .. αναδέδωκαν δΒ οί αποδόμενοι τf] 7 §φνημέν'!') 
ην πεπόηrrαι έπι Ι τfj!; δι ]καιο[ δ]οσία!; [τ ]ων οΙκετων ανάκρισι,!, giΊ.!IJav 
τf] ενεστ[ ώ ]σ!] Περι δΒ τού ταύτα ουτως σρ.ftω!; καλω!; rEvIiIJ.ftaL 
9 έπηρώτησεν ή καταγραφομένη ΑiJρηλία Νόννα ή και Πολυι!τιον εχουσα 

10 δίκαιον τέκνων, ώμολ[ όγησ ]αν οι τε αποδόμενοι ΑiJρήλιοι Πέτρος και 10 

Zή1~ων 11 κα~ δ βεβαιωτης [Μάρκο!; ΑiJρήλ]ιος .. κοί. ΑiJρήλιοι Πέτρο!; 
και Ζήν[ ω]υ αμφό 12 τ?ροι Πέτρου υίο[ι πεπράκαμεν (?)] και κατεγράψαμεν 
Nόνν~ (τει) τf] "ai ΠολυΕ...ει;{φ δούλα έαυτω[ν σώματα Μήτιρον] 'f9'!' 

?;ιι;ιι ΠτιλλωνίΧν: και Πρίμον 14 α[ δελ]φ[ον αiJΤΟύ] Άλεξανδ[ .. ] διπλω χρη
ματει π~σΤOυς και αδράστους και 15 ';ι;ιλιrερει;rις και οντας έκτο!; ίερας νό- 1, 
[σου] και έπ[ α ]φη!; και απέσχομ[ εν] παρ' αiJ~τfj~ την ύ[ πs]ρ αiJτων τψην 
αργυρ{ου ΣεβασΤών νομ{σματος τάλαντα 17 δισχίλια τετρακόσια πληρε!; δια 

χειρο!; και αναδεδώκαμεν αiJτf] ην πεΕ...Π9ιήμεl1α αiJτων έπι τη!; δικεοδο
σ{α!; ανάκρηοιν και lπερωτη.ftέντες 19 ώμολογήσαμεν ώ!; π[ρό]κειτ[ α ]ι. Έγω 

δΒ δ Πέτρο!; έγραψα και iιΠBΡ τού &δελ~φoύ μου τα πλϊστα. Α[ -όρήλ]ιo~ 20 

Ζήνων συνκατέγραψα ίΧμα τφ αδελφφ μο"", Πέτρφ 21 τα δούλα σώματα 
Μήτιρον τον και Πτεμλωνα και Πρεϊμον και συν<α)πέσχον την 22 τιμην 

και επερωτ[ η.ftεΙς ώμο ]λόγησα ώς πρώκιτε. Μαρκο!; ΑiJρήλιΟ!; Πτόλεμος 
Έρμιά 23τού Δουκ{ου Σωσικόσμιο!; δ κα[ι] 'Al.ftEOiI!; βεβεω την των δού
λων σωμάτων M?I~τ{ρo[ υ] τού και Πιτλλωνο!; και Πρ{μου αδελφ[ ωυ] 
κα[ τα ]Ύραφην τfj llLfj π{ι;rτι και 25 iV'fOlfj και παρ έξω την καταγραφην 3, 

"a.ftaQ~v απο πάση!; ~YH~oιήσεω!; 26 και επερωτη.ftΙ!; ώμολόγησα [ώ!;] πρό
κιται. ΛiJρήλιο!; ~ερι;ι~g~ω Ρω[ .. ] 27 Τριφερίου οΙ[ κων] εν τφ Μενδιδίφ 
έν τοϊς ηδίοι!; μαρ~τυρω. ΑiJρή[λ]ιο!; Κύ[ρο]!; Διgι;rκόρφ οΙκων έν τόπφ 
r .. [ . . ]διω εν τοϊ!; ηδίοι!; μαρ~τυρω. 30 ΑiJρήλιο!; Πέτρος απέλυσα τα!; 30 

d-ινα!; [πληρ ]ω~ει!; την τιμην. 31 ΑiJρήλι[ Ο!; Ζ]ήνφ'!' ~πέλυσα τα!; ώνα!; 
πληρω.ftΙ!; την τιμην. 

12 [ΠΕπ(>άκαμεν?] Μ. 
14 διπλω (W. am Orig.) χ(>'Ι)ματΕι iBt 

mir unklar. 

18 l. &νάκρισιν . 
27/ 8 1ιδΙοιι; = ΙδΙοlι;. - l. Διοσκό(>ου. 

ΔNHΔNG. 

AUSSERAGYPTISCHE SKLAVEN-KAUFVERTRAGE AUF PAPYRUS. 

271. Objektiv stilisierter Sklavenkauf. - 359 n. C. - Askalon. (8. 193.) 

BGU 316 ed. Wilcken. 
Lit.: Wilcken, HermeB 19, 417 fg. 

Ob der Vertrag vor einer Behorde errichtet ist oder vor Zeugen, ist 
nicbt Ζη erkennen; Zeugenunterscbriften konnten auf dem zerstorten Ende 
der Urkunde gestanden haben. 



304 Kap. VI. Kauf. [271-2?~ 

Man beachte, wie del' Kauf auf die El'klat'ung des Kaufers - nicht 
wie ίη Agypten des Verkaufers - abgestellt ist; das έπ~lατo (ι 5) ent
spricht dem romischen 'Emit (mancipioque occepit)'. 

1'Τπατείο/- Φλ(αουίου) Εύ6εβίου καλ Φλ(αουίου) 'Τπατείου τών λαμπρο

τάτων [rfj προ τεσσά]":'ρων εΙδών [Ό]κτωβρίων, &yaitfJ τύχ,!/, εν κολωνίο/

~σκ[άλωνι] 5τΏ πιστfj καλ ελευitέριι, ετους δευτέρου έξηκοστού τετρακοσιο-
5 στο[ύ τού] 4μηνος Γορπιαίου δι. 5Έπρίατο καλΏ αΣρέσει Φλ(άουιος) Βιταλια

νος βCαρχος ουεξελλ[ατCωνος] 6 tππέων καταφρακταρCων εCδρυμένων τα νύν 

εν [τΏ ~ρσι]2.νoειτών πόλει της Αίγύπτου υπο Δωρόitεον τριβού[νον] 8παρα 

Φλ( αουίου) ~γεμoύ'!'99[ υ] ιJf,!,άτορος '!'91ψέρου αυσι~[ιαρίων] 9 KrovoravrtlX-
10 κών υπο Βάριον τριβούνον νύν ε~ [ ... . . ] 10 τfι i'!''F~vita διατριβούσ?Ί 

φαμιλίιι rq:J'!' YE'!''!'E'F[ άτων] 11 Κωνσταντιακών στρατιωτών δούλον αότού 

ό[νόματι] 12 "4ργουτιν ει' και εί τινι έτέρφ όνόματι καλίτε η κληit[ ήσεται], 

13 γένι Γάλλον, οντα ώς έτών δέκα τεσσe:ρων μι,;,[ρό]~πλεoν, λευκόχρουν, 

15 υπόσιμον, ευόφitαλμον, ευitύ[τριχα (?)], 15 τειμης της συνφωνηitείσης μεταξυ 
αυτών χρυσ[ινών] 16 δεσποτικών τετραγραμμιαCων διζφδων δέκ[ ~ όκτώ], 
170υσπερ της τειμης χρυσινους δέκα όκτω &πέσχεν ';'[ αλ επλη]~ρώitη δ 

πεπρακως παρα τού πρια,uένου κατα τη[ν προκειμ(ένην)] 19 ώνην και δια 

20 χιρος καλ παρέδωκεν αυτφ τον [προγεγρ(αμμένον)] 20 δούλο 1i κυρίως εχειν 

και δεσποτικώς xrιXoit[ αι καλ] 21 πωλεϊ'ν διοικείν, ον αν αcρητε τρόπον, 

&πο της σ[ ήμερον] 22 ήμέρας και είς &εί. καν τις τού πεπραμένου δ[ ού

λου] 23 &ντιποιηitfί η επενεχitf; τι κατ' αυτού τρόπφ 24 οιφ δή τινι, δ πε-
(2t • Η.) καΙ. διάδοχ[ οι αυτo]iί 

25 πρακως τοίς lδCοις &ναλώμασιν 25 βεβαιώσει τφ πριαμένφ . η ixrECot αυτφ 
παραχρημα(α) 26 την τειμην καλ το βλάβος καλ σσον αν αυτφ δια~δόxoις 

τε αυτού διαφέΡΏ' 'j~ραν δs νόσον καλ σίνος 28 παλεον καλ κρυπτον πά
ito!; μέχρις μηνών εξ καλ 29 δρασμον μέχρις μηνών δέκα δύο δμοίως δ 

~O 30 πεπρακως καλ διάδοχοι αυτού βεβαιώσουσιν τφ 31 πριαμένφ και δ'ιαδόχοις 

αυτού η έκτίσουσιν αυτφ 32 την τειμην καλ το βλάβος καλ σσον αν αυτφ 

33 διαδόχοις τε αυτού διαφέρrι, της πράξεως πάν~των γεινομένης τφ πρια-

35 μένφ εκ τε τού 35 πεπρακότος καλ υπαρχόντων αυτού ιbν τε 36 νύν εχει 
'c" ,..... , Ι [] '37 '''δ \ , ,., (' \ 

και ων αν μετα ταυτα επικτηση τ ε εν παντι ει ι και γενι ουτως ωσει 

έ'κασ[ το]ν αυτών 38 κατ' ειδος και κατα γένος καλ όνομαστλ υ[ πο ] itήκη [ς] 
40 39 ένεχύρου τε δικαίφ [υπόκειται, επι τφ έ]ξουσCαν 40 εχειν τον πριάμενον 

. [ .............. . ]του 41 [ .] • aoitat κ[ .. ]α τών [ . ............... ] 42 [ • • 

. . ] πρ[ .. ... ] κα[ ................. ] 
ΗίθΙ' bricht der Papyrus ab. 

6 Ι ίδρυμένων. 
8 Ι αυξιλιαρίων . 
10 1. ')'ενναιοτάτων. 
12 ει' 1 = 1). - Ι. καλείται. 
13 1:. ')' ένει . 
16 Ubel' die Bedeutung νοη δίζφδος 

Β. Wilcken, Hermes 19.424 ; vg1. noch 
BGU 316. 16; Gen. 12, 13; Lips . 13, 10. 

21 Ι αίΡ1ϊται . 
25 Ι "κτίσει. 
36 Ι Επικτήσηται 

Anhang. AuBeragyptische Sklaven-Kaufverirage auf Papyrus. 

272. Sklavenkauf. - 151 n. C. - 8ide ίη Pamphylien. (8. 193.) 

BGU 887 Ι 12-20 ed. Schubart. 
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Lit.: Wi1cken, Arch. 1, 556. 

νοη dem Vertrag ist noch eine erste Ausfertigung vorhanden, a~ wel
cher ein Teil der Erganzungen beruht. Die biet· abgedruckte Ausferttgung 
ist die zweite und .ent.spricht den Zeilen 12-20 det· Ausgabe. 

Mit Unterstreichnngen bezeichnet der Hg. ladierte , aber sichel' Ζυ be-

stimmende Buchstaben. 

1 [Σεcστφ Κουιντιλίφ Μαξίμφ και ,Σεcστφ ,χ.,ουιντιλίφ K~ ]~δια;φ 
iιπ[ά]τo~ς προ gr[ δοο],!, εΙδών 'Ιου[λ]ίων εν Σίδrι επι δημιουργο[ υ ιε]~ως 
2 [ca. 37 Bu~hst: μηνος] Πα[νή]μου εξ κα[ι] δ[ε]~άτ'l'}ς ' '4~'!.εμCδωρος K~[ι
oCov] 'Αλ.§:ξαν[δ]ρ[ευ]ς S[έπρίατο έ1Ι &γορq. παρα Λουκίου '~ovlCov, Πρω: 
τοκτήτου κοράσ ]~[ ον Σαμβα ]τί[ δα την (LErovofLaoitEioa]v ΆS'ηναιδ[ α 'IJ 

, Φ / ' ,-
ε]r [τι ]νι έ#ρφ [όνό]~[ματι καλείται γενει ρυ~~αν ως ετων .. ; ..... : . .. , 
&]ργ[ υρίου * τν β]ε~[ α ]Ι9ν['!'τος] ';'~~ 5 [rfj ιδtιι πίστει κελευοντος Ε?- " 
μ,ε{~υ 'Ηφαιστα vytf] ε],;, [διατάγματος .......... . ]~av[.]'F[' .] . [.. π ]qg~ 
~[άντων κα]~ μ,[ ήτε ρέμ ]~9'!' 6 [μήτε δραπετ~κoν ~εΡ,ας ;ε νόσου έκτός' ,έαν 
δ' εκ] τούτων η ?1[ •••• ] • • •• ?1 [επ ]αφη ~1!Τ[ Ο]1! 1], [εκ] μ[ ε']ρο[ υς γ ]εν~
[τ ]~~ κ[ α~ εκνει ]2.[XYJitj1, τότε διπλην την τειμην χωρις π~ρανγελίας κ ]α_λως 

[δίδοσitαι πι1στει επη[ρ ]ώτησεν ~ρτ[ εμίδω ]~[ ος K]~H5[ιoυ] 7!?ιJH~ 991!'!'~~ 
8 [ιbμoλόγησεν Λούκιος 'Ιούλιος Πρωτόκτητος ., .... ·]n'ι1' [τ ]ει[μη]ν , [κ ]?
Κ9με[iσitα]ι και ταύ[ τ]α υπs[ρ αυτού τ'fί Ιδ]?ιι [~t]στει κ[ αι .βε ]fj~fιp[ σει] 
~ [είναι έκέλευσεν 'ΕρμεCας 'Ηφαιστα.] (Folgen dte Unterschrιften.) 

1 Ύ gl. v. Schoeffer Art. Demiurgos Ζ . 3 
bei Pauly-Wissowa 4 (8) 285 b. 

Mitteis- Wilcken, Chrestomathίe. ΙΙ . 

4 * = δηναρΙων. 
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KAPITEL ΥΙΙ. 

GRUNDSTUCKSPACHT. 
V οη den Ζυ diesem Gegenstand gehorigen Stίicken sind bereits folgende 

Spezimina mitgeteilt: Teb. 106 (134:) Syngraphophylaxurkunde ίiber Pachtungj 
Teb. 107 (14:1) Pacht-Cheirographonj Lond. 2 ρ. 189 (149).j Amh. 88 (150)j 
CPR 45 (151), samtlich -δπομυήματα mit Pachtangeboten. 

273. Einfaches Protokoll iiber Afterpachtung eines Domanialgrundstiicks. 
- 130 n. C. - Oxyrhynchos. 
Ρ. ΟΧΥ. 730 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: Rostowzew, Ζαι Gesch. des Kolonats 159 fg. 

Sarapion ist Pachter ejnel' Parzelle (3ασιλικη γή, diese wird als &vαγ(Jα
φομένη είς α-ότόν bezeichnet, ein hau:fig vOl'kommender Ausdruck (Rostow
zew a. Ο.) , der zunachst bedeutet, daB ίη den Domanialkatastern das Land 
als einer Person zugewiesen erscheint. Doch weiB man nicht bestimmt, qb 
damit Zeit- oder El'bpachtung gemeint ist. Jetzt gibt Sarapion fίinf Aruren 
davon in Afterpacht. 

Man beachte, daB ίη Ι 18 fg. dem Verpachter bis zur Bezahlung des 
Zinses das Eigentum an den Fruchten vorbehalten wil·d. 

1Έμ{σftωσεv Σαραπ{ων Ήρώδου 2 &π' Όξυ[ρ ]ύγχων πόλεω~ oυαλέρι~ 

5 3 Άπολλων{ου &πο κώμη~ Σενέπτα 4 Πέρσrι [τ }η~ επιγοvf)~ εΙ~ το ένεσ~τo~ 
πεντεκαιδέκατον ετo~ 6'ΑδριανΟύ Kα{σαρo~ τού κυρίου 7 &πο τf)~ &να

γρ<αφ >oμ{νη~ εE~ αυ~τoν βασιλική~ γή~ &ρoύρα~ π[ έν ]~τε εκ τού Δάμω-

10 νo~ κλήρου, 10 ωστ[ ε] ταύταg ξυλαμ?jσαι x6ρ~τφ ~f[g κοπην κα]~ έ~[ ινο]-
, 12 6 []' , , { δ 13 - , '" , l!?Ίν, φ ρο υ αποτακτου αργυρ ου ρα-χμων εκατον εικοσι και σπον· 

15 14 δ?j~ των σλων παιδαρ{oι~ δρα~χμιΧg τέσσαρα~ &κινδύνου 16 παντοg κιν

δύνου, των -όπερ 17 r?jg riίg δημοσCων οντων 18 πρo~ τον μεμισftωκ6τα, δ~' 

20 και 19 κυριεύειν των καρπών 20 Eω~ ΙΧν τον φ6ρον κoμ{ση~ται. Tiίg δε 

μισftώσεω~ βε~βαιουμένηg &ποδ6τω ό με~μισftωμ{ν[ o~] τον φ6ρον τφ 

2 1. 01Jαι.ερίφ . 
12 σπονδή ist eine Art Υοη Sporte1n; 

vg1. Otto, Pl'iester und Tempel (Register 
11 . V.). Βίθ werden hier fiir die auf dem 
Acker beschaftigten Sklaven ausbedungen. 
Υ gl. auch die Anm. der Hg. ZU der SteJle. 

21 Τής μισ,ffώσεως ~ε~αιoυμένης kann 
entweder bedeuten: "W enn die Domanial
verwaltung die Afterverpachtung gen eh
migt" oder: "Wenn der Yerpachter 
die (ihm naturgem1iB obliegende) ~ε~αίω
σις leistet, ι;l. h. den Kontrakt aush1ilt". 

r Kap. ΥΙΙ. Gl·undstiickspacht. 307 

24 Παύνι μην ι τού αυτού Etovg, 25 δ δ' ΙΧν πρoσoφειλέσrι ό με~μισftωμέ- 25 

νo~ &ποτεισάτω 27 μεft' ήμιoλ{α~, και ή πρα~ξιg εστω τφ μεμισftωκ6τι 

29 εκ τε τού μεμισftωμένου 30 και εκ των -όπαρχ6ντων 31 αυτφ πάντων. 30 
Κυρία ή μί 32 σftωσι~. ('Έτoυ~) ιε Αυτοκράτορος 33 Kαίσαρo~ ΤραιανΟύ 

'Αδριανού 34 Σεβαστού ' Άftυρ ιft. (2te Η.) oυαλέρι~ 35 ΆπολλωνCου μεμ{σft[ ω- 35 

36 μαι τη]'!! yfi'!! [ .. ] .. [ .. ] . .. 37 [. •• &ρ ]γυ[ρ{ου δραχμων έκα~[ τον εί:

κο6ι ... 

Verso: Ιε ( ετoυ~). ΜC(σftω6Ι~) ~~gvρ[ω],!! ~ [ .. ] .... Σενέπ(τα). 

274-. Ύπόμν"1μα an den Ε6"1ΎΨ* νοη Hermupolis mit Angebot der Pach
tung νοη Grun~stiicken Unmiiudiger. - 78 n. C. - Hermupolis. 

Ρ. Amh. 85 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : Wenger, Arch. 2, 60; Stellvertretung ίω Recht der Pap. 62. 95. 224 Α. 2; 

Wilcken, Aι·ch. 2, 128; Pal·tsch, Arch. 4, 502. Yg1. auch oben S. 196 Α. 1. 

DaB Mίindelgrundstiicke durch die Behorde verpachtet werden, ist alt
griechisches Recht, das wir am besten an der attischen μ[σftωσις οί'κου er
ken.nenj · dazu vgl. SchultheB, Att. Vormundschaftsrecht 139 fg.j Beauchet 
2,239fg. Ιη Attika wird die Verpachtung durch Versteigerung (προκή(Jvξις) 
vollzogen und etwas .Ahnliches hat auch ίη unserm Fall stattgefunden. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach hatte der εξηγητής die beabsichtigte Verpachtung 
bereits offentlich verlautbart und unser {)πόμνημα wird wohl nur θίηθ Υοη 
mehreren eingegangenen Offerten sein. Wje wir aus 1. 18 fg. sehen, ist seine 
Behandlung die, daJ3 es durch 10 Tage ausgehiingt wird; innerhalb dieser 
Zeit konnen Mehrgebote (επιΜματα) erfolgen. Schon Wilcken a. Ο. hat auf 
die Parallele ίη Theb.-Bank ΙΙ 11 hingewiesen. Είη ahnlicher Yorgang findet 
aber auch bei der Verpachtung νοη Staats- und Gemeindeland statt, worauf 
sich u . a. der lateinische Ausdruck 'adjectio' - das Parallelwort Ζυ επί
itεμα - beziehtj vg1. Mitteis, Ζυι Gesch. der Erbpacht S. 46. Aus den 
Papyri vg1. noch . Elef. 14 und ΟΧΥ. 513 (wo das Uberbot -δπε(J(3ιfλλειν ge
nannt wird)j ferner Teb. 317, 26 (πε(Jιπο[ησις); CPR 39 (275); endlich 
Amh. 86, der, auf Mίindelgut bezίiglich, θίηθ fast vollkommene Parallele Ζυ 
unserer Nummer bietet und sich Υοη ihr hauptsachlich ηυι im folgenden 
Punkt unterscheidet. Ιη unserm Papyrus (Ι 21 fg.) so11, wenn mangels eines 
ϋberbοts dem Bieter zugeschlagen ist, die Pachtung auf fίinf Jahre fest seinj 
in Amh. 86 (Ι 16 fg.) dagegen so11 der Behorde wahrend der ganzen Pacht
zeit, sobald θίη επίftεμα erfolgt, das Recht zustehen, den ersten Kontrakt 
aufzulosen und an den Uberbieter Ζυ verpachten (μεταμισitοVν). 

Έρμαίωι !Απολλωνίου Φιλοκλαυδtωι τωι καλ Άλftαιεί 2 εξηγητ?jι Έρ

μοπολ(tτου) 3 παρα Άπολλων{ου τού Άμμων{ου κα~ 'Ωρίωνo~ τού 'Ωρίωνo~ 

4 Έρμοπολειτων. Βουλόμεftα έκoυσ{ω~ μισftώσασftαι ECg ετηι πέν~τε &πο 5 

τού ένεστωτοg δεκάτου (ετους) Οόεσπασιανού τού κυρίου 6 τα καταλελιμ

μένα πάντα xιxft' δνδηποτουν τρ6πον τoί~ 7 αότού υίoΤ~ όρφανοίg -όπο 
20* 
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ΣΙΧQαπίωνοg Κάστορος ιΧπό ΚουΟ.!6ών και οοα αλλα έαν άφεύρω έπ' όυό

ματος των υ{ων ΟQφαvωv 9 α-δτού ΣαQαπιωνος φόQου κατ' (ατ) ετος. χω -

10 (Ιις της κατ' lXQoVQav αQτα~βιήας και ναυβίου ιXQY( VQiov) δQαχμας Ifξα

κοοίας (χωQις κατ' lXQoVQav 11 αQταβιήας και ναυβCου). Έαν δ[εΊ 'Η ΙΧλλα 

(Μ.ν) απαιτη,f}ωμεν η έΚ~ΠQαχ,f}ωμεν χωQις της κατ' ΙΧρου [,,! JaV αQτα
βιήαν και ναυβCου, παραΕ...δεχ,f}ήοεται ήμίν απο τού προκειμ.ένου φόQου. 

15 ΊΟν 14 δs φόρον αποδώοομεν έξενίαυτα έν μηνι Φαωφι οίς έαν 15 6υ δ 

έξηγητης έπιοτ[ είJλnς, έαν δi τι ΙΧβροχος γένηται 16 η και ποταμοφόQητος 

i7 f!φιf-l!-l!-ος η κατεξυ6μένηι [παQα J~γέvηται &πο τού ί6ιόν< τος) ένδεκάτου 

(ετους), παQαδεχ,f}ήοεται ήμίν 18 απο τού ΠQοκειμέvου φόρου :κατα το ανά

λογον, έαν φαίνη(ται) 19 ΠQοτε,f}[ηJvαι τη6δε της μΙ6,f}ώ6εως αντίγραφον 

20 έπι τας 20 κα,f}ηκού6ας ήμέQας δέκα οπως μ'ηδενος ΠQΟ6αγαγόv< τος) 21 έπί

{Τεμα μένηι ήμΤν ή μί6,f}ω6ις βεβαCα έπι τον πεν 22 ταετ[ η] χρόνον αμε

{Τε6τάτους. (Έτους) δεκάτου Α-δΤΟΚQάτορος 23 Κα{οαρος Ο-δε6πα6ιανού 

Σεβα6τού Φαμεvω,f} κγ. (2te Η.) ΊΩρCωv 'ΩQίωvο(ς) 24 έπιδέδωκα. (3te Η.) 

25 'Απολλώνιος 'Αμμωνίου 6υνεπιδέδωκα 25 κα,f}ω[ς πρ6Jκειται. 

Verso. 
~Oν . . . Μ[C(6,f}ω6ις)J Άπολ(λωvCου) Άμμω(ν{ου) §χ 

8 1. 'φεύρω(ιιεν), cf. Amh. 86, 8 . 
9-10 1. άρτα~είας; ebenso in Ι 12. 
11 1. &λλο. 
17/18 παραδεΧ.ftήσεται κατα το ιΧνάλο

γον: θΒ sol1 ein verhiHtnismaEiger Nach
laE (am Zins) stattfinden. 

19 ,αν φαίνηται ist die gewohnliche 
SchluEklausel der -όποιινήιιατα, und nicht 

sofort kondizional zu verstehen; der Sinn 
ist: Yielleicht gefIίllt θΒ dir. das Gesuch 
in Behandlung zu nehmen. 

22 ιΧμε,ιτεστάτους bedeutet: Die Pachter 
dίirfen wahrend der 5 Jahre nicht z~gun
sten eines j etz t e1'st anftretenden Uber
bieters abgesetzt werden . S. die Ein1. g. Ε . 
L. ιΧιιε.ftεστάτοις cf. Amh. 87, 27. 

215. <Υπόμνημα mit Pachtangebot an' den ΠQύτανις von Hermupolis wegen 
stii.dtischer Grundstiicke. - 266 n. C. - Hermupolis. (8. 196 Α. 1.) 
CPR 39 ed. Wessely. Nachtr. von Grenfell·Hunt ΖΙΙ Amh. 87, 21 Η. Zereteli. 

Die stiidtischen Grundstίicke sollen von der Stadt (dnb του πολιτικου 
λόγου) mit dem Vorbehalt des έπωεμα verpachtet werden, ίη dem Βίηη, 
daB είη solches auch den bereits abgeschlossenen Vertrag wiedel' auflost 

(ι 24/5). νι:\1. Είη1. ΖΙΙ 214: g. Ε. Dieses Auflosungsl'echt muB sich die 
Gemeinde, wie es 'hier auch geschieht, besonders vorbehalten; είη all

gemeiner Gl'undsatz, daB auch bestehende Pachtungen dut'ch ϋberbοte 
resolviet·t wet'den, besteht nut· zugunsten des Fiskus (Mitteis, Erbpacht 46 ; 
D. 50, 1, 21, 7; C. J. 11,32,1). 

1 TfJ ΚQατί6τυ βOυλfι ΈQμού πόλεως τ[ης μεγάλης] 2 αρχα{ας και λαμ

ΠQας και οεμνοτάτ[ ης δια J 3 ΚΟQελλCου :4λεξάvδQου (ππικού απο ΟΤQ[ ατιων J 
5 4 rυμvαοιάQχου βουλευτού iVdQXOV ΠQυτάvεω~ 5 της α-δτης π6λεως και αις 

ΧQηματ{ζει 6 [πα JQιX Α-δQηλCου Μενελάου Παοχειούτος μητρος 7 Έγεύτο ς 

απο κωμης Θελβωvf}-εως. Βούλομαι 8 [έ]κουοίως μιο,f}ώ6αο,f}αι απο τού 

πολιτικού λόγου 9 έπι XQ6vov ετη τέοοαρα απο τού ένεοτωτος ιδ (ετους) 
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10 περι την α-δτην Θελβων,f}ιv έκ τού ΦιλΟΚQάτους 11 κλήQου αQούQας εξ !Ο 

είς < ο)ποραν πυρού κα~ &ναxω~ματικων (?) γενων κατ' ετος κατα το 

ημιΕ...ου κα~ φόρου κατ' ετος αποτάκτου τ[ ων ολων J 14 αQουρωv πυQού 

αρταβων δέκα οκτω κα~ ιXQyV 1:; QCOV δραχμων έ(3δομήκοντα δύο α 16 κα~ 15 

μητρή6ω έν η5 Παύνι κα~ Έπε~φ μ[ ηοι J 17 το μsv αργύριον δόκιμον, τον 

δs πυρ[ον] 18 •••••••• ΠQώτn μεΤQή.6ει μCα<v) δΟΧ[ΙΚΟύ αντι] 19 μιας :4,f}η

valov και ποι<ή)6ω · μέτρη6ιν κα~ 20 [αποκ Jαταοταληvαι, των δημΟ6ίων 20 

πάν[των J. 21 και έπιμεριομων οντων προς τον της π6λεως 22 λόγον' έαν δε 

δ μη rεCvοιτο ΙΧβροχος γένηται &πο το[ ύ] 23 έξης ετου[ς] έπανάγ κες έπαν-

. τλή6ω και τελέ6ω 24 [των προJκειμέvωv φόQων το ημΙ6υ' έπι,f}αί~[ματος 25 

δs γενο Jμένου έξον έτέQοις μεταμιΟf}-ούv. 26 [Ή lLC6,f}wotg κυQία ηνπ JEQ καΙ. 

έπερωτ( η,f}εις) αιμολ( 6γη6α). ('Έτους) ιδ' Α[ -δτ JΟΚQάτορο~ 27 [Ka{6aQOg 
Που ]πλίου Λικιννίου Γαλλιηνού 28 [ΓεQμαvικού Με JγC6του Περoικoiι Με

γιοτού Ε-δ6εβούς 29 [Ε-δτυχούς Σεβα Jοτού Χοίακ ς. 30 [Δ-δρήλιος Mενελαo~ 30 

Πα6χειούτ Jος μεμC6{rωμαι αις ΠQό(κειται). 31 ['Ο δείνα εγQαψα iJπsρ α-δτoiι 

μη είδ6Jτος rQά(μματα.) 

12 1. ιΧναπαυιιατικών (Brachpflanzen) 
statt ιΧναχωιιατικών? Μ. 

15 i. f. [ιΧποδάισω] (Wess.) del. ZθIθΙ~H. 

18/19 dazu G.-II. ΖΙΙ Amh. 87, 21. 
24 1. int.ft έιιατος. 

276. <Υπόμνημα betr. Pachtung von Feldern. - 320 n . C. - Hermupolis. 
Ρ. Lips. 19 ed. Mitteis. Nachtr. von Wilcken, Arch. 4, 465. 
Lit.: Seeck, Rhein. Mus. 62, 532; Wenger, Stellvertretung, Yorw. ρ. IV. 

1 ['ΤπατεCας των δεοποτων ήμων Φλ( avCov) Ο-δαλερίου J 2 [Κων6ταν

τίνου Σε Ji!αοτού το [ς και Κων J~[ 6ταντ JCVOV τ[ ο Jύ Έπιφανεοτάτ[ ου Καί-

6αQος.J 4 [Α-δQηλίφ 'EJQlLsto/ τφ κα~ Σιλουανφ 'Q~vμ~[πίου βOυλ(ευτfι) 
Έ]Qμ( Ο)ύ πόλ( εως) 6 [παQα Α-δρ( ηλCωv)J Άλητος 'S~ρCωvος μηΤ(Qος) 'Ι6Ι
δ'ώQIf-[ςJ 7 [και Πινο JυτCωvος Πιεύτος μητ(ρος) Σοφίας 8 [και .. . . Jος Άμ

μω~[{o Jv μηΤ(Qος) Ταvvριος 9 [και ΠJαμώvιοg Πιεύτος δι' 'ήμων των 
10 [πα JQόvτωv Άλητος και' ΠιvουτCωvος των 11 πάντων [αJπο 'ΕQμΟύ π6- 10 

λ( εως) της λαμΠQοτάτης. 12 Βουλ6με,f}α έκου6ίως και αv,f}αΙQέτως μΙ6,f}ώ-

13 0a6,f}at παρά 60υ ΠQος μόνην ,f}- Ινδικτιωνα 14 τας iJπαQχ[ ο Jύοας 60Ι 

περι Θύνιν έκ τ(ού) Ά6κλη~πιάδoυ κλήQ(ου) αQούQας πέντε είς (Jποραν]5 

16 πυρού, φόQου έκά6της [αJρούρης της έν 17 6π6Qφ έκ κεωμεΤQίας φανη60-

μένης 18 πυρού dρταβ( ων) τεΟ6άQωv, τον δs oυναγ6~μενoν φόQΟV [αJπο
δώοομεν και μετρή~60μεν έξ αλ(λ)ηλεγγύης η έξ o-b έαν a{Qfι ήμων 20 

21 εΙς εκτηοιν των α-δ[τJΦν ~[ρταβ(ων) τJ§ιJιJ[άρωvJ 22 πυρον νέον <κε-) 
κα,f}αρμ[ ένον ΙΧδολον lXJβ[ ολον J 23 κεΚΟ6κινευμένον [μ J§ηψiJ Ά,f}ηvα{φ J 24έφ' 

17 1. γεωιιετρΙας. Gemeint ist, die GroEe 
des G1'undstίicks sol1 dUl'ch Ν achmessung 
festgestellt werden. 

21 1. Ί!κτισιν. Υ g1. Partsch, Bίirgsch.-R. 
1, 209 fg. 

22 πυρος &~oλoς ist keimfreiel' Weizen. 
Yg1. Preisigke ΖΙΙ Ρ. StraBb. 2, 10. ~δo
λος ist "ordentlicher" (eig. betrugsfreier) 
Weizen. 
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25 &λών[ ω]ν μητροπόλεως [των δη]ΙΙ99'ίω[ν] 25 πάντων και έπιμερισμων παν

το{ων 26 και έπιβολων και άννωνων οντων προg σε 27 τον γεούχον. Ή 

ELCQ,f}-( rootg) κυρία και έπερ(ωτη,f}-έντεg) ώμολ[ ο ]1'( ήσαμεν) . 28'Τπατ{ας τήg 

προκ(ειμένηg) Φαωφι κη-. 29 (2te Η.) A-ι'Jρ(ήλιoς) 'E[QEL]s{ag [δ] και Σιλ

βανοg μεμίσ,f}-( ωκα) ιbς πρόκειται. 

277. <Υπόμνημα mit Angebot Ζυ einem Teilpachtvertrag. - 388 n. C.
Hermupolis. 
Ρ. Lips. 22 ed. Mitteis. Nachtr. νοω Hg. und Wilcken, Arch. 4, 563. 

Del' Kontl'akt hat und zwar mit ahnlichem Inhalt schon bisher unter 
den Parteien bestanden, wie das ώς δ1j{1εν ίη 1. 18 zeigt. 

1 ['Τπατείας τού δεσ ]πότ( ο)υ ήμων Θεοδοο[ι]ου τού αίων[ι]ου 2 [A-ι'Jγoύ

στου το] β κ[ αι Φ]λ( αυ{ου) Κοινηγ{ου τού λαμπροτάτ( ο )υ. 3 [Φλαυίφ Ίσ ]ι

δώ[Ρ1φ άπο β(ενε)φ(ικιαρ{ων) τάξεως ήγεμον[ί]ας Θ[ηβαίδ]ος 4[παρα Φλα-

:; υίο]υ Βήκιοg :Ατρήτος άπο Έρμού πόλεως 5 [τ·ης λα ]μπροτάτης καταμένον

τος εν τΏ κώμrι '.f~ιιών,f}-ει 6 [τ ]ού Έρμονπολε[{το]υ νομού χαίρειν. Βούλομαι 

έκουσίως 7 και α-ι'J,f}-αιρέτως μισ,f}-ώσασ,f}αι παρα σού προg μόν~[ ον] ένιαυ

τον ενα <απο) καρπων τήg ε-ι'Jτυxoύς τρίτηg νέας lνδι~κτιωνοg ταg -δπαρ- ' 

10 χούσαg σοι αρούραg οσαι έαν ίbσι 10 έν [Λ]ιβ[ V ]τη [Σ]τωμεως ποταμού (?) 
γεωργ{ου καλουμένου ll1J~9~["] ενω[ .. ] . τα sl<g) σπορ αν και κατά,f}-εσιν 

σ{του 12 και άΥ[ α ]:(tQ:vιιατικων γενων κατα το ημισυ, ανι/' δε τφν 13 φgqφ[ν] 

ΠQ:[ρ ]έξω( σω) σοι την ήμ{σιαν πάντων των 14 έκβ[ ησ ]ομένων καρπων και 

15 άχύρων, έμού έπι~[γ ]ινώ[ σ ]κοντοg τά τε σπέρματα και τα πανΤ9ία άναλώ-

16 ματα απο κατασπορας μέχρειg συνκομιτήg και α-ι'Jτής, 17 φόρου τού προς 

αλλήλους συμπεφωνημένου . [ . . ]. ξυλΙΚΟύ 18 όργάνου σίτου ά[ρ ]ταβων 

όκτω ιbς δή&εν αίρομένων 19 απο τήg έμής μερ{δος σ{του αρ[ τ ]άβας όκιφ, 

20 20 έφ' Φ έμε έπι η] <έν) αναπαύσι μερ{δει σπ{ριν έν xoρτ4σ~μασι 
. . . f} .. φ . ους αρούρας εξειν (?) σοι μεν τφ 22γεούχφ αρούρας δύο, έμοι 
δε τφ γε"ωργφ άρούρας τέσσαρας 23 παρασχομένου μού σοι τφ γεούχφ ύ.περ 
λόγου φόρου έκ τfi~ 24 π[ρο]κ(ειμένης) [fJ]lft9'?ag ιούτων . . . 9 μου αρουρων 

25 σ{του άρτάβαg όκτώ, 25 [τ ]ων δημοσ[tων πα ]ντ[ ο ]ίων τελ[ εσμάτ ]ων οντω[ν 

πρ ]og σε 26 τον γεΟύχον. Ή ELCo,f}-rootg κυρ{α και έπεQ( ωτη,f}-ειg) ιbμ( ο )λ( ό

γη σα ). Φαωφι δ. 27 [Φλ~ύ]ιoς Βηκις Ά[ ΤQη]τ[ ο]ς δ ΠQΟΚ( SCELsvog) μεμίσ
,f}-roELaL ιbς ΠQόκ(ειται). 28 [ •. • ] • ι[ος] 1J~(ο)υτ{φΥ MnCrovog αξ[ι]ω,f}-εις 

εγQαψ[ α] -δπε!,) α( -ι'Jτoύ) 29 [γQά]ι:ιματα μη είδ( ότος). 

14/5 Ζη ~π:ιγινώσκoντoς (= ~π:ιγιγν-) 
(ein ίη den Pachtyertragen dieser ΖθίΙ 
haufiges Wort) vgl. D. 44, 7, 61 pr. Dazu 
Kiibler, Sav. Ζ. 29, 208 fg. 

16 Ι συνκομιδης. - και αfJτής = είη
schlieBlich. 

17f18 besagt : θίη fester Zinssatz νοη 
8 Artaben fiir die Benutzung der hδΙΖernen 

Ackergeratschaften (vg1. Lond. 3 ρ. 260, 8) 
wird νοη der Halfte des Pachters zu
gunsten dea "Verpachters abgezogen; ιός 
δή{1εν - wie νοη jeher. 

20 Ι σπ:εΙΡΗν. 
21 Ι ~ξ, ιbν fiil' εξειν? 
23/4 ΗίθΙ wil'd der Inhalt νοη 1.17/18 

wiederholt. 
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278. ΧειQόγQαφον iiber Teilpachtung. - Byzantinische Zeit. - Faijum 

BGU 308 ed. Wilcken. Nachtl·. νοη Viereck ίη den Nachtr. Ζη BGU Π. 

Der Kontrakt ist geschlossen auf so laιng als der ν erpachter will. V g1. 
Mitteis, Hel'mes 30, 606. 

[Del' obere Rand ist abgebrochen; mit ihm die GruBformel. 1Όμολο-] 

2 γο[ ύ]μ[ εν] μεμ[ισ,f}-ωσ,f}-αι πα ]QιX σον rqg [ . . ] . . . [. . . . . 3 πεQΙ Μέμφ[ εω]ς 
, λ '''λ "ό 4 " β 'λ [']' f) άQούραg τεσ6εQακοντα π εον ε αττον επι XQ νον οσ01' ου ει α πο κα,-

πων τής ε-ι'Jτυxoύς εlgιούσης ένάτης 5Ινδ(ι)κ(τ{ωνος) έπι τφ τα πεQ[ιγ]ιγ

νόμενα έξ α-ι'Jτων των ιXQoPQtXJv 6 των μεν όσπρέων συ τφ γεούχφ μέQη 
δύο και ήμίν τοίg 7 γsroQγoif; μέQος εν, [τ ]ού δε χόQτου συ τφ γεούχφ 

μέQη πέντε 8 και ήμίν μέQος εν, κ[ α]ι έπάναγκες έπιτελέσωμεν τα ΠQος 

την 9 καλλιεQγίαν των ιXQoVQrov EQγa πάντα ακιχταγνώστ[ ως] προς τφ 

10 ήμας κ( αι) την δέσιν τού παντος χόQτου π[ ο ]sio,f}-at της τε κωπήg τού 10 

11 χόQτου έκ[άσ ]του κατα [τ]α μέQη, των δε π[ αν ]τοίων τεΤQαπόδων κ( αλ) 

ΠQΟ 12 XQsCag σπεQμάτων ΠQος σε τον γεούχον κ[ α ]τα[ κ ]ι[μ ]ένων, των σπεQ-
13 μάτωνκ(αλ) &λωε[ισ]μΟίί και δQαμτηγίας άπο κοινής III [ .. . δ?]ώσωμεν 
14 δε iQύφΙQ: rί :(t[Qog] το γάλα κατα κυQιακ[ η]ν Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι . . . . Ή ELto~,f}-ro- 15 

6Lg κυQ[{α] και έπερ( ωτη,f}-έντες) ιbμ( ολογήσαμεν) + (2te Η.) A-ι'Jρήλιoι 
Μμασι[ .. ] ΔιωσκόQου 16 και δ τούτου υί[ο]ς Φιλόξενος αμπελουQγολ ή 

προκ( ε{μενοι) μεμισ,f}-όμαι,f}-α 17 τας ΠQογεγQα[μ] ένας άQούQας ιbg ΠQόκ( ειται)

AQ . ... vΙοg Φιλίππου απο τήg 18 ΆQσ[ι(νοιτων) π(όλεωg)] #r(Qαψα] -δπε!,) 
,. "'" Ι ~, 

αυτων αγQαμματωv οντων. 

di l;J[mu] . .. . . . .. . 
Auf Verso verblaBte Spuren Υοη 2 . Zeilen (Aufschrift). 

6 Ι σοι, ebenso 7. 
10 1. ΚΟΠ:1ίς . 
11 fg. heiBt: Die Beistellung der Zug

ti.ere und del' Ύ orschuB des Saatkorns tref
fen den Verpachter } das Saatkorn (d. h . 

dessen Verrechnung) , das Dreschen und 
der Schnitt gehen auf gemeinsame Koaten. 

13 1. δραγματηγίας. 
14 ή unsicher. 
16 οί st. 1}. - Ι μεμισ{1ώμε{1α . 

219. ΧειQόΥQαφον iiber Pachtung. - 553 n. C. - Faijum. 
BGU 364 ed. Wilcken . . Nachtr. Υοη ΗηηΙ ίη den Nachtl·. zu BGU Π. 

Lit.: Zulueta a. Ο. 51 ; Gelzer, Studien 84. 

Die Verpachtung geschieht έφ' οσον χρόνον βουΛΕι; vgl. Είηl. zu 278. 

1 [ + Βασιλε{ας τού ,f}-ειοτάτ ]ου καλ ε-ι'Jσεβεστάτoυ ήμων δεσπότου Φλ( α
()υ{ου) 'Ϊουστινιανού 2 [τού αΙων{ου A-ι'Jγoύστoυ] και Α-ι'JΤΟΚQάΤΟQοg ετους 
εΙκοστού έβδόμου 5 [μετα την -δπατε{αν Β]ασιλίου τού λαμΠQ( οτάτου) Θω,f}-
ιδ της δΕυτέQας lν(δικτίωνοg) έπ' 'ΑQσ(ινόης). 4 (2te Η.) [ .. .. .. . ... σΤQα-
τ ]ηλάτ'!1 και ΣτQατηγ{φ [Ελ]λουστρ{φ τοίς ένδοξοτάτοιg vCoig τού 5 [τής 5 

μακαQίαg (?) μνήμ ]?/ς ΘεοδώQου γεουχ[ ού]σιν έπι [τ Jfίg 'ΑQσινοειτων πό
λεως Α-ι'JQήλι~[ος ΙΧ(πα) 'Ιούλιος vCog .... . ]μηΤQΟς '.faQEil μαΚQοειδης 
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μικρ6φ~αλμoς 6cπο τού iιμετέρ[ ου] 7 [έποικίου ca. 10 Buchst.] ... ρvΗοv 
προς τοίς προαοτίοις τήςδε τής π6λεως [χ( αίρειν )]. Όμ[ ο ]~[ λογω Ικουοί,! 
γνώμrι μεμι]o~ωo~αι παρα τής iιμων ένδοξ6τητος &πο τού δικαίου τής 

9 [διαφερούοης αiJτf; οΜίας] έν πεδίφ τού iιμετέρoυ έποικίου έν τ6πφ 

10 Γεερω γνωμ( )&ρι~μ( ) 10 [ca. 15 Bu.chst. τ6π ]ον μικρον ενα &ρουρων 

σοων έαν ίboιν, 'lr- δο\ έαν ωο\, ουν 11 [ ]των μετα παντος aiJ
των τού δικαίου έφ' σοον χρ6νον 12 [βoυλη~είη ~ iιμετέρα] ένδοξ6της &πο 

καρπων τής εiJτυχούς είοιούοης τρίτης ίν( δικτιωνος) 13 [παρέχοντ6ς μου 

τού] μιo~ωoαμένoυ ΙΧ(πα) 'Ιουλίου iιπερ &ποτάκτου φ6ρου αiJτων 14 [ένιαυ

οίως χρυο]ού νομιομάτιον εν παρα κεράτια έπτα, χρ/ l νΟ α πι κερι ζ" ζυγφ 

15 15 [ca. 18 Βuchst.]ντως, σνπερ φ6ρον καταβαλω κατ' έτος τΏ iιμων ένδοξ6-

τητι 16 [ca. 18 Buchst.] και Άμα§{φ ουμμάχφ iιμετέρφ iιπερ μιo~oύ αiJτοv. 
'υομιομάτιον 17 [ca. 10 Buchst. Ή μίo~ωoις] κυρία έξ iιπαρx6ντων μου' 

πάντων και έπερ( ωτη~εις) αιμολ6γη[ οα]. 18(3
te Η.) [ΑiJρήλιος απα 'Ιούλιοςl 

... δ προκίμαινος μεμίo~ωμαι τα προγεγραμαίνα &πι'ι Μαμων και KV'!l' 
19 [ca. 16 Buchst. φ6]ρον ένιαύ[ οιον] αις πρ6κιται. ΑiJρήλιος Ntλως Πέ-

20 λου έγραψα ~περ αiJτού παρ6[ν ]~[ τος &γραμμάτου (5ν ]τος. 

χμγ 

21 t di [em]u Foibammonos eprate ... δι' έμού Φοιβαμμ6ν. 

6/7 Dje Heimatsangabe &πο τού -{η.ιε
τέρου οΙκΙου deutet a.uf είη vorhandenes 
odel' ίω Weg der Vetjahrung (C. Ι. 11, 
48, 19) sich bildendes Kolonatsverhaltnis 
(Zulueta). 

10 'lr- = Sigle fiir &ρουρών. 
14 νομισμάτιον ~ν παρα κεράτια ~πτά 

bedeutet, daB der Solidus mit 7 Karat 
Disagio genommen wird. V g1. dazu Ku-

bitschek, Wiener ΝυωίΒω. Zeitschr. 29,. 
171 fg. - ζυγω (mit folgender nahel'er Βε
stimmung) gibt die Pragung des Gold-· 
stiickes an. 

18 Ι προκεΙμενος, προγΕΎραμμένα. '- . 
SchluB, hinter απο, unsicher. 

19 Νείλος, -όπέρ . -
21 Zwischen der lateinischen und der 

ι;:rίechischen Unterschrift tachygra.phische 
Zeichen. - Ι egraphe (έγράφη) st. eprate?' 

KAPITEL νπ!. 

EHERECHT. 
1. ΑΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΣ. 

V gl. auBel' den nachstehenden Stiicken noch Ρ. Tor. 13 (29); CPR 
18 (84:); ΟΧΥ. 237 νπ 12 fg.; BGU 183, 6 (313); 251, 4/5; 252, 5/6; 
CPR 28 (312). AuBerdem die Ζηω ΤθίΙ vielleicht fiktiven und ΥθΙ'

schleierte Alimentationskapitalien enthaltenden Depositalvertrage Lond. 2 
Nr.31O ρ.208; 3 Nr. 943 ρ. 175. Vielleicht auch CPR 29 (von Kiibler, 
Sav. Ζ. 29, 195 anscheinend auf έγγραφος γάμος bezogen). 

280. Eingabe betre:ffend die Riickstellung des Alimentationskapitals fiir 
einen αΥραφοs Υάμοs. - Zirka 157 Υ. C. - Memphis(?). 
Par. 13 ed. Bl'llnet de Presle. Nachtr. Υοη Revillout, Rev. Eg. 1, 109. Original 

revidiert τοη * Wilcken. 
Lit.: Lumbroso, Rech. 53; Revillout, Precis 2, 1119 fg.; Mitteis, Arch. 1, 345 ; 

Wilcken, ebenda 1, 487 Α. 2. 489 Α. 2; Grenfell-Hunt, Intl·od. zu ΟΧΥ. 267 
(ρ. 245); Boucbe-Leclerq 4,84 Α. 2; de Ruggiero, Nuovi doc. 176. 

V gl. oben S. 201 fg. Die Dauer des lXγQιχφοr; γάμος; ist hiel' genau auf ein 
Jahr bestimmt, was fiir die Theorie Υοω Probejahr eine der Hauptstίitzen 
bildete. 'Vgl. auch die Unterschrift ίη Ρ. Cairo 30607 (13 :Monate des Essens 
und Trinkens), Spiegelberg, Rec. des travaux cit., S. 33 des S.-A. 

1 Ποοειδωνίωι &ρχιοωματοφύλακι και 20τρατηγωι παρ α 3 Πτολεμαίου 

τού 2tμαδ6κου Θραικ6ς. 4 Τής μητρ6ς μου 2tοκληπιάδος ουνούοης 5Ίοιδώ- 50 

ρωι τινι των έκ Πίτου, κα~' ~ν ε~ετo 6 αiJΤfj ουγγραψην δμολογίας, δι' 

,ης 7 διομολογείται αλλα τε και έχειν 8 παρ' αiJτής ~ν προοενήνεκτο φερνην 

9 χαλκού (τάλαντα) ii και περι τού ~ήoεo~αι α.vτήι 10 έν ένιαυτωι ουνοικι- 1(} 

οίου, μέχρι δε τούτου 11 ουνεΤναι αiJτοϊ:ς αις άνηρ και γυνή, 12 κυριευούοης 

κοινηι των iιπαρxόντων, 13 έαν δε μη ποιήι κα~6τι γέγραπται, 14 &ποτίνειν 

αiJτον την φερνην παραχρήμα 15 0υν τfj ήμιολίαι, έν δε τωι μεταξυ 16 με- 15-

τηλλαχυίας τής 2tοκληπιάδος 17 και των έκείνης έμο! κα~ηκ6ντων 18 και 

10 συνοικισΙου ist nach del' l'ichtigen 
Bemerkung Υοη G.-H. zu vel'binden ωίΙ 
.ftήσεσ.ftαι (S. 201 Α. 2). - Brunet de Presle 
hat συνοικεσΙου; -ισΙου W. am Ol·ig. 

12 Ob verschrieben fiir κυριε-60υσι (s. 
Wilcken, Arch. 1, 489 Α.. 2) ? 

13 ποιijι W. am Orig.; πoιήσrι der Hg . 
16 -χυΙας Letronne und Revillout. 
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μετα ταύτα δε και τού 'Ισιδώρου, 19 tπελitόντε~ :Aντtβιό~ τι~ και ' 'Iσίδωρo~ 

20 20 και Εϋδημοι; επι τα καταλελειμμένα 21 υπάρχοντα και άντιποιησάμενοι, 

κρατούσιν 22 ούκ άναπέμψαντε~ την φερνήν. :Αξιώ oi'Jv, 23 tιXv φαίνηται, 

25 συντάξαι άνακαλεσάμενον 24 τoυ~ δηλoυμένoυ~ συναναγκάσαι 25 τα δίκαιά 

μοι ποιησαι υπέρ τε τούτων και 26 υπερ ιbν τυγχάνω εύχρηστηκω~ αύτφ 

27 tπι τόκωι χαλκού (δραχμών) 'Βυν και τόκο ν 'Τ'γ 28{)περ ιbν και 9μ,9?[ω~] 

f'!'(HJX9'!' Μ!Ι tπι Nικάνoρo~ 29 τού tπιστάτου τη~ κώμη~. Τούτου δε γενο-
30 μένου' 30 εσομαι τετευxω~ τώlι δικαίων. 31 Eiιτύxει. 

27/8 1. τόκου . - όμοί[ω.] iνέτvχον 7jδ7j erkHtrt W. fiir zweifelhaft. 

281. Vermogensrechtliche Abmachungen bei einem αγραφοs γάμοs. 
36 und 43 n. C. - Oxyrhynchos. (S. 203 fg.) 
ΟΧΥ. 267 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: G.-H., Introd. ΖΠ ΟΧΥ. 266; Mitteis, Arch. 1, 348 fg.; Revillout, Precis 2, 1120 

Α. 1. 1139 fg.; Nietzold a. Ο. 64; de Ruggiero, Bul1. 15, 216 fg.; Νυονί doc. 
ρ. 178 fg.; Wenger, Stellvel·tretung 211; Bortolucci a. 0.154; Wilcken, Arcb . 
3, 507; Al'angio-Ruiz la 8ucceSB. testam. ρ . 45, 2 ; Frese ρ . 40. 

Die Kontrahenten dieser Urkunde - Tryphon und Sal'aeus (noch θΙ'
wahnt ίη ΟΧΥ. 37 [58J. 38 [79J. 39. 275. 282 [117]. 288, 40. 315.320) -
leben im ΙΧγραφοι,; γάμοι,;; spater und zwal' noch ίαι J. 59 (ΟΧΥ. 320) ίαι 
εγγραφοι,;. Bei del' Auslegung der Urkunde ist die Bedeutung der 72 Drachmen, 
welche laut unseres Papyrus die Sal'aeus dem Tryphon einbringt und die 
er binnen 5 Monaten zurίickgeben so11, sehl' bestritten, Die Meinung del' 
Hg., daB es sich um θίηθ Mitgift handelt, scheitert an dem fixierten Restitu
tionstermin. De Ruggiero hat seine ursprίingliche Auffassung, wonach die 
72 Drachmen θίη gewohnliches Darlehen sein sollten, spater (Nuovi doc. 
cit.) aufgegeben und sich der νοιι Revillout und jetzt auch νοη Fl'ese ver
tretenen Meinung angeschlossen, daB das auch sonst bezeugte, νοη der Frau 
einzubringende Alimentationskapital des ΙΧγραφοι,; γάμοι,; (S. 206) vorliegt, 
welches zurίickgegeben wil'd, wenn die Ehe ίη εγγραφοι,; verwandelt wird; 
das sei hier nach Ablauf νοη fίinf Monaten erwartet worden 1) (ta,tsachlich 
geschah ίibrigens die Rίickzahlung nach 1. 34 fg. erst nach sieben Jahren). 
Das ist ansprechend , aber nicht ohne Schwierigkeit, Denn im :I!'all del' 
Trennung (1. 16 fg.) so11 die Frau nur θίη Paar Ohrgehange (welche sie 
eingebracht hat und die nlit dem Wert νοη 20 Drachmen ίη die 72 Dr. 
eingerechnet worden sind) zurίickbekommen . Also hatte sie das Alimenta
tionskapital dann verlOl'en, was dem ίη TOl'. 13 gebrauchten Ausdruck, daB 
θίη solches 'δεδανεισμένον' ist, schwerlich entspricht und auch den Mann 
auffallend gίinstig stellen wίirde. Ich habe darum (a. a. ο, ) an eine Donatio 
ante nuptias gedacht, welche als (:fi.ktive) Einbrillgung der Frau bezeichnet 

1) Revillout Bupponiert weiter, der &γραφο. γάμο. habe bei AbschluJ3 unsel'es 
Ubereinkommens schon sieben Monate gedauert gehabt; die weiteren fiinf Monate 
bedeuteten also die Vollendung des (νοη ihm als standige Sitte betl'achteten) Probe
jahres, 
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sei; diese ware del' Frau im Zeitpunkt des zu el'wartenden εγγραφοι,; γάμοι,;, 
d. h, nach fίinf Monaten auszuzahlen gewesen; sollten sich die Leute dann 
scheiden, so bekam die Frau nur das Paar Ohrgehange (als pretium pudi
citiae ?) 

1 Τρύφων Διονυσίου Πέρση~ της επ[ιJγονη~ ΣαραεύΤΙ :Απίωνος 2μετα 
κυρίου Όννώφριος τού :Αντιπάτρου χαίρειν. Όμολογώι εχειν 3 παρα σού 

επι τού προς Όξυρύγχων πόλει Σαραπιείου δια τη~ 4 Σαραπίωνo~ τού 

Κλεάνδρου τραπέbη~ άργυρίου Σεβαστού 5 και Πτολεμαικού νομίσματος 5 

δραχμας τεσσαράΚ01Jτα και 6 τιμης tνωτίων χρυσών bεύγου~ ένo~ άργυρίου 

δραχμας 7 ει:κοσι και xιτώνo~ γαλακτίνου άργυρίου δραxμα~ δέκα δύο, 8 ωστ' 

εΙναι tπι το αύτο άργυρίου δραχμας έβδομήκοντα δύο 9 κεφαλαίου αl~ ούδεν 
τώι καitόλου προσηκται, υπερ ιbν και 10 συνπέπεισμαι, Tα~ δε του άργυ- 10 

ρίου δραxμα~ έβδoμήκoν~τα δύο άποδώσω σοι Τfι τριακάδι τού Φαώφι 

τού ισιόντος 12δευτέρου ετους Γαίου Kαίσαρo~ Γερμανικού Νέου Σεβαστού 

13 Aύτoκράτoρo~, χωρις πάσης {)περitέσεω~. Έαν δε μη άποδώι 14 xaitιX 

γέγραπται εκτείσω σοι το προκείμενον κεφάλαιον 15 μεit' ήμιoλία~, τ-η[ς] Ι5 

πράξεως σοι oϋση~ εκ τε εμού και έκ τών 16 υπαρχόντων μοι πάντων κα

itάπερ tr δίκης. Έαν δε 17 άπαλλαγώμεν άπ' άλλήλων tξέστ~~ σοι εχειν 

το τών ενω~τίων bεύγος εν τηι Ι:σ'!1 διατιμ[ 'IjJon, Έπει δε σύνεσμεν 
19 άλλήλoι~ άγράφω[~] προσομολογώΙ tιXv ώσαύτως έκ διαφoρα~ 20 άπ[ αλλα- 20 

γ Jώμεν απ' άλλήλ[ ων J ένκύου σ[ ο Jfj oϋση[~] έ'ω~ ΙΧν σo~ 21 [ , •••. • , .Jαπ~-

i;.[ • •. J9V[ (28 Buchst.) , 22 Κυρία ή άπο JxiJL [πανταχη tπιφερομένη και] 
παντ~ [τφ έπιφέροντι. 23'Έτoυ~ α Γαίου ΚαJίσαρος Γερμ[ανικου Νέο]υ 

Σεβαστο[ ύ Αύτοκρ Jάτορο~, 24 Παχων Xb Σεβαστηι. 25 (2te Η.) [Τρύφω Jv 25 

Διονυσίο'!..' εχφ τα~ το[ύ] άργυρίου δ[ραχJμα~ εβδομήκοντα δύο 26 [κεφα

λαίο Jv και &ποδώσω καitότι πρόκειται, Λέων. [ . . ]ε(>ωτo~ γέγραφα ύπερ 
αύτού δια (το) 27 μη ει<δέ)ναι α'iιτoν γράμματ[αJ. ('Έτoυ~) α rai[oJv 
Καiσαρος Γερμαν[ιJκού Νέου Σεβαστού Aύτoκράτoρo~, 28 Παχων X[bJ Σε
βαστήι. 29 (3te Η. ) Όννώφριι,; :Αντιπάτρου έπιγέγραμμαι της Σεραηύτo~ 

κύριος. Θέων 30 Πααήιος γέγραφα {)περ αύτού μη Ιδότo~ γράμματα, (Έτoυ~) 30 

α Γαίου Kαίσαρo~ 31 Γερμανικού Νέου ΣεβασΤΟύ Aύτoκράτoρo~, Παχων 

Xb Σεβαιfτfι. 32 (4te Η,) 'Έτoυ~ πρώτου Γαίου Kαίσαρo~ Γερμανικού Νέου 
ΣεβασΤΟύ Αύτοκράτορος, 33 Παχων Σεβαστηι, Δια τής Σαραπίωνo~ τ[ ο Jfj 
Κλεάνδρου τραπέbη~ 34 γέγονεν ή διαγραφή. (5tB Η.) Σεραηευ~ :Aπίων<o~) 

άπέχω το 85 προκίμενον κεφάλεον κεφαλέου και ούδε<ν) 36 εε. Δίδυμo~ 35 

Βοηitού εγραφεν {)π'j,ρ άδευ~ 37 μευ ειδ<υίας) γρά<μμα)τα και έπιγρε αύτη~ 

(ρι)α[, . . ]. 38 (Έτoυ~) γ Τερβίου Γλαυτίου Καίσαρος Σεβαστ[ ο Jfj 30 Γερ

μανικού Aύτo(υκρα)κράτoρo~ flaoiVL ~ 

9 α'ί.-προηκται : wobei kein Zuschlag 
(11, Β, fiil' Zinsen) gemac.ht iBt. 

29 1. Σαραευτο •. 
34 Ι ΣαραεV •. 

36 ΕΕ 1. iγκιχΙώ . - 1. -όπΕρ αVΤ7j' . 
37 1. μη und iπιγέγραμμαι. - Am 

SchluJ3 erg. <κVριο.) . 
38 1. τφερίου ΚΙαυδίου . 
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282. Verwandlung eines αΎQαφοg γάμοs ίη SrrQαφοg. - 154 11. ό. -
Faijllm. (S. 203 fg.) 

BGU 1045 ed. Lesquiel·. Nachtl·. von Wilcken, Arch. 3, 507 fg. 

Lit.: Wilcken a. ο.; de Ruggiero, Nuovi doc. 193 fg. 

Die Urkunde ist wichtig fiir die Theorie des α.γQαφος γάμος wegen der 
Worte txtv .. έ'τι πάλαι τ~ν φεQvήv ίη Ι 10/11 (vgl. 8.202), wobei jedoch 
das W ort φεQvή richtig Ζυ deuten ist (8. 207). AuBel'dem kann sie gleich
zeitig aΙθ 8ΡθΖίωθη fiir θίηθη tγγQαφος γάμος dienen. 

Col. 1. 
1 J1ντtγραφον ονν[ ΟΙΚιοtου ]? 2'Έ[ τ ]ους- δ[ κτ ]οκα[ ι ]g§κά[ του ΑiJτοκρά

τ ]ορος- KιxtoCXQo!;' Τίτου Αlλtου 3Λδ[ριαν]Ού J1vrro [v ]tv[ ου Σεβα ]ο[ τ Jov 
ΕiJοεβούς- μην[ο]ς- Άπελ[ λαtου α:ι 4 Φαώφι α δια γραφε(ι)ο[ υ] ~~ι;.:[β]α~-

5 it (tδος-) Τ[ή]ς- Ήρακλ(εtδου) μερωδ(ος-) τού Άροινοtτου. 5Όμ[ο]λογϊ ΈΡΥ.ής
&πελεύ1t[ ερ ]ος- Σκύλακος- τού Σκύλακο[ς- (Signalement)] 7 τ'Ώ [προούο'!1 'κ JιxΙ 
ουν[ oύ]~[Ώ] αότφ &γρά.!φως- γυ[ν]αικ[ι Ί]οιδώρlf Σ[ ατύρου] (Sign.) 9 με[ τα 

10 κυρ ]tov το[ύ] σ[ υγγενούς-] ΕΜαίμ[ ο ]νος- τού Διδύμου (Sign.) 10 εχιν παρ' 
αiι~της- εφ' έ[αυ ]τ[ης-] ξτι ~[άλαι την φερ ]νην [χρ ]υσίου δοκ[ι]μtου τετάρ-
των 12 [τ ]έσοα[ρ ]ες- .... [ .. .. ... χ]ρυσος- δ§'ι/αρtωv δύω κα[ι] δακτύ~λιoν 
δ. ωτω . . .... [, ..... . ]~ων [ .. ]ω· και &QYVQtov δραχμ[ών] Ι4έ[κ]ατ[ο]ν 

15 [ο]iJ[σώ]'Ι/ ί[μ]ι:'ι[ια εν ουν]τιμήο[ι] και εν παραφέρνο[ι]ς- J1φ[ρ]ο~δ[ί]τη-
[ν. , ......... .. ..... ]?/ XVI[.] .. ~αντα χαλΚά μυροit[ή]κη 16 ζι;.: . it?/κηv 
[ ...... . ] ... [ . . .... ] . t;"t!I'!1'!'. Συνβιο[ ύ]τωοαν ο.(Ίν &λ~λήλoις- Ο τε Έ[ρ-
μης- και ή 'Ιοιδώρα &μέ]y.~τως- καitότ[ ι] και ~qQτε.!:.!ροv έπιχορη[γούντος 
μεν ιxiJroij τα δέον]τα πάντα και τον {ματϊοΕ-μον και τ&λ[ λα οοα προςήκει 

20 γυναι]κι γαμετfJ κατα δύναμιν 20 και ιxiJrfj!;' δε [Ίοιδώρας- ...... ] .. και 
&κατη[γ ]όρητον έαυτην 21 παρεχομένη[ς- . . . . . . . . . . . .. Έαν δε] διαφοράς 
αότοις- γενoμέ~νης- χωρίζω[νται &π' &λλήλων, &πο]δώοιν τον Έρμην rfJ 
Ίσ[ιδ]ώ~ρlf την πρψ]κ[ α ... ...... . ']X~9ν εν τοίς ι;.:[ -ό]ιοΤς- κοσ[μ ]α~ρίoις 

25 &γφ [ ...... . ..... επ1.] μεν της- &πο:.ιο[μπ ]fίς- ~ι;.:[ρα ]~xρημ[ α], έ[ πι] δε 
[της- έκουσtας- &παλλ]αγης εν ήμέραι[ς .] &φ' ~ς- ?[αν] 26 [& ]παιτηitf] γι[νο
μένης- rf] 'Ιοιδώρ]1f τfίς- πρά[ξ]εως ε[ κ τ]ε τού [Έρμού] 

Col. Π. 

1 και έκ τών υπαρχόντων 2 ιxiJrip πάντων καitάπερ 3 έκ δi[ κης-] (folgen 
Untel'schriften und Άναγραφή-Vermerk). 

Οο1. Ι 11 Μτι πάλ.αι gesichert durch 
Οο1. Il 11. 

14 Erganzungen nach Οο1. Π, 14. 15; 
ουσών Ι Εν σ. heiίIt: welche den Schatzungs
wert ihrer Kleider reprasentieren. - 'Αφρο-

δίτη ist θίηθ Statuette dieser Gottin; vg1. 
CPR 1 ρ. 124/5. 

24 1. ttyovrcx την αύτην όλ.κήν (Schub.), 
vg1. CPR 1, 22 u. 24. 

25 Wahrscbeinlich Εν -ήμ.{ραι[ς λ.], wie 
ίω Faijum iiblίch (S. 219). 

2. Demotische Urkunden iiber Μγγραφος γάμος. 

2. DEMOTISCHE URKUNDEN ϋΈΕΒ ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΓΑΜΟΣ. 

Ι Demotische Ehekontrakte aus der iilteren Ptolemaerzeit; samtlich aus 
Theben stammend (verzeichnet nach Griffith, in den Proceedings of 
the Society οί biblical Archeology 1909 ρ. 51 fg.) 

a) Ρ. Ryl. 10 (3 ρ.ϊI4) 315 Υ. c.; b) Ρ. Bryce (Fragment) 260 bis 
250 Υ. C., publ. bei Gl'iffith a. Ο. ρ. 47 fg.; c) Ρ. Louvre 2433 (Revillont, 
Ohrest. · dem. 241 fg.; d) Ρ. Oairo 30601, 231/230 v. C. (Spiegelberg, Katal. 
der Kairener dem. Pap. ρ. 1; anch bei Griffith a. Ο. ρ. 54); e) Ρ. Bel'Ol. 
3109, 226/5 v. C, (Spiegelberg, Berl. dem. Pap. ρ. 7); ί) Ρ. Berol. 3075, 
211/10 Υ. C. (a. Ο. ρ. 7); g) Ρ. Berol. 3145, 202/1 Υ. C. (a. Ο. ρ. 17); h) Ρ. 
Lonvre sine num., 183 Υ. Ο. (Revillont a. Ο. ρ. 395). Nicht sichel' datiert 
(vielleicht 280/79 Υ. C.) Ρ. Cairo 31177. 

2. Demotische Ehekontrakte der spateren Ptolemaerzeit (verzeichnet sind 
nUl' die νοη SΡieσeΙberσ nnd Griffith aa. 00. veroffentlichten Stiicke). 

'" '" Dieselben stammen teils aus Gebelen ίη Oberagypten (namlich die 
Ρ. Ryl.), teils aus Unteragypten. 

Ρ. Ryl. 16 (3 ρ. 139 fg.), 152 Υ. ο.; Ρ. StraBb. 56, 117 Υ. Ο. (Spiegel
berg in Ρ. Libb. ρ. 9); Ρ. Ryl. 20 (3 ρ. 149), 116 Υ. c.; 22 (3 ρ.I51), 

115-108 Υ. ο. ; 27/28 (3 ρ.157), 108-101; 91 v.O; Ρ. StraBb. 43, 102 v. C. 
(Spiegelberg, Ρ. StraBb. ρ.27); Ρ. Ryl. 30 (3 ρ. 159), 89 Υ. ο.; 37 (3 ρ. 162), 
s. a.; 38 (3 ρ. 163), s. a. (beide nach 108 Υ. Ο.). Undatiert: Ρ. Oail'o 30800. 

3. ΕΗΕΚΟΝΤΒΛΚΤΕ ΙΝ GRIECHISCHER ΒΡΒΛΌΗΕ. 

283. Ehekontrakt unter Griechen. - 311/310 Υ. C. - Elephantine. (V gl. 
S.213.) 

Eleph. 1 ed. Rubensohn. 
Lit.: de Ruggiero, Nuovi docum. 20, ρ. 387 fg.; Partsch, Griech. Biirgsch.-R. 224 

Λ. 5; 242 Λ.5; 260 Λ. 4; Schubat·t, Arch. 5, 79 Λ. 3; Wilcken, ebenda 207/8; 
Wenger, Gott. G. ΛηΖ. 1909, 316 fg.; Kornemann, ΕίηΊ. Ζυ Giss. 2. 

Del' Vertrag ist 8yngraphophylaxurkunde und zwal' Doppelurkunde. Die 
zweite Ausfertigung zeigt geringe grammatische Abweichungen νοη der el·sten. 

1 J1λεξάvδρου τού Άλεξάνδρου βιχσιλεύοντος- ετει έβδόμωι nrOlEμIXtov 

σατραπεύοντος- {τει τεσσαρε~oκαιδεκάτωι μηνος Δtου. Συγγραφη ουνοι

κιοtας- ΉρακλεtδΌυ και Δημητρίας. ΛαΥ.βάνει Ήρακλεtδης- 3 Δημητρtαv 

Κώιαν . γυναίκα γvηοtαv παρα τού πατρος Λεπτίνου Κώιου και της- μητροι; 

Φιλωτίδος- ελεύitερος- 4 ελευ&έραν προσφερομένην εΙματιομον και κόομον 

1 Man beachte die Datierung nach Satrapenjahren; dazu Rubensohn S. 18 . 
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Α . 
5 t-ΓTΊ, πα(Jεχέτω δε Ή(Jακλείδηs Δημητ(Jίαι 5 σοα Π(Jοοήκει γυναικ~ έλεύ&έ(Jαι 

πάντα, είναι δε i}ILίXs κατri ταυτο σπου αν δοκ* α(Jιοτον είναι βουλ;υο
ILlVOLS κοινηι 6 βουληι Λεπτίνηι και Ή(Jακλείδηι. Ειαν δέ τι κακοτεχνούοα 

&λίοκηται έπ~ αίοχύνηι τού άνδ(JΟS Ή(Jακλείδου ΔημηΤ(Jία, 7 οτε(Jέο&ω &>μ 

Π(Jοοηνέγκατο πάντων, έπιδειξάτω δε Ή(Jακλείδηs στι αν έγκαλijι ΔημηΤ(Jίαι 

έναντίον άνδ(Jώυ Τ(Jιών, 8 0iJS αν δοκιμάζωοιν άμφ6τε(JΟΙ. Μη έξέ6τω δε 

Ή(Jακλείδηι yvvaixa αλλην έΠΗ6άγεο&αι έφ' vfJ(JH ΔημηΤ(J{αs μηδε 9τεκνο
ποιεί6&αι έξ αλληs yvvaLXOS μηδε κακοτεχνεϊν μηδεν πα(Jευ(Jέ6ει μηδεμιάι 

10 Ή(Jακλείδην EiS ΔημηΤ(Jίαv' 10 ειαν δέ τι ποών τούτων &λtoκηται Ή(Jακλεί

δηs κα~ έπιδείξηι Δη.uηΤ(Jία έναντίον άvδ(Jών Τ(Jιών, OiJS αν δοκιμάζωοιν . 

11 άμφ6τε(JΟΙ, άποδ6τω Ή(Jακλείδηs Δ'ημηΤ(Jίαι τημ φε(Jνην ~ν Π(Jοοηνέγκατο 
Α Α 

t-ΓTΊ και Π(Jοοαποτειοάτω άργυρίΕ..ου )tλεξανδ(Jείου t-ΓTΊ. Ή δε Π(Jάξιs 

εοτω κα&άπερ έγ δίκηs κατα ν6μον τέλοs έχού6ηs Δημητ(Jίαι κα~ τοίs μετα 

13 ΔημηΤ(Jίαs Π(Jά600υ6ιν εκ τε αυτού Ή(Jακλείδου κα~ τών Ή(Jακλείδου 

πάντων και . έγγαίων κα~ ναυτικών. Ή δε ουγγ(Jαφη 14ηδε XV(JCa ε6τω 
πάντηι itcivtroS ι.f:ιs έκεΤ τού ουναλλάγματοs γCΓενημένOυ, σπου [Χν έπεγφέ(Jψ 

15 Ή(Jακλείδηs κατα 15 ΔημηΤ(Jίαs η Δημητ(Jία τε κα~ τo~ μετα ΔημηΤ(Jίαs 

Π(Jάοοοντεs έπεγφέ(Jωοιν κατ" Ή(Jακλείδου. Κύ(JΙΟΙ δε εοτωοαν Ή(Jακλεί-

16 δηs κα~ ΔημηΤ(Jία και ταs ουγγ(Jαφαs αυτοι ταs α{ιτών φυλάοοοντεs και 
έπεγφέ(Jοντεs κατ' άλλήλων. Μά(Jτυ(Jεs 17 Κλέων Γελώιοs ΆνΤΙΚ(Jάτηs Τημυί

τηs Λύοιs Τημνίτηs Διονύοιοs Τημν{τηs Ά(Jιοτ6μαχοs Κυ(Jηναϊοs )t(Jιοτ6-

δικοs 18 Κώιοs. 

4 Die Summe ist 1000 Drachmen. Uber 
das Tausenderzeichen insbes, vg1. Β. Keil 
ίη der .A.uBgabe S. 84. 

7 Vel'lust der Mitgift als Strafe der 
Frau, wie ίη BGU 1050-2; Ίη 284 fehlt 
diese Bestimmung. 

10 1. ποιών. 
11/12 Strafe des Duplum; anders ίη 

den ίibrigen Stiicken, vg1. S. 216. 

13 έγγαίων και ναυτικών ist eine spe
lίIifi~~h griechische Wendung, geht aber 
ίη .A.gyp~en bald verloren. 

14 Uber ώς - γεrενrιμένoυ s. oben 
S. 116 .Α.. 2. 

15-16 Hier ίΒΙ wohl der Verzicht auf 
die sonst iibliche Verwendung eines be
sonderen συγΎραφοφούλαξ ausgesprochen; 
vg1. Rubensohn ad 1. 15/6, 

284. Ehekontrakt unter Griechen. - Wahrscheinlich 2. Jahrh. Υ. C. 
Herkunft unbekannt. (8. 213 fg,) 
Gen.21 (ed. Nicole) + Fragm. Monac. + Fragm, Bodleyan. (ed. *Wilcken, .A.rch. 

3, 387 [cf. 1, 485]). 

Lit.: Wilcken a. ο.; Revillout, Precis 2,1122; Nietzold 48 fg. u. δ.; de Ruggiero, 
Bul1. 15, 181 fg. 

Die Zusammengehorigkeit des Miinchener, Oxforder und Genfer Frag
ments entdeckte Wilcken (aa. 00.). - Mit del' Probeehe, woran Revil
lout, Precis 2, 1122 denkt, hat der Kontrakt nichts zu tun. - Die Form 
war vermutlich die der Syngraphophylaxurkunde wie ίη Eleph. 1, Teb. 104. 

1 ••• μη[ ... 2 [τ]ών {ιπα(JΧ[6ντ] ων, [τ]α [δε δέοντα πάντα και τον {μα-

τιομον και τ&λλα σοα Π(Jοοtίκει γυναικι] 3 [γ ]αμετ* παQεχέτω ΜενεΚ(Jάτηs 

3. Ehekontrakte Ίη griechischer Sprache. 319 

Ά(J[ 6 ]ιν[ 6]ηι [ένδημών και] άπ[ οδημών κατα δύναμιν τών {ιπα(Jχόντων 
αυτοίs] 4 [και] μη έξέοτω ΜενεΚ(Jάτει γυναϊκ' αλλην έπειοάγεο&αι έπ' )tQ-
6ιν6ην μηδε παλ[λακ]ην μ[ηδε π]αιδ[ικον] 5 [εχ]ειν μηδε τεκνοποιείο&αι έξ 5 

αλληs YVVaLXOS ζώ6ηs )tροιν6ηs μηδ' αλλην olxCav οΙκ[ είν ~S ο]υ κυ(Jιεύ-
6 [6ει] )t(Jοινόη μηδ' έγβάλλειν μηδε {ιβ(J{ζειν μηδε κακουχείν αυτηυ μηδε 
τών {ιπα(Jχ6ντων μη&εν 7 [ά]λλΟΤ(Jιοiίν ανευ τού έπιγ(Jαφijvαι την ΆQοινόην 
βεβαιώτ.Qιαν. Έαν δέ τι τούτων έπιδειχ&ηι 8 ποιώυ η τα δέοντα η τον 
ίματιομσν η τdλλα μη παQέχηι αυτώι (SiC) κα&α γέγQαπται, άποτειοάτω 
Μενεκρά~τηs Ά(Jοινόηι πα(JαΧ(Jημα την φε(Jνην ήμιόλιον. Κατα τα αυτα 
δε μηδε Ά(J6ινόηι έξέ6τω άπ6κοιτον 10 μηδε άφήμε(Jον γίνεο&αι άπο τfjs 10 

, ,," - Μ ' , δ' "λλ 11' δ ' ο Μενεκρατου OLXLctS ανευ τηs ενεΚ(Jατου γνωμηs μη α ωι αν (JL V-
νεΤν[ α]ι μηδε φ&εί(Jειν . τον κοινον οίκον μηδ' αΙ[ ο]χύνειν ΜενεΚ(Jάτην σοα 
φέ(JΗ άνδ(JΙ αίοχύ 12 νην. Έαν δε Ά[(J ]οιν6η έκούοα βούληται απαλλάο6ε-
6&αι ά[ πο Μ]ενεΚ(Jάτοv, &[ π ]οδουs αυτ* ΜενεΚ(Jάτηs 13 τηυ φε(Jνην &πλην, 

- " , Q,- ['] " ξ' ψ' " 14Έ' άφ' rιS α'υ ημεραs απαιτηυηι εν ημεQαιs αποπεμ ατω αυτην. αν 

δε μη &ποδώι κα&α γέγ(Jαπται, άποτε[ι]οάτω [πα(JαΧ](Jημα ήμι[ό]λιον. Εl:η 
μεν {ιγίεια. 15Έαν δέ τιs αυτών άν&(Jώπινόν τι πά&rι κα~ τελευτή6[Υ], 
εοτω τα καταλειπόμενα {ιπά(Jχοντα 16 τού ~QJvtOS αυτών και τών τέκνων 15 

τών έοομένων αυτοίs έξ ά[λ]λήλων. Μη οντων 17 δ' αυτοϊs τέκνων έξ 
" Ι ,,' ι ,- 18 έ ' λ ' άλλήλων η και γενομευων και τουτων απογενομcνων Π(JΟ του ν ΎJ ικιαι 

γενέο&αι -ητοι άμφοτέ(Jων πεQι6vτων η και μετα την δποτε(Jουούv αiJτών 
19 .τελευτην, έαν μεν Ά(Jοιν6η προτέρα τι πά&τι, άποδ6τω ΜενεΚ(Jάτηs την 
φε(Jνην πάοαν 20'Ολυμπι[ά]δ'ι τηι μηΤQ~ αυτηs, έαν ζijι, εΙ δε μη, τοϊs 20 
" ,;, - 'Α '" ' 21 [ ] εγγιοτα γενει ου6ι αvτηs Lι.Qυινοηs .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .... . .. . 
έαν δε μη &ποδώΙ, άΠΟΤΗοάτω πα(JαΧ(Jijμα [ .. . 

Verso: Άντ{γ(J( αφον) 6VYYQ( αφijs) 6υνΟΙΚΙ6ίου Άροινόηs Els Μενε-

'Χ(Jάτην. 

4-5 V g1. Justinus 24, 2 (Lumbl'osO, 
.A.rch 4, 71 ). 

8 1. αfJηjι . . 
9 Die Strafe des Mannes betragt hler, 

wie meist (BGU 1050 fg.) , nUl' das 1]μιό
λιον; anders 283 1.11/12. - Die Verpflich-

tung zum μήτε άπόκοιτον μήτε άφήμερον 
rενέσ{tαι ist fiir di~. Frau in gl'iechischen 
Ebekontrakten aus .A.gypten haufig, kommt 
aber auch in Mietskontrakten vor, Ζ. Β. 
Teb. 2, 384, 6; BGU 4, 1126, 11 . 

280. Ehekontrakt unter Griechen (Syngraphophyla:xurkunde). - 92 Υ. C. -
Tebtynis. (V gl. 8. 213 fg.) 
Teb. 1, 104 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. Υοη Wilcken und Hunt, .A.rch. 3, 389 . 

Lit. : de Ruggiero, Bul1. 15, 198 fg. 

L . 1-4 enthalten die verkiirzte Innenschrift. 

1 ('Έτοvs) κβ ΜεΧ(εΙ(J) ια. Όμο(λογεί) Φιλί6ΚΟ(S) )tπολλω(vίου) Πέρ-
6ηs tfj[S έπιγο(νfjS)] :4πολλωνίαι τ(ijι) και Κελλαύ&ε<ι) 2Ήρα(κλείδου) 
ΠεψΊ(ίυηι) μετα XV(QiOV) τού [&δελφού] a[vt(ijS) :4]πολ[λωvt]οv εχειν παρ' 
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~(~της) εΙς χα(λΚΟ,ύ) Y91!~ίσματoς) λό(γον) (τάλαντα) β και (δραχμαςο) , Δ 
,~ην διωμo(λoγημενΗV) αυτωι φερνrι(ν) [{ιπ J?Q [α.(ιJriiω 'Απ[ ο ]λλω(νίαςο), 
εα; ε[ ... ] rrι1' φερνη(ν) . aVE'i}t'i}( ) 4 0r9l( ). [Συ(γγραφοφύλαξ)] Διο
νυ( σιος). 

5 ~ Βασιλεύοντος Πτολεμαίου r9ν [και :Αλεξ]4Υ[ δρου {tEOil Φι ]λομήτο-
ροςο ετους δευτέρου 6 και εΙκοστού εφ' [ίε]ρ[έωςο .:.1λεξάνδρου κα]~ τφ[ν] 
ίΧλλ[ω]ν τcaν [γρ]αφομένων εν 7Άλεξανδρείαι μΎ/νος> Α'ανδικ[οJύ έ11δεκάτηι 
Μ[ εχει]ρ ένδεκάτηι 8 εν Κερκεοσίρει της Πολέμωυ?ς μερίδοςο τού :Αρ[ σι
νοt]του νομού. 'Ομολογεί 9 Φιλίσκος 'Απολλωνίο[ υ] Π[ έρσ ]ηςο τηςο επιγο1ιης 

10 :Απολλωνία ι τηι 10 και Κελλαύ{tε~ 'Ηρακλε[ίδου] Περσίνηι μετα κ[ Vflt]ov τού 
έαυτης 11 < &)δαλφού Άπολλωνίου έ[χει]ν παρ' [α ]ότης είςο χαλκού νομίσ-
12 ματοςο λόγον τάλαντα δύο και δραχμαςο τετρακισχιλ{α[ςο] την διωΕ..μολο
γημένην α.(ιτωι φερνην {ιπερ α.(ιτης 'Απολλωνίας. ['Έ]στω δε 14'4πολλωνίαι 

15 π[ α ]ρα Φιλίσκωι πειfTαρχούσα α[ .(ι]ΤΟύ ιbςo προση[ κό]ν έστιν 15 γυναίκα &ν
δρό;, κυρ<ι)εύουσα(ν) μετ' α.(ιτού κοινΏ των {ιπαρχόντων α.(ιτοίςο. 16 τα δε 
[δ]εοντα ~[ά]ντα και τον [ίμ Jατισμον και τδλλα οσα προσήκει γυναικι 
17 rαμετηι παρεχέσ{tω Φιλίσκος 'Απολλωνίαν ένδημων και &ποδημων 18 κατα 
δυναμιν των {ιπαρχόντων α.(ιτοίς, και μη εξέστω Φιλίσκωι 19 γυναίκα ίΧλλην 

~o ~π[ειJ9[ά]γ~σ{tαι ε[πι] τψl :ι.ιπολλωνίαν μηδε παλλακην μηδε 20~[atDJtxov 
εχειν μηδ[ ε τεκνο ]~oιείσ&αι εξ ίΧλλης γυναικος ζώσΕ η]ς 21'Απ[ ο ]λλωνίας> 
μηδ: αλλην [οΙκία J1' Oi'i}Eiv ~ςo ο.(ι κυριεύσει 'Απολλωνίαι 22 μηδ' εγβάλλειν 
,uηδε {ι§[ρίζJε[ι]ν μηδε κακουχείν α.(ιτην μηδε των {ιπαρ~xόντων μηfTεν 
έξαλλοτ[ρ ]ιούν επ &δικίαι τηι Άπολλωνίαι. 'Εαν δέ τι 24 τούτων έπιδειχfTfjι 

25 π~ιων η τα δέοντα η τον ίματισμον η τιkλλα 25 μη παρέΧ?1 α.(ιτfjι κα&α 
γεγραπται &πoτεΙtίάτωι Φιλίσκος> :Απολλωνίαι 26 παραχρημα' την φερνην τα 
δύο τάλαντα και τα[ςο] τετρακισχιλίαςο δραχμας 27 τού χαλΚΟύ. Κατα τα 

, 'δ' δ' '-' λλ / 'ι:' " αυτα ε μη ε ΔΠΟ ων~αι εsεστω αποκοιτον μη[ δε] 28 &φήμερον ytvsofTat 
&πο τηςο Φιλ{σκου οΙκίας ίΧνευ της Φιλίσκου γνώ[μ Jηg μηδ' ίΧλλω[ι J 29 &ν-

30 δρ[ι] συνείναι μηδε φ&ε[t]ρειν τον κοινον οΤκον ,uηδε αΙσxύνε9~[αι] 30 Φι-
λ/σ Νσ ' 'δ' Ι' 'Ε' δ" 3: ,κον ο, α φερει ,α~ ρι α σχυν:ιν. , αν, ε 'Απολλωνία ?'!-ούσα §9'ιί~Ώ[ται] 

32 ~παλλ,αι1~εσ&αι ~πo ~Ι,λί~κo~ ,απo~oτω αυτfjι Φιλίσκος την φερν,ην «~[ λην J 
ε[ ν] ημεραιςο δεκα αφ Ύjς εα[ν απ Jαιτη&ηι. 'Εαν δε μη &π[ ο Jδώ κα&α 

γέγραπ[ ται J 33 [&π Jo[ τ ]εισάτω α.(ιτήι παραχρημα ην είληφεν ήμι[ όλ]ι;ν τη[ν J 
φεΕΙνη' ν 34 Μ ' n Δ 'σ ττ' Δ" ' . . ". .α"τυρες> ιονυ ιος> .lLατqΨΥοg ιονυσιος> Ερμαίσκου Θέων 

. 35 Πτολεμαίου 30 Δίδυμοςο Πτολεμαίου Διονύσιος> Διονυσίου 'Ηράκλειος Διο
κλ[ έους] ο[ί Ι εξ Μακεδόνεςο 36 τ[ηJς επιγονης. Συγγραφοφύλαξ Διονύσιοςο. 
37 (2t

• Η.) Φιλίσκ[ος] Άπολλωνίου Πέρσης της επιγονης δμολογω έχειν την 
φερνην τα ~ύo τάλαντ[ α] 88 κ[ αι τας> τε Jτρακισχιλίας δραχμας 'F9ν χαλκού 
καfTότι προγεγραπται και τέ&ειμαι [την συγγρα J~φrιν κυ[ρία]ν παρ α Διο-

40 [νυ]σίωι. 'Έγραψεν {ιπερ αότού Διονύσιοςο Έρμαίσκ[ου] 40[δ προγεγραμ-

17 Ι Άπο/.Αωνίαι. 30 Ι αΙσχύνην. 
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μένοςο δια τ Jo α.(ιτΟν μη επίστασ&[ αι γράJμματα. 41 (3t • Η.) Διονύσιος> έχω 

κυρίαν. 42 (l t • Η.) 'Έτους κβ Μεχειρ ια τέτ(ακται) εΙς &ναγρ(αφήν). 

Folgen die Unterschriften des Ehemannes, des κύριος und der Zeugen. 
Auf dem Verso eine Aufschrift. 

286. Ehekontrakt unter Griechen in Form der συγχώρησιs. - Zeit des 
AuguSLUS. - Alexandl·ien. (V gl. S. 213 fg.) 

BGU 4, 1050 ed. Scbubart. Nachtr. Υοη Wilcken, Arch. 3, 510. 

Lit.: Wilcken, Arch. a. ο.; de Ruggiero, Nuovi doc. 185fg. 

Vgl. BGU 1051-2, 1098-1100. 
Der SchluB ist nicht vorhanden; doch ist das Fehlende unbetrachtlich 

und hatte wohl nur in dem offiziellen Eschatokoll bestanden; man sieht dies 
aus BGU 1098 und 1101, vor welchen unser Stίick den Vorzug hat, wenig
stens ίω Kontext fast lίickenlos zu sein, Ιη BGU 1052, welcher ganz voll
stiίndig ist, fehlt die Bemerkung, welche unsern Papyrus wertvoll macht, 
daB ίη dem Kontrakt vor den ίε~ο.f}Vται auch erbrechtliche Bestimmungen 
getroffen werden sollen. 

1 Πρωτάρχωι. 2 Παρα 'Ισιδώρας της Ήρακλείδου τού και Διονυσίου 

μετα 8[μετα] κυρίου τού &δελφού Βακχίου τού Ήρακλείδου 4 τού και Διο

νυσίου :Αλ&αιέωςο και παρα Διονυσίου τού 5 Διονυσίου 'Ισιδείου. Συγχω- ' 5 

ρούσιν 'Ισιδώρα και 6 Διονύσιος συνεληλυ&έναι &λλήλοις προς γάμο(ν) 

7 Διονύσιος δε και εlληφέναι παρα της 'Ισιδώραςο 8 δια χειροςο εξ οίκου 

φερνην ίμάτια γυναικεία εν &ργυ(ρίου) 9 δραχμαίς έκατόν, ένωτίων χρυ

[σJων ζεύγος> ... 10 δύο και &ργυρίου Πτολεμαικού επισήμου ΙΙδραχμας έξή- 10 
κοντα, <έφ' φ~) τον Διονύσιον &πεσχηΕ.κότα την προκειμένην φερνην 
τρέφειν και 13 {ματίζειν την 'Ισιδώραν ιbς γυναίκα γα[μετην J 14 κατα δύνα

μιν και μη κακουχείν α.(ιτην μήδ' {ι~βρΦιν μήδ' εγβάλλειν μήδ' ίΧλλην 15 

γυναίκα 16 επεισάγειν η έκτίνειν την φέρνην συν Τιμιο.Ε....λίl7 τηςο πράξεως 

γινομένηςο εκ τε α.(ιτού 18 Διονυσίου και έκ των {ιπαρχόντων αύτφ πάντων 
19 Q. , "δΙ '~δ' 'Τ δ' ", 20 " ή καυαπερ εγ ~κηςo, και τ.,ν ε .1. σι ωραν μητε απο_κοιτον μητε αφ - 20 

μερον γε{νεσ{tαι &πο τηςο 21 Διονυσίου οlκίαςο ίΧνευ τηςο Διονυσί[ ου] γνώ

μηςο 22 μηδ'έ φ&είρειν τον οΤκον μήδ' ίΧλλφ &νδρι 23 συνείναι η και α.(ιτην 

τούτων τι διαπραξαμέ~νην κρι&είσαν στέρεσ&αι τηςο φερνης, {tio~t;'~ [oJE 
25 α.(ιτους> και τΤιν εφ {ερο&υτων περι γάμου 26 συνγραφην εν -ήμέραις χρη- 25 

ματιςούσαις πέντε 27 &φ' ~ς αν &λλήλοις προείπωσΙΥ 'i}l!~ φ ενγραφήσε-
28 ται η τε φερνη κα~ τιkλλα τα έν έ&ει οντα και 29 τα περι τ-ηςο δποτέρου 

των γαμούντωv τελευ~της, ιbςo αν επι τού καιρού κοινως> κρι&η~ ~t;', 30 

5 Ίσίδειο. ist Demotikon; vgl. Schubart, 
Al'ch. 5, 82. 

9 Ende ganz unsichel'j wahrscheinlich 

Mitt.is- Wilcken: Chr •• tomathi • . Π. 

Bezeichnung deB Gewichf.B oder deB Wel·tes; 
vgl. BGU 1052, ] 1 (Schub.). 

30 ~q unkJal', 
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287. Ehekontrakt. 127 n. C. - Oxyrhynchos. 
Οη. 496 edd. Grenfell-Hunt. 

1it. : Gradenwitz, Mel. Gerardin (1907) 297; de Ruggiero, Nuovi doc. 323 fg. 
Pal'a11ele: ΟΧΥ. 497; 603 desc. (ίη extenso publiz. νοη Wessely, Stud. pal. 4,115). 

Die Lange des am rechten Rande fehlenden Stiicks laBt sich nicht genau 
bestimmen; die ofIengelassenen Spatien sind daher nul" andeutungsweise und 
jedenfalls sehr zu vergroBern. 

Der Vertl'ag ist lehHeich wegen der eingehenden Stipulationen, die er 
fijr den Fall der Auflosung der Ehe enthalt, namentlich auch iiber die V ΟΙ'

mundschaft fiir die Kinder, vgl. Kap. Χ. 

l'Έτους ένδεκάτου Αvτοκράτορος Κα{σαρος Τραιανου 'Αδριανου Σε

βαστου Φ[ α ]ρμ[ ο ]υ.ftι κδ, εν Όξυρύγχων πόλει της Θηβα{δος, α[γα }&'i1 
[τύ]χ'!), §[πι Ίο]υλ{ας ~[εβα]στ[ης εν αγυι/f]. 2Έξέδοτο Σαραπ{ων Σαρα

π{ωνος του Σαραπ{ωνος του Σαραπ{ωνος μητρ[ο]ς Θα[ί]δος Σαραπίωνος 

απο [Ό]ξυρύ[γ ]χω[ν π ]ό[ λ ]εως την [έ]αυ[ του] .ftv[y Jατέρ[ α] Θα{δα μ?1[ τ ]ρο[ς 
.. . J9"[. ·Jιι~[· .. ] Σαραπ[ί]φ[νι ΕVδJα{μονος του Θέων[ ος μητρΟ]$ Ήρατος 
τΎί[ς ... , .... μη]ηιος Δ[ιδο ]υτος, α[ πέχει δε ό γαμών παρα Σαραπίωνος 

του πατρος] 8 [κ ]αι εκδότου . . , nφν ~~νγ9$ μναια{ων τριών και τετάρτων 
δέκ[ α] τεσσάρων ήμ[t]σο[ υς] ~ερ[ ον ]ε<ί)g'~ον τετάρτων ό~[ τ]φ [ .. ] .. [.]Q'ιον 
τετάρτων εξ ιfλυσε{δι[o]ν εχον χλωρους χ[ . . ]τους M[l1o]V του χρυσ{ου 

ΙΧγονΤός τετά[ρτας . . .. η]μισυ ιbς εΙναι επι το [αvτο χρυσίο],!! στα.ftμφ 

'Οξυρυγχε{τ['!) μναιαία πέντε και τετάρτας . . ] 4 [κα Jt {ματίων συν.ftέσεις δν9 
~ώνας δύο σανδυκίν?1Ψ ροδ{νην . "''fιov ::τg~<λ )ιον πάντα [δ']ε εν συντιμήσει 
α[ρ ]γυρ{ο[ υ] δρα[χ]μώ[ν] πεντακοσ{ων έξήκ[ ο ]ντα [κ ]αι αργυρίου δραχμας 

χ[ι]λία[ς ό]κτακοσίaς έξήκοντα ιb[ς ε ]Τναι ε[ π]ι τ[ο] αvτο την ολην φερνην 
[αργυρ{ου] Σεβαστου νομίσματο[ς δραχμας τετρακισχιλ{ας έκατόν, και ήΊ 

55 [της] γαμουμένης μάμμη Θαlς Σαραπ{ωνος μη[τ]ρος Ήρακλου[τος] απο 

της αvτης π[ όλεως] μετα κυρ{ου του ?αυΤfίω ΙΙ§Ψ ?'f?Q9V υ{ου του δε. 

εκδότου γνησίου αδελφου Σαραπ{ωνος [ΣαJqι;ι:::τ?[ωJΨ9$ [δ]μoλoγεi εν αγυΙ[/fJ 
τfj αύτΏ εγδουναι τΤιΨ (ψι;ι:?g'[ α κ J ιxt δίδωσι τf] [αύ Jτf] Θαίδι . [ Καλ-

6λιτJύχης και [τ]ών εσομένων εξ avrijg έκγόνων την <δε) δουλε{αν και 

απ[ ο ]φορας αύτ[ ης] συνέξει δ γαμών [ .. ] . ιι[ . . Jιιφv τf] γαμου[μ ]έν'!) εφ οσον 
σύνεισι αλλή[ λοι ]ς, [ο J υκ εξόντος τ[φ] γ[ αμοίι]ψ'f[Ι . ']~'fισ.ftαι την δούλ[ 'YίJ'!" 

&Υ[ ε Jv Τfί[ς (12 Buchst.) ]ν 9ν9έ 'ft' ΠΡ9σφερριι[ ενον οίκ{αν] 7 [και} 
αf.ftριοv κ[ αι] αvλην και' τα ταύτης Χ(1)στήρια και δουλα σώματα Σαραπου1} 

1 επι 'Iovlla, Σεβαστήι; ist hier wie ίη 
BGU 252, 2/3 ; CPR 24, 2; 25, 1; ΟΧΥ. 604 
Anl'ufung der Kaiserin Livia als Ehe
patronin; Wilcken, Sav. Ζ. 30, 504 fg. 

2 Oder άπέχει δε δ γαμών Εν φερνΉ 
π~ρά .. ? Μ. ; denn die Erwahnung, daB 
dlese GeIζenstande φερνή (Ι 4) sind, gehort 
an die 8lJitze. 

3 ενωτΙων so11 nicht lesbar Βθίη. (G.-H.) 
5 i. f. erg. dem Sinne nach: την μεν 

κυρεΙαν τήι; {ιπαρxoυσrιι; αυτΉ δουληι; Kal
λιτ ]υxrιι; . 

6 .. ] ι;rισ-3'αι zu einem W ort wie Ver
auBern odel" Freilassen gehorig. Erg. &νε~ 
τήι; ΘαΙδοι; γναιμrιι;. Αω SchluB beginnt 
die Erwahnung θίηθΣ weiterenAusstattung. 
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[και] ΝικαΡΟίιν και τα της Ν[ικα ]ρούτος εκγονα Σαραπουν και Κέρδωνα 
και [Έπ{χ]ι;ι:ρμον και τα εσόμεν[ α εξ α JύΤών ii (i~<λ)ωv εκ[γ ]ονα κ[ α]~ & 
ε ' ' [ , 'J ' " • Ι;Ι:Υ ~q9 ς τουτοις επ ~~τησηται rι προσκ. [ πωλείν οvδε iJποτ{.ftεσ.ftαι 

, δ' "λλ 8 ] " ου ε α ως ~αταxρη_μα τ{ζειν χωρις ευδοκούσης τΎίς γαμουμένης. Συμ-

βιούτωσαν ουν αλλή[λο Jις αμέμπτω[ς οί γ ]αμουντες και χορ[ η]γείτω ό γα
μών τ'π γαμουμέν'!) τα [δ]έουτα κατα δύν[ α ]μιν, έ[ α]ν δέ τι διαφέρωντα[ι] 
προς αλλήλους 'f[ α~ βούλ]?1ται ή γαμουμένη α[ παλλάσ6εσ.ftαι απο του γα
μουντος iπει~δav] ή απαλλαγη [γ ]ένηται <ή) γαΙΙ9v[με']r?1 μεν αποσπάτω 
'fTιy g'[ ο J:ι!λην Καλλιτύχη[ν] και τα εσόμενα εξ α~τΎίς εκγονα και [α]ποδότω 
δ γαμών τφ εκδότ'!) $αν πεΡιΏ(ν), εί δε μή, τf] γαμουμέν'!) τας της φερ
νης δ[ρ ]αχμας Η'fΡΙ;Ι:'f[ισχιλ]{ας εκατον εν ή,uέρα[ις . αφ ~ς εαν απαιτη.ftf] 
η" αποτει""Τ <:>." λ' J 10 [ J" ' vlx ω μεν ημιο ιας . " §κα9"τι;ι: κι;ι:~ . . τα δε .... ... .. . .. κιν 10 

γένη~ται." 'Εaν δε iV~V9[g] οi'Jσα ή γα[μου]μένη απ~λλ~γπ, δώσει αύτ~ δ 
γαμων αλλας εΙς λόγον λοχε{ας δραχμας έξήκοντ[ α. Σ]υυφερομένων δ' 

, ~ " , , ( " δ[' ] αυτων ειη μεν υγε α, §Ι;Ι:Υ , ε .. . .. .. ?1 ΗΨΙ;Ι: τών γαμούντω[ν τελευτησαι 
" δ 11 - J' , , εχετω γα_μων την κατα τών εαυτου εξου[ σί]αν & εαν αίρijται 

ε:,τιτελε[τ]ν και οΤς εαν βούλη[ τα ι] μερ{ζει[ν,] εaν δε μηδεν [i]πιτελέσ!1 
:ιναι και αύτα μετα τελευτην αύτού τών εξ άλλή[λJων [τ Jέκνω[ν.] .?~ δ'ε 
fjv [δ] γαμών πρότερος [τ ]~τελ[ ε Jυτηκ[ ω]ς εχέτω ή γα,uουμέvη [ ] 12 [ .... ] 

1στω ή γαμουμένη κατα το nιι[ ισυ] ii 9 εγγιστος και δ -όπο τού γαμουν
τ [,ο ς] καταστα.ftησόμ[ε]vος κατα το ετερον ημισυ αμφ6τεροι επ{τροποι, <Τών) 
τι;~νων παρα Τ'Π μητρι διαιτ[οJυμένωv εως ήλικ{ας γέ[ν ! ωντ[α]ι. Έαν δε 
μηδένα δ γαμώ ν της ήμισε{[ ας επιτροπης επ{τροπον καταστήσ'!) εστω μόνη 
ή γαμουμένη 1}] 139 [ε]νγιστος , ούδενι εξ6ντ[οJς §'fΜ[λλε]~v αύτ~ν της 
επιτροπης ούδε μέρ[ ου Jg. Έαν δε ή γαμουμένη προτέρα τελευτήσ'!) τέκνων 
'τ- '~I 'ξ'λλ'λ'l ' , αυ οις μη οντων ε α η ων η και τών γενομενων μεταλλαξάντωυ ατέκνων 

αποδ6τω δ γαμών τα ε[ν φερνfj αργυρ{ου δραχμας τετρα~]κισxιλίας 
έκατον εν ήμέραις έξ[ ή]κοντα και αvαπεμπέσ.ftω εΙς τους αύτους περι την 
γαμουμένην τα &λλα αύτΎίς πάντα. 'Εαν δε ιbσαύτως δ γαμών [π ]ρ[ ό]τερος 
τελευτήσ'!) τ[ έκ Jvrov α[ ύ]τοίς μη ()ντων εξ αλλήλων 1} και τών γενομένων 
iπιμετα[λλαξάvτων ατέκνων ] 15 iποσπάσασα την δούλην Καλλιτύχην 15 

και τα εσόμενα εξ αvτης εκγονα, εως δ' Ctv ΚΟ,u{σηται κυριευέτω πάντων 
ε ' δ' ' πι ε πασών τών διαστολών εκλογης ουσης περι την γαμουμένην εαν 

αίρφται εχειν τα προκε{μενα εν φερvf] xQvota [ΙΧγοντα την αύτην δλκην 
'1\ ,.Jι " , J 16 - ι , , η τ ,/ν ισην συντιμησιν της πραξεως γινομενης τΏ γαμoυμενrι και τοΤς 

αvτης εκ τε του γαμουντος και εκ τών -όπαρχόντωυ αύτφ π[ά]ντων κα.ft6τι 

7 i. f. erg. etwa: και μη εξέστω τω 
γαμουντι .. πωλείν sq. ' 

9 Die Ziffel' nach Εν ιήμέραιι;, welche 
die Restitutionsfrist bestimmte, lilBt sich 
nicht ωίΙ Sicherheit erganzen, da die Ter
mine nicht ίil.ιera11 die gleichen sind 
(8. 222). Ιω iibrigen ist die Erganzung 
des Schlusses durch ΟΧΥ. 497, 16 gegeben. 

10 fg. Vgl. Wenger, 8av. Ζ. 26, 451 fg.; 
WeiB, Arch. 4, 74fg. Zu Εα.ν δ[Ε] .... 
schlagt Cronert ίη Stucl. pa1. 4, 93 νοι: 
iCtv δ[Ε] ποτε συμβfι . 

15 επι πασών των διαστοιων = in 
j~~em der hi,er hestimmten (διαστiλlειν) 
Fa11e. - Ι αιρήται. 
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προς αλλήλους συνεχώρη6αν. Γνωστηρ αμφοτέρων (2te Η.) 'Δ[ιJογένης 
Ίέρακος γραμμ[ ατευς απ Jo τfjς αυτfjς πόλεως έ'!' [αγυιί! τfj αυτfj.J 

16 Ζα γνωστήρ bei Recbtsgeschaften 
(Identitatszeuge) vgl. C. J. 6, 3U, 22, 2 b: te
stIό8 qni het'edem cognoscunt; ΟΧΥ . 7Ζ2, 31. 
Cf. γνωστευόμενος ίη Flor. 57, 80, dazu 
Wilcken, Arch, 4, 442, Βθί Gestellungs
biirgen (BGU 581,14; C. J. 3, 2, 4, 4) und 

Liturgieverpflichteten (Amh. 139, 23; 140, 
21; IJips. 65, 18; 66, 21) ist γνωστήρ der 
Priifel' ibrer Tauglichkeit; Mitteis, Arch. 
2, 263 . ν~l. noch Lond.3 Ρ, 227, 3. 247, 
8 , 248, 9. Noch anders (= Zeuge) BGU 
1032, 11. 

288. Ehekontrakt (auf Grund vorgangigen αγραφοs γάμοs?). - 136 n. C.
Arsinoe. 

CPR 24 ed. Wessely. Nachtr. νοη Hunt, GGA 1897 ρ.462 fg. und Zereteli 
(letztere nach brieflicher Mitteilung), ') 

Lit.: Mitteis, Reichsl'echt 234; Wessely, Sitz.-Ber. 47; Revillout, Precis 2,1126; 
de Ruggiero, Bull. cit. 231. 

Nach dem Ausdruck 'μένειν την συμβΕωσιν' wird ofter angenommeu, 
daB bereits Ρ-ίη αγραφος γάμος bestanden hatte. Doch ist es fl'aglich, ob ι 

μένειν nicht bloB die Bedeutuug hat : mit dauerndel' Wirlcung eintreten. 
Auch ίη Hypotbekal'Ul'kunden (Ζ. Β. ΟΧΥ. 506,20) wird es verwendet und, 
wie ich glaube, ίη dieser letzteren Bedeutung. - Είη zweites, bruchstiick
weises, d. h. den ΖθίΙθη 1-28 entsprechendes Exemplar des Kontrakts ist 
CPR 25, wahrend CPR 26 (beide revidiert νοη Hunt a. a. Ο.) nach Hunts 
Vermutung mit dem SchluB νοη Nr. 24 identisch ist. 

1 ('Έτους) κ Αυτοκράτορος Κ[αίσJαρος [Αlλt]ου Άδριανου Σεβαστου 

μηνος Και [ σ ]αρείου κα έν Πτολ( εμαtδι) Ευερ[γέτιδJι του 2 [~ρσινoίτoυ 

έπJι 'Ioυλtας Σεβαση"Ίς. Όμ[ολο]γόυσιν αλλ[ήλοι] ς Σουχάμμ[ων . . ]ερωτος 
[του] Σούχου ιf:ις έτών Er[xoo]t ασ(ημος) 3 [κα~ ~φρoδείτη Νείλ]ου το[υ 

N]εtλoυ ιf:ις (έΤών) μδ ου (λη) μετ[ώ]πφ έξ αριστ(ε~ας) μετα κυρίου του 

δμοπ( ατρίου) κα~ δμομητρίου ιΧδελφο( υ) 4 [ ••. . •••• .- . ... δ μεν Σουχάμ-] 
μων εχειν παρ α της ~φρoδείτης έπ~ τfj %υγατρι αυτfjς ~φρoδειτoυτι ~μ-

5 μωνίου πα~[ρ%ένφ Oυσrι παρ ]αχρημα δια χειρος χρυσου δοκιμείου τετάρ

τας δέκα τρείς αι εΙσιν ένωτίων ~εύγoς τετάρτων 6 [δύο, . ... . ]ων δύο, 
εν μεν τετάρτων τεσσάρων, το δε ετερον διάχλωρον τετάρτων τριών κα~ 

δακτιλίδια 7 [δύο , εν μεν τετάρτων] τριών, το δε ετερον τfjς λοιπfjς τετάρ

της μιας και αργυρίου δραχμας διακοσίας έν αΤς ίμά~[ τια έν συντειμήσι 
δραχμ ]αι έκατον, ή δε ~φρoδίτη δμοίως δεδωκέναι έν φερνfι κατα πρΟ6-

φοραν αναφαίρετον τ'f! αυτfι %υγ( ατρι) 9 [Άφροδιτουτι τ]ας -δπαρχού6ας 

4 Anfang νοη Wessely unrichtig erg.; 
delevit Zel·eteli. 

5 πα[ρ.&ένφ-παρjαΧΡ1Iμα Zer. 

6 Ι δακτυλίδια. 
8 δραχμ Jat ~κατoν Zer. 

1) Von Zeretelis Konekturen sind im Al)parat nur die sinnverandernden be
sondel's verzeichnet. υίθ iibrigen Abweichungen Υοη der Ed. pl'inceps, welche der 
nachfol~ende Abdl'uck aufweist (bes. Klammerverschiebungp.n) stammen gleichfalls 
aus hrieflicber Mitteilung νοη Ζ., soweit sie nicht scbon im oben angegebenen Artikel 
νοη Hunt enthalten sind. 
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αυτfj ως φασι περ~ το .'VJητροδώρου έποC[κιJον κλήρου κατοικ(ικου) έν 
δυσι <6>φραγ~[ϊσιν αρούρας τρείς ετι δε και το 7ί]μισυ μέρος τής δμοίως 10 

-δπαρχού6ηι;; αυτfj έν τfι μητροπ( όλει) έπ' αμψόδου πλατείας οlκtας κα(/,) 
αυλ(fjς) , 11 [rijv δε προσφοραν πεποιΝ6%αι την μητέρα ~φρoδείτην τfj 
%υγ( ατρι) ~φρoδειτoυτι χωρις του δμοtως έπιβάλλο( ντος) αυτή τfj %υγ( α
τρι) 12 [αλλου ήμί6εως ;uέρους τfjς olxtag και τfjς αυ]λfjς κοινου κα~ αδιαι
ρέτου τών -δπογ( ) ακολού%ως τη του πατροι;; αυτfjς ~μμωνιΌυ 13 [βου
λή6ει, και] έν τfj μητροπόλει έπ' αιuφόδου Βι%υυών κα~ αλλων τόπων 
οίκtας κα~ αυλfjg περι δε κώμην Κερκεσουχα 14 [του . ... .. . ]ος κλήρου 
αρουρων πέντε κασ) έλαΙώνο(ς) παραδείσου άρούρης μιας και φοινεικώνος 
αρούρης 15 [. • • . .• ήμί60υι;; και έν τfj κώμrι ...... ] οίκίας και αυλfjς 15 

έσχάτου αρουρηδου 17 06ων έαν ίJJσι, την δε προσφοραν πεποιfj6{Jαι την 
μητ(έρα) 16 [~φρoδείτην έπ~ τ~] εχειν αυτην έφ' ον περίεστι χρόνον οrκη-
6ιν και έυοικίων αποφοραν του ολου έπ' αμφόδο( υ) πλατ( ctag) 17 [ •.••• • 

. ..... . . . . οlJκίας κα~ αiιλ( fjς) και καρ[ πεί]αν ήμίσους μέρους τών περ~ 
το Μητροδώρου έποCκ(ιον) κλήρου αρουρώ(ν) 18 Ιτριών μη δε περ~ τού] 
ήμί60υς μέρους έντευ%εν την ~φρoδειτoυν άντιποιεί6%αι και χορηγείν τηυ 
αυτην 19 [μητέρα ~φροδεtτη]ν εΙς τον κοινον των γαμού1Jτων οΊκον -δπερ 
του του ένεστώτος ετους χρό[νου] , πυρου 20 [άρτάβας ..... . .. μέτρ]φ 20 

δ~όμων τετραχοινείκφ κα%αρας άπο δ'ημοσtων έν τfj μητροπ( όλει). Μένειν 
ουν τοίς γαμού6Ι 21 [τφ τε Σουχάμμωνι και τfj ~φρoδι ]τουτι την προς 
αλλήλους συμβίωσι<ν), του Σουχάμμωνος έπαρκουντος αυτfι τα 22 [δέοντα 
Π ' " ] t: \ "Νλλ" , ~ντα και το ν ιμ.ατισμον και τα α α 06α πρΟ6ηκει γυναικ~ ya,tLETfj κατα 
δυνα ' , 23 [ , " - ] , μιν και ποιουμι;νου τα εργα των πα τρικών αρουρων κα~ του ήμί-

σους μέρους τών περ~ το Μητροδώρου κλ'ήρου αρουρών τριc'δν 24 [ •• .••• 

, . .. .. αναμε ]τρουντος εΙς το δημόσιον [τα ύ]πl:ρ αυτών τελέσματα πάνrα 
απο του αυτου εΙ6ιόντ( ος) 25 [ετους, τών δε του λο ]ιπου ήμίσους μέρους 25 

τών αυτών αρουρών τριών εργων και δημοσι'ων έφ' ον ή 26 [~φρoδίτη 
περtεστι] χρόνον σντων προς αυτην ~φρoδε{την και αυτfjς δε ~φρoδιτoύ-
τος' , , ,. \ 27 [ "] ακατηγορητον εαυτην παρεχομενης εν τ fj συμβιώσει' έαν δε δια-

φορας τοις γαμου6Ι γενομένης xωρί~ωνται άπ' άλλήλων, 28 [αποδότω δ 

Σουχάμμων τfj] μητρι ~φρoδείτrι η μη περιού6η<ς) τfj %υγατρι ~φρoδι
τουη την προκιμένην 29 [φερνην τας μεν τού χρυσίου τετάρταςο] δέκα τρειι;; 
~ν τοίς αυτοίς ΚΟ6μαρίόις αγοντα την αυτ(ην) 30 [δλκην .... κα~ τας του] 80 

αρ[γυ ]ρ[tο]υ δραχμας διακοσίας έπι μεν τfjg άποπομπης παραχρήμ( α) 31 [έπι 
δε τΎίς έκουσίου απαλλαγής έν ήμέ]ραις τριάκοντα τfjς πράξεως τfj ανακο
μι~oμένrι γεινομ(ένης) κα%άπερ 32 [έκ δίκης εκ τε ι~υτoυ του Σουχάμμωνος 
και, έξ αυτου τών] προσόδων πα6ών και λαμβανέτω έκαστος προς έπιβο

λ(ην) τών μηfi 33 [ • • .•••• , .. , .. και] ποιή6ητα[ι απο του] νυν δπότε έαν 
10 und passim πλατείας ΖθΙ·. 

12 ύποΎ Zer.; ανωΎ Wess. 
24 άναμε ]τροϋντος Zer.; πλ ]ηροϋντος Wess. 

26 Άφροδίτη -.:. ΙJντων Zer. 
29 Ι &γουσι , 

32 λαμ.~ανέτω Zer, 
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βούληται fι .ftυγ(άτηρ) Άφροδιτουb <την) δια 34[της βιβλιο.ftήκηb Ίχπογρα-
35 (φην)] του επ~ πλατείαb fιILl60Vb μ[έρ]ουb οlκίαb και α1Ίλ(ηb) 35 [μενού6ηb 

τ!Ί μητρι Άφ]ροδ[ίηl] τηb του Cfιμί60υb) μέρο(υb τηb οΙκί(ας) κα~ α1Ίλ(Τίς) 
οlκή6εωb και καρπείας 5β[ . ... . ..... .. .. .. εφ' δν περί]εστι χρόνον, την 
δΙ; προκιμένην φερνην και τα ΠΡΟ6ενεχ.ft( έντα) 37 [τ'ί1 έαυτηq .ftυγατρ~] 
Άφροδειτουτι δεδόσ.ftαι -δπ' α1Ίτfjb επι τφ εΤναι α1Ίτα τηb .ftvr( αΤΡΟb) 

τη .ιτυγ 

38 [ •• •.. .• • ••.•• .. . ]η lσομοιρίαb [υ (ν) εαν ή μήτηρ ιχπυλίπrι άπλώς πάν-
των xa.ft 39 [ •.••. . •• ••• • •• πρ ]Ob ιχλλήλους συνεφώ71η6αν '" 

34 Anf. erg. Zer. 
35 Anf. el·g. Μ.; ~φρoδ[ίΤ?7] Ζ,θ!. 

37 Anf. erg. Μ. 

289. Ehekontrakt. - 190 n. C. - Arsinoe. 

CPR 27 ed. Wessely. Nachtr. von Hunt, GGA 1907, 463 und Ze:reteli nach brief
licher Mitteilung. 

Lit.: Mitteis~ Reichsrecht 275fg. (dazu aber oben S.222/3); Revillout, Pl'ecis 2,1129; 
de Rugglel'O, Bull. 15, 201. 

Unter den Nachtragen Υοη Zereteli zu diesem Papyrus muB hier einer 
hervorgehoben werden, der mir erst nach Dl'ucklegung Υοη 8. 63 Α. 1 be
kannt geworden ist: ίη Ι 32 steht nicht, wie dort nach den bisherigen 
Lesungen vorausgesetzt wurde, δημΟ εξεδο - - was ich oben als mir unver
standlich bAzeicbnet habe -, sondern δημΟ εξ ευδο -. Dies ist leichter auf
zulosen; denn der 8chluB heiBt wahrscheinlich έξ εύδο(κουντων), ίω beider
seitigen Einverstandnis. Ob vorher δημο( σιωitέν) (= registr'iert) zu lesen 
ist, bleibt mir zweifelhaft, denn θίηθ Homologie, wie es das 8tiick ist, ist 
sonst Gegenstand der αναγραφή. Die δημοσlωσις ίη ΟΧΥ. 906, 8 fg. (8. 86, 
126) kann nicht als Parallele herangezogen werden: denn diese ist durch 
das κα~αλoγείoν ίη ΑΙeχandήen erfolgt, wovon hier keine 8pur ist. 

1 C'Έτουb τριανΤΟ6του Α1Ί]τοκράτορ[ ο]ς Ka{6aQOb Μ[άρ ]κου Α1Ίρηλ{ου 
Κομμ6δου Άντ[ ωυ ]ε{νου Ε1Ίσεβουb 2 [Ε1Ίτυχους Σεβα6του Άρμενιακου Μ]η

δικου Πα[ρ.ftικ ]ου Σαρματικου Γερμανικου Μεγ{6[ του] Βρεταννικου μηνος 

3 [Άρτεμι6ίου Φαμενω.ft .. . εν Πτολε]μαϊ"δι Ευε[ργέ]τιδι του Άρ6ινοε{του 

νομου. 'Ομολογεί 'Ι6{δ[ ωΡΟb] εκ του νοτίου <Ι [ •••••• ιχναγραφόμενος επ' 

ιχμ ]φ[ 6]δου Μ[ οήρ ]εωb ώς [ετών] εΙ:ΚΟ6ι δύο α.σημΟb Πα6ί[ ωνι τφ] και 
5 'Ι6ιδώρφ ΜάρωνΟb 5 .•• •• • ώς ετών [ . . .. κον ]τα Ι)'ύο [ιχ6ή]μφ εχει11 τον 

'Ι6{δωρον παρα του ΠΙασ{ωνΟb] του και 'Ι6ιδώρου 6 [επι τ'ί1 επιτροπευο
μένrι α1Ίτου ΘαΙ6]αρ{φ [Ήρ]ακλείδου παρ[.ft]ένφ ου6ΤΙ 6υνερχομ[έντι α1Ίτ]φ 
προς γάμον φEρ-~[νην χρυσ ]ου μνα[ιαία τρία εν κ ]Ο6μαρ[ίοις] και (μάτια 

εν 6υντειμή6ι δραχμών τρ[ι]ακοσίων α ε6τιν 60υηδάριον ε]ξοδιακον(?) 
[και . .. . ]μινος ήμιτριβήb' ετεΡΟb 6,uαράγδινΟb' 60υ[βρ ]ικ[ οπάλ]λιον μόρινον 
fιμι~[τριβές, ιχβόλλ]ηb λευκος και ε[ν τοίς παραφ]έρνΟΙb κιτων κροκώ[τι-] 

10 vOb, παλλ{ολον γλοί[ον επ]ικάρσιον και χαλκα 10 [Άφρο]δείτην, ε60πτρον 

• 

. , 
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δίπτυχον δ{φρον 6τάμνον [6 ]κάφιον και ξύλινα [επι.ftήJκην τηb Άφροδεί-

11 [τηb .. . ]μην 6κρήνιου κά.ftεδραν 6υν -δποποδίφ. Συμβιούτω6αν ο-δν 

ιχλλήλοις ο[ γαμουvτεb Ο τε 'l6{~[ δωΡΟb και fι] ΘαΙ6άριον ιχμέμπτως του 

'Ισιδώρου [ε]πιχορηγου[ντος] α1Ίτ'ί1 τα δέοντα πάντα και τον {μαΤΙ6μον 

και τα αλΕ..[ λα 06α κα.ftήκ ]ει γυναικι γαμετ'ί1 κατα δύναμιν του [βίου κ ] αι 

α1Ίτης . δΙ; της Θαισαρ{ου αμεμπτον και ιχκατηγόρη~[ τον έαυτην παρ ]εχο

μένην εν τ'ί1 6υμβιώ6ει, εφ' φ [ιχΠΟκαρπt]ζεσ[.ftα Jt τον 'Ισίδωρον εφ' δν 
χρόνον μένει α1Ίτοίς 15 [fι ΠΡΟb ιχλλή]λουb συμβίω6ις το -δπάρχον τ'ί1 Θα[ι- 15 

6αρ{φ] περι [κώ ]μην Σεβέννυτον τέταρτον μέΡΟb κοινον και 16 [ιχδιαίρετον 

. . ...... . ] φοινικώνΟb ιχρουρών δέκα όκτώ' εαυ δΙ; διαφορας αυτοίς 

γενομένης χωΡΙ6.ftώνται ιχπ' ιχλ[λήλων J 17 [ο{ γαμουντεb, ιχπ Jοδότω δ Τ6{

δωΡΟb την προκειμένην φερνην [τ JO ILSV χρυ6ίου εν τοίς [α1Ί]ΤΟίς κ06μα

Q{OLb και {6rι δλ~[κ'ί1 και τα ίμJάτ[ι]α εν τΏ ίΌrι 6υντειμή6ει εγλογ[fjbJ 
α1Ίτ'ί1 ου6ηb ητοι τα {μάτια λαμβάνειν και το απ[ αν iJvsX.ftSv (ν) επι 

19 [τον γάμον η την l'6ηJν συντε{μη6ιν επι ILSv τfjb ιχποπομπης παραχρημα, 

επι δΙ; τηb έκου6ίου ιχπαλλ[ arfjb εν fιJμέραΙb 20 [τριάκοντα ιχφ ' ] ~b εαν 20 

ιχπαιτη.ft'ί1, τα δε παράφερνα παραχρημα δποία εαν εγβ'ί1 εκ τηb τρέψ[εωbJ 

. και' κατα~[διαιρεί6.ftωJ Τι πρό60δΟb του φο[ινιJΚώνΟb slg την του ε[τJουb 
του χωρισμ[ ου] δωδεκάμηνον κα~ λήμψεται 22 [το επιβάλ jλoν ιbν εαν φαν'ί1 

μεμενηκυεία παρ' α1Ίτφ μηνών γεινομένης τ'ί1 Θαισαρίφ της πρά-

28 [ξεως τηb τε] φερνηb και παραφέρνων εκ τε του 'Ι6ιδώρου και [εκ J τών 
-δπαρχόντων α1Ίτφ πάυτων κα.ftάπερ εγ δ{κ~[ ηb (2te Η.) 'I6ίδωρΟb .... J 
εχω παρ α του Πα6ίωνος του κα(/,) Τ6ιδώρου επι τ'ί1 επιτρoπευoμένrι 
[α1Ίτου] 25 [ΘαΙ6αρίφ π Jαρ.ftένφ ου6η συνερχομένης μοι προς γάμον φερ- 25 

νην δια XnQOb χρυ[ 60υ] 26 [δοκιμίου μ Jvataia [τρ Jla έν ΚΟ6μαρίΟΙb κα(/,) 

(μάτια έν συντειμήσει δραχμών [τριαΚΟ6t]ων 27 [και τα προκείμεν Ja παρά
φερνα εφ' φ και' καρπ{ζεσ.ftαί με slb τον κοινον fιμών [οΤκον τ JO -δπά[ρ
χον 28 σοι π JSQΙ . κώμην Σεβέννυτον τέταρτον μέΡΟb φοινικώνος ιχ[ρουρών 

δέκα όκτω J 29 [γενομένου δΙ; χωΡΙ6Jμου ιχποδώ6ω xa.ftcbb πρόκειται. (3te H.) 
Πα6ίων δ [και Τ6ίδωΡΟb J 80 •• 'Ι6ιδώρφ την επιτροπευομένην εμού 30 

ΘαΙ6άρ[ιον .... ] 51 .•• προκειμένοιb. 32 Κατεχφ(ρί6.ftη) Φαώ(φι) λ δημΟ 

έξ εύδο-. 

14 Ι παρεχομένης. 
22 Man beachte die an das romische 

Recht erinnernde Teilung der Friichte des 
letzten Dotaljahres. 

25 1. συνερχομένηι . 
Zu Ι 32 s. die Einleitung . 

290. Ehekontrakt. - 6. Jahl·h. n. C. -- Faijum. 

CPR 30 ed. Wessely. 
Lit.: Mitteis, CPR 1 S. 148 Α.; Meynial, Nouv. Rev. hist. 20,523; Revillout, 

Precis 2, 1146; de Ruggiero, Bul1. 15, 242 fg. 

Der Papyrus besteht aus zwei nicht unmittelbar aneinandel' schlieBenden 
Fragmenten. Das zweite Fragment unterscheidet zwischen dem Υοω Brau-
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tigam der Braut gegebenen &ρραβών (1. 5), d. ί. anha sponsalicia, ΤίΙΌ. J. 
5,1 und dem Ισόπροικον, d. ί. der (nach Νον. Just. 97 ίω gleichen Betrag wie 
die Mitgift an die Braut zu spendenden) Donatio proptel" nuptias; die Arrha 
bildet ein reines lucrum (κέρδος) del" Frau, was νοη der Mitgift nicht ge
sagt wird und werden konnte (Reichsrecht 268. 301. 309 fg.). - Das δω
ρvφιον ίη 1. 7 (erg. Υοη mir) findet sich auch ίη einem Petersburger Papyrus, • 
dessen noch unpublizierte Transkl'iption Rostowzew mich freundlichst θίη

sehen lieB, ist abel' dort θίηθ Gabe des Brautvaters an die Braut; was es . 
hier bedeutet, weiB ich nicht. 

1. Erstes Bl'uchstίick. 

1 ['Εν όν6ματι τού κυρ {ου ήμων 'Ιησού Χριστού τού -&εού και Σω

τfjροg και δεσπότου των ήμετέρων] 2 ήγουμένων των λαλουμένων τε και 

πραττομένων και τfjg 3 δεσπο{νηg ήμων τfjg -&εοτόκου και άειπαρ-&ένου 

Λ1αρ{αg και τού άγ{ου 4 ['Ιωάννου] .του προδρ6μου και [βαπτι]στού και 

5 τού άγίου 'Ιωάννου 5 τού ε'ι)λόγου · καΙ ευαγγελtστoυ και παντοg τού χ6ρου 

των άγ{ων τε 6 και ά-&λοφόρων μαρτύρων τα παρ6ντα γαμικα και προικφα 

7 συμβ6λαια πι[.. . . . . δμολογούν ]ται και ποιού[ νται ... 

Π. Zweites Bruchstίick. 

1 . •• iιπ Ίέρ τε χρυσού κοσμα<ρ )(ων και ίματ{ων . .. [ ] 2 ••• σφραγΤδι 

τού ~ρσΙ1)oίτoυ γ{(νεται) χρ(υσΟύ) ζυγ[φ... ] 3 • ...••.... . τεg των 

. . . . . . . . .. ερ εξ οπ . .. 4... μαυραν μ{αν . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 τοVνομα έχ ... [ ] 5 και Mirag δ λαμπρ6( τατοg) έντεύ-&εν ηδη ήμΤν 

iιπΊφ μεν άρραβωνοg χ[ρυσΟύ] 6 νομίσματα δέκα τέσσαρα QvftaQιX γι/ χρ! 

~ ιδ ρι /1// κέρδ[ og ] 7 ••• τijg κ6ρηg ... iιπερ δωρυφ[ίου ] 8 •••••••• • •• 

. . α .. . Ι/ φι ι . .. [ ] 9 κέρδοg εσ6μενα Χριστοδότ'!1 τ1j συν -&εφ γενομέν'!1 

10 αυτο[ύ] 10 συμβίφ ετι μην δμολογεΤ προσενεγκειν το ίσ6προικο[ν] 11 των 

προσενεχ-&έντων παρα τfjg αυτfjg μητροg Καλfjg νομ[ισματίων?] 12 έκατον 

εν πράγμασιν. Τούτων το{νυν δοξάντω[ν ] 13 και έκατέρφ μέρει συν

αρεσ-&έντων έπι το παρον ~λ-&oν γα[μικον] 14 και πρωικιj'ioν συνάλλαγμα, 
15 δι' ο{; δμολογει δ μεν προρη-&ειg 15 λαμπρ6(τατοg) Mirag εχειν την αυτην 

-&υγατέρα παρ-&ένον 16 τfjg αυτfjg Καλfjg Ιδ{αν και νομίμην γυναικα κ[ αι ] 
17 , , δ' , [] 18 l "δ 'ξ <>. . .. .. εια κατα ταg υναμειg και. . . . . ε g αυτην ιαπρα ασυαι, 

Ι 7 Die Anfangsklammer zu διLOϊ.ο
γουν ]ται fehlt ίη del' Ausgabe. Jeden
falls aber ωυΒ πι noch Ζυ sehen Βθίη, 
denn auf Konjektur kann es nicht beωhen. 

ΙΙ 1 Diese wegen der Defekte schwie
l'ige Stelle iibersetzt der Hg.: (Die Mitgift 
ist) fίίr die AUBstattung ίη Goldschmuck
sachen und Kleidern 100 Gοldstίίcke (cf. 
Ι 11/2) mit del' Marke und nach dem Ge
wichte von Arsinoe. 

• 7 δωρυφ[Ιου] (Wess. δωρυφ ... ) erg. 

Υοη Μ., womit die Vorschlage von de 
Ruggiero a. Ο. entf·allen. Den W ortrest 
[ .... . ]φαιον ίη ΟΧΥ, 282, 24 wird man 
dagegen nicht Ζυ [δωρ.v]φαιον erganzen 
diirfen, einel'seit~ weil dann .]φειον stehen 
miίBte und mehr noch, weil dort είη kon
kreter Gegenstancl gemeint zu Βθίη scheint. 

12 Verbinde iv πράγμασιν mit ?FQoG
ενεγκείν το Ισόπροικον? (so auch die Uber
setzuug Wesselys). 

14 1. προικφον. 

.. Ι 
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άλλα πάντα τα πρέποντα ελεv-&έραιg 19 .γυναιξΙν παρα άνδράσι σεμνοΤg 

ενδείξασ-&αι clg αυτην 20 προg τφ και αυτην άγαπαν και -&άλπειν και 20 

-&εραπεύειν αυτον 21 Μέγαν τον λαμπρ6τατον αυτfjg συν -&εφ εσ6μενον 
σ-6μβ[ιον] 22 iιπακoύειν δε αυτCj.- κα-&α τιj'i νόμφ και τΏ άκολουΜι;ι συμβα{

νει' 28 0 ί δε chg clxog συμβησ6μενοι κάσοι διαβεβαιω-&ήσονται 24 προg τα 

δοκουντα τοΤg xιxliJJg και ευσεβωg κει( νο )μένοιg 25 νόμοιg, και στι πάντα 25 

τα προγεγραμμένα οvτωg δώσωσι κ[ αι] 26 ποιήσωσιν πληρώσωσιν φυλάξω

σιν πέρατι παραδώσωσι[ν,] 27 έπωμόσατο έκάτερον μέροg την αχραντον και 
δμοού[ σι ον ] 28 τριάδα. Κύρια τα παρ6ντα γαμικα και πρoικιj'iα συμβ6λαια 

δισσα 29 δμοτύπωg γραφέντα iιπo-&έμενoι άλλήλοιg έπι βεβαιώσει 30 αυτων 30 

πάντα αiιτων τα αλλα iιπάρxoντα και iιπάρξoντα τά τε ν[ύν] 31 και μετα 
ταύτα έσ6μενα ίδικωg και rcVLxiJJg ένεχύρου 32 λόγφ κα/' iιπο-&ήκηg δικαίφ 
κα-&άπερ έκ δ{κηg' και έν τούτοι[g] 33 και εφ' απασιν τοΤg προγεγραμμένοιg 
έπερωτη-&ειg 34 έκάτερον μέροg ώμολ6γησεν και άπέλυσεν. ~μφ6τερα 35 τα 35 

μέρη εσχον άνα ενα χάρτην προg οίκεΤαν άσφάλειαν t Folgen die Unter

schriften des Ehemanns, der Brautmutter, zweiel' Zeugen und des Ν otars. 

23 Sinn: Ιη den Fallen (κάσοι) νοη 34 Zu άπέϊ.υ6εν vgl. Brunner, R.gesch. 
Tod usf. gelten die gesetzlichen Normen. der Urk. S. 74. 

33 Ι Επερωτη.ftεν. 35 άνα = je. 
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291. Psephisma der Stadt ptolemais iiber die Ehescheidung. - 1. Jahrh. 

v. C. (?) - Ptolemais. 

Ρ. Fay. 22 ed. Grenfell-Hunt. Nachtr. νοη Schubart, Arch. 5, 76; Plaumann, 
Ptolemais 13 . 

Lit.: v. Wilamowitz, GGA 1901 ρ . 36; Nietzold 35 fg.; Plaumann a. Ο. 

DaB es sich um ein Gesetz der Stadt pto1emais handelt, ist zuerst νοη 
Schubart erkannt worden; die Hgg. bezogen den Wortrest Πτολεμα[ι .. ίη 
1. 1 auf είηθη ptolemaischen KOnig. 

ιΈδο ]ξ~ν Πτολεμα[ ιέων τfί βόvλfz και τ~;; δήμφ 
[πεσ ]-&αι και άπολείπε[ιν 

[&πο]γραφέσ-&ωι πρ[οg τουg -&εσμοφύλακαg? 

[α'ύτο]υ το ονομα και r[ ού πατροg 
5 [ΤΟ]Υ !!-fjva και την ήμέρ[ αν 
φ έσ-&ω ι δε και ή γ[ v ]νηι [ 
ταυτα δε και δ πατηρ έ[ αν περιfz 

ίερο-&ύται καταβαλέτ[ ωσαν ταg άπογραφαg 

βοτον ~ ο[ί]π6δικοι εσ[ τω σαν 

, '] αποπεμ-

1 
] 

άπογρα-] 

κατα] 

οί δε] 

clg την κι-] 

8/9 Ι κιJβωτόν . 
9 Ι -όποδικοι. - Zum Ende schHigt 

Schu~ar~ YO~: άπ~δειξάτω δε δ άν~ρ] την 
φερνην ην iav [ϊ.αβΊ1' 
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10 την φερνην ην εαll [ 
τοϊς &εσμοφύλαξι [ 
ή απογραφψ γέ1lητα[ι 

oφεtλrι κατα τον νόιι[ ον 

λιον κα&άπερ εγ δίκ[ ης 

15 φερν-ης κατα τον ν[ όμον 

αποδείξεως των δο[ 

φερνας μήπω (ε)ουσης α[ 

δραχμας η έλασσον διδω[ 

δέ τις μη αποδωι < Τ)fί γυναι[ κι 

20 σάτωι εαν δίκηι νικαται ~[ 

κυούσης αποπομπηι εαν κ[ 

δ &νηρ &ποπέμπηι περιμnι[ 

κατα τα γενάμενα τρεφέ![ ω 

ν,ακα τα επειτήδεια παρέχφ[ν 

25 τΏ μητρι παρέχειν &ναλισκέτω [ 
δίον επειδαν γένηται απερ η[ 

ταιδιω παρέχειν τα ε[ πι]τήδια τfj μητρι . [ 
ι]φς εαν το παιδίον κυμήσητα[ι 

οτε εαν βούληται, τΏ δε γυναι[ κι 

[291-293' 

παρ' ο[ς εαν?] 

ήμιό-] 

" ] εαν 

&ποτι-] 
, , δ'] επι ε 

την γυ-] 

το παι-] 

10 Scbuh. scbHigt vor: ~ν ~αν [Λ.άΡ?1 
.... παρα J τοί • .ftεσμ,οφύΛ.αξι 

24 1. έπιτήδεια, ebenso 27. 

292. Scheidungsakt. - 96 n. C. 

ΟΧΥ. 266 edd. Grenfell-Hunt. 

Lit.: Lesquier a. Ο. 6. 

28 Ι κοιμήσηται oder κομ,ίσηται. 

Oxyrhynchos. 

1 'Έτους έκκαιδ[ ε ]κάτου Αύτοκράτορος Καίσαρος Δομιτιανού Σεβαστού 

2 ΓερμανικΟύ, μη(νος) Γε[ρμ]ανΙΚΟύ εν Όξ(υρύγχων) πόλ(ει) τ-ης Θη

βαίδος. S Όμολογεϊ: Θα-ησις Θώνιος τού )fμι&ώνιος μητρο<ς) Σιν{1εί'~τoς 

5 μετα κυρίου τού πατρφου Όννώφρι<o)~ Όννώφριο[ς] του Παμ~μένoυς 

μητρος Τααρ&ώνιος τφ γενομένφ αύτ-ης &νδρί 6 Πετοσαράπι Θομπεκύσιος 

τού Σαραπίωνος μητρο(ς) Σιν&ώ2.νιος, πάντες &π' Όξυρύγχων πόλεως, 

εν &γυι[ ~], &πέχειν 8 παρ' αύτού &ργυρίου ΣεβασΤΟύ νομίσματος δραχμας 

τετρα~κoσίας κεφαλαίου ας προσηνέγκατο αύτφ εφ' εαυτr7 εν φερνf! 

10 10 μ[ ε ]τ' εγγύου [τ ]ης μητρος αύτού Σιν&ώνιος Πετοσαράπιος τού 11 [.]βγ

[ .... ] κα[ τα συ ]νγραφην συνοικισίου δια τού εν Όξυρύγχων 12 [πόλει 

&γορανο ]μίου ταϊς επαγοιιέναις τού τεσσαρασκαιδε~ [κάτου έτους Αύ]το

κράτορος Δομιτιανού ΣεβαστΟύ 14 [ΓερμανΙΚΟύ, ή]ς την επCφορον αύτό&εν 

15 αναδεδωκέναι αύτφ 15 [κεχιασμένην ε ]Ις &κύρω6ιν ενεκα Τ9ν [&ν Jαζυγην 

τού γάμου 16 [γενέ6&αι, και] μη εγκαλεϊν αύτφ μηδε εγκαλέ6ειν μηδε επε-

17 [λεύσεσ&αι μήJτε περι των προκειμένων μήδε περί παρα~[φέρνων . .. 
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... Jo &πεσχηκέναι μηδε περl αλλου μηδεΕ-[1/0ς πράγματος] μέχρι τ-ης ενε
στdι6η[ς ήJμέρας. Κ[αι] αύτος δε 20 [δ ΠεΤ06άραπJις δμολογεϊ: εν &γυι~ 20 

[τ J fj αύτfj μη [εJνκιχλεiν 21 [μηδε ενκαλε']qειν μηδε επ[ ελεύσεσ& J~f τfj ιf)~ή
q[ ει 22 [μηδε τοϊς πα Jq' αύτη ς π[ ε JQΙ μηδ εν[ ος άπλ Jrog μέχρι Ι τ-ης 23 [ενε-
στώ6ης ήμέρας .. ....... . . .. .... . ]q![.Jνπq[ .. 

18 Erg. vielleicht ... δια τΙο &πεσχ., anders Lesquier a. ο. 

293. Scheidungsakt. - 123 n. C. - Tebtynis. 

Lips. 27 edd. Mitteis-Wilcken. 
Lit.: Lesquier a. Ο. 7; de Ruggiero, Nuovi doc. 371 fg. 

Das ίη Ι 15 vorkommende συνΏρσ{}αι (την σvμβCωσιν) ist nicht νοη 
σvvαCρω (wo die Form συν~ρ{1αι lauten mίiBte) abzuleiten, sondern verkίirzt 
aus σvντιρ1jσ{1αι (συναιρέω) , also "zusammen wegnehmen". V g1. Wess.ely, 
Stud. pal. 1 ρ.5 und Festa bei de Ruggiero, Bull. 15,265 Α.Ι . - Zwelfel
haft bleibt, ob Sosas als Trapezit interveniert, oder als Mitgiftsbiirge (so 
G.-H. Ζη ΟΧΥ. 905 Ι Ι6-18). - Parallelstiick: BGU 975. 

I'Έτους έβδόμo~ Αύτοκρά[τορος K]α{6~ΡOς 2 Τραιανού 31.δριανού Σε
βα[ 6τού Φα ]μενιb& 3 κα εν Τεβτύνι τ-ης Πολέμω[νος] μ[ ερ Jίδος τού )fρσι-
4 νοε{του [νο ]μού. 'Ομολογού[ 6ι]ν &λλήλοις 5 Θενστοτοήτιος ώ(ς έ)των 5 

δ[ ε']κα εξ [α]σημος 6 μετα κυρίου τού πατρος Ήρωνος τού Νείλου 7 ώ(ς 
ε)των τε6σαράκοντα τεσ6άρων ούλη 8 δακτύλφ μικρο χιρος &ΡΙ6τερα[ς κ ]αί 
αύτος 9 "Ήρων και δ γενάμενος τ-ης [ΘJεν6τοτοήτιο[ςJ 10 &νηρ Δ[ υ6 ]ας 10 

&πελεύ&ερος 'ΗρακλεCας τ-ης 11 Δυσιμ[ άχου J ώ(ς ε)των Εικοσι δύο ουλη γ6-
νατ[ι] 12 δεξιφ και Σωσας Άρεώ[ το]υ ώ(ς ε)των πεντήκoν~τα τε6σάρων 
ούλη &ντικνημίφ δ'εξιφ, 14 0 ί τέσσαρες, Θενστοτοήτιος μεν και Δυ6ας 
15 6vVf]Q6&aL την προς &λλήλους [6υν ]β{ωσιν, 16 ητις αύτοϊς συνεστήκι &πα 15 

συνγραφ-ης δμολ(ογίας) 17 γάμου τε[λει]ω&ϊ[σ]ιχν δια τού αύτού γραφCου 
τφ 18 πέμπ[ τφ έτεJ ι 'Αδριανού Καίσαρος τού Κυρίου 19 Ά&[ υ Ιρ [-:-] [ην J 
και' &ναδεδωκέv[αJγ. [ ... ] εΙς 20&&έτησιν και' &κύρω6ιν, "Ηρω[ν] δε &πέχιν 20 

21 παρα τού ' Σωσα τας δΙfl τ[η]ς συνγραφΤίς 22 φερνης [&]ρ[γ ]VQCov δραχ

μας τρι[ακοJσCας κ[αί τα παJ~ράφερ[νJα πάντα και εξϊναι έκιχτ[έJρφ [κατα] 
24 τα κα&[ ήκον ]τα οΙκονομϊν περι αύτω[ν ώ]ς 25 εαν έρ-ηται, τfj δε Θε[ν- 25 

σ Jτοτο'ljτι εξαύτις [6υν J~αρμόζ[ ε6&αι φ] εαν [βού]ληται ανδ'ρει &'!'~- (?) 
27 φαπτ . !ω[ ..... ] .... [ .. Ja και μη επε~λεύ6aσ&αι έ[π]' &λλήλους [περ Ji 
μ[ηJτε[νο]ς τ[ων] 29 τjί συνβιώ[σι] &νηκ[ό]ν[τω]ν μηδενος άπαξ~απλώς 30 

[πράJγματσς μLέ]x[ρι] τ-η[ς] ένεστώσης 31 ήμέρας. ['Τπογρα( φευς (2te Η.)] 
. αρ~ψ-ημις Παφ . [. ώ(ς)] (έτων) μη ο( ύλι)) {μνεΙ 32 (3te Η.) Δυσας απελεύ
&ερος 'Ηριχκλείας [καΙ,] Σω6ας 33 ~ρεώτoυ[ . . . ] .. α . ι](-) 6υνfjρσ&αι την 

5 Ι ΘενσΤΟΤΟ1ϊτι •. 
8 Ι μ,ικρφ. 

17 Ι τεΛ.ειω.ftεΙση •. 
28 Ι έπεΛ.εύσεσ.ftαι . 
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35 πρό[ς-] 54 την Θ[ε]νστ<οτ)ουητιν<ν) ovvPlw[oJt<v) x[aJι μη (έπ] 35 έπε
λε_ιΙσασ{7αι . έπ' αλλήλους- ά:rt~[ξ]απ[λωJς-. 36'Έγραψεν -όπιψ αυτων [. αρ J§
ψη[μις- Παω] . . [δ πρJοκlμ(ενος-) 57 μη ειδ[όJτ(ων) γρ[άμμαJτ[α. (4te Η.) 
Θ~νστoτo ]ητις- με~τα κυρίου τού πατρ[ός- Ήρ Jw[voςo σ Jυν17ρρμε 39 την συν-

40 βιωσι(ν) και απέχω την [φεJρνήv. "Ηρ[ων] 4.0 εγραψα -όπε[ρ αυJτ(ης-) δια 
[τό] μ[η ElJo(ivat) γρ[ά(μματα)J. . . .. . η( . . ) ... 

294:. Scheidungsakt. - Etwa Zeit des Antoninus Pius. - Faijum. 

CPR. ~3 ed. Wessely. Nachtr. Υοη Hunt, GGA 1897; Zereteli ίη Comment. Niki
tlnlanae 1901, 61 fg. 

Lit.: Mitteis, Reichsrecht 282 (dazu abel· oben S. 223 Α. 1)' Wessely Stud 1 5 . 
GI'enfell-Hunt, Introd. ΖΠ ΟΧΥ. 266 j Lesquier a. Ο. 8 fg.; Zeret~li a. Ό. ρ. , 

Uber die Bedeutung, die man dieser Urkunde urspriinglich zugeschrieben 
hat, s. oben S. 223 Α. 1. Der Ehekontrakt, welcher dur'ch unser'e Scheidungs
urkunde aufgehoben wird, ist ίη CPR 22 erhalten. 

Reste νοη 2 Zeilen. 
1 •.•• J .. 'F?/y [ .. ] υ .. [. . . . .. απεΊχειν παρ' αυτού κ[ ατα τό δίκαιον] 

2 [τησδε τ Jfiςo δμολογί[ ας-] φ[ ερνηJν χρ[ υσίου J δοκειμείου μνα[ιεία δώδεκα 
έν J 3 [τοίς- δια (?) της-] συνγραφή[ς- κοσμ Jαρlοις- και τα δι' αυτης- ίμά[ τια 
•.•••••.. ] 4 [ . • •..•. Jςo αυτων [ ...... τ11ν J συντείμησιν των δοαχμ[ ων 

5 οκτακοσίων J 5 [και τα α-ότΝς- παράφεΓ ρνα J πάντα και ανακεκομίσ[ {7~ι πάντα 
~α] 6 [προσενεχ]{7έντα αυτ17 [vπό] της- αvτης- μ[ ητρό Jς- -όπ[ άJρΙχοντα J ..... . 

[ ... ]της- νι. [.] . ει [ . και τό Jv Σύ[ρο Jv απεσχηκέν[ αι τό αίρ ]ούν των 
8 [προσόδων] αυτων , ιbν [μεμέ1Iη]κεν παρ' αυτφ ή Σύρα ή και 'Ισ[άριον] 
ιιη[ν J4111 9 [και μη ε]πελεύσασ{7[ αι J έπ' αλλήλους- μηδε έκ[ άJτερ[ ον αυJτων 

ο μ δ' 10 [' ']' - δ' '[ Ι η ε τoυ~ παρ αυτων μη ε περι τ ]ων [τ J17 συμβιώσει ανηκό[ ντων ] 
urtot πεΩΙ 'ν 11['π '] ,- δ~' , , . ", ω ε , ε~ραφ η αυτης- . .,;;;"ιυρρς- κυριος- εν τοίς- της- συ,uβιώ-
σεως- [χρονοις-] κα{7 ουτινούν 12 [τρόπον δια τ]ό πάντα αυτην αΠειJXηκέ-
~αι _μηδε_ περι ,των π,ρoκε~μένω[ν :Ιδ~ων μηδε περι 13 [αλλου μη δε ]νός
απλω~ τφ κα{7[ ο Jλου ενγραφου μηδ αγράφου μέχρι [της- ε]νε[ στ ]ώ[ σ] ης-
14 [ήμερας- πα Jρευρέσι μηδε[μ ]ι~. τα διομολογημένα κύρια εστω κα[{7ως-

15 6'υνεχώρησα ]ν. 15 (2te Η.) [Σύρα ή κ J aι Ίσάριον [Άφρ ]οδεισίου συυfjρμαι 
την πρ[ός- τόν Σύρου] 16 [συμβίωσι]ν και απέχω [την J φρενην τα τού' χρυ

. ~ίoυ μυ[ αιεια J δ~ ώδε Jxιx, 17 [κ JaUJ τα [ίμ JιXrLIX έν σο[ιντειμή]σι δρα<χ)μων 
ο[ κτ Ja~oolwv κα[ι παρ ]αφερ[ν]α 18 [πάντα xaJΙ ανακεκόμισμαι τα προ[ σJε
νε[χ{7 Jεντ[ α] μοι οίπό της- 19 [μ ]ητ[ρ Jός- μοι οCπάρ[χον Jτα και οΕ < έ)πελεύ-

20 σομαι επ' αυτόυ περι oιδε~ενός- μέλος- οιδε πε[ρι ιb]ν επεγράφη μου κοί
ριος- [έ]ν τοίς- της- 21 συμβιόσεος- χρόν[ ο Jι[ς- κα{7' δ]ντιν[ ο JiJy τρόπον κα{7ω[ς
πρόκιJτ[αιJ. (3te Η.) [ΣJύρος- 22Δίο[υ] σ[υνJfjρμαι την [συνβίωσιJν [xJaι 

11 Erteilung der Decharσe betl·. die 
Fiihrung der Geschlechtsvorm"und8chaft. 

15/6 Ζπ συνjίρμαι 8. 293 Είηl. j l. φερνήν. 

18 Ι -όπό statt οίπό . 
20 1. μέρους f μέλος. 
21 1. ου statt οΙ, oVδ'ενός st. οΙδ. u8f. 

4. Ehescheidung. 333 

απέσχον τό αίΡΟύν τό [των προσόJδωυ, ιbν 23 [με ]μέν[ ηκε J παρ' έμοι [μ]ψ 
ν[ ων κ ]αι ουκ [επελεύσο ]μαι π[ ερι αλλου ουοεν ]ός- 24 κ[ α{7ως'] πρόκειται. 

25 Αυ . [ .. ] . . . . . . 25 

295. Scheidungsakt. - 305/6 n. C. - Gl'OBe Oase. 
Ρ. Grenf. 2, 76 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. νοη Cronert, Stud. pa1. 4,89; Naber, 

Arch. 3, 19/20; Wilcken, Arch. 3, 125. 

Lit.: Revillout, Precis 2, 1146; de Ruggiel'o, Βπl1. 15,261; Fre8e a. 0 .48 ; Lesquier 
a. Ο. 21 j Naber a. Ο . 

Der Stil der Urkunde ist schlecht. Ετ ist chir'ographarisch ; da aber 
beide Teile das Wort ergl'eifen, sollte ίη 1.3 &λ.λήλοις χαlρειv stehen; ebenso 
darauf δμολογοVμεν &λλήλοις (vgl. Ι 16: &λλ1)λοvς) usf. 

Uber das ίη der Urkunde erwahnte εδνον s. S. 225. 

1 ••••• ••• • ς- Σούλις- νεκροτάφος- τοπαρχίας- Κύσε[ως-] 2 Σεμψάϊς- {7υ

γατρός- Ψάϊτος- εκ μητρός- Τεούς- νεκροτάφις- 3 απο της- αύτης- χαίρειν .. Έπι 
εκ τινος- πονηρού δαίμο!cνος- συυέβη αύτ:ους- &πεζεύχ{7αι &λλήλων την κοι-
5 νην αvτων συνβίωσιυ, έντεύ{7εν δμολογω 6 δ μεν δ προκείμενος- Σούλ', 5 

πεπληρωμέυος- πάν~των των παραδο.f1έντων αυτfj [π ] αρ' [εμού οίφδήJ~οτε 

τρόπφ εΙδων, αΠΟπέμΠειJ.f1αι αυτη[ν και μη]~κέτι μετελεύσεσ{7αι μήδε περι 

6'υμβιώ[ σεως- μή]~τε περι Egyov, αλλ' έξείναι αυτfj αποστη[ναι και] 11 γα- 10 

μη{7Ύjναι φ εαν βουλη17fj' ή δε προκειμ[ ένη Σεν ]~ψάις- πεπληρωσ{7αι παρ' 
αυτού τού προκει[μένου] 13 Σούλ' πάντων τωυ έπιδο{7έντων αυ[τφ εις- λό-] 

14 γον πρ[οι]κος- ίXμ~ [κ]? &HqJY [τιν]ων ~[υτωυ] 15 αυτης- σκευων (και 15 

txλλφ) ο{φδήποτε τ[ρόπφ]' 16 και μη μετελεύσεσ{7αι &λλήλους- [εντεiί]..!.!.{7εν 

περι μηδενός- άπαξαπλως- έ[γγράφου η] 18 αγράφου παυτός- πράγματος- το 

σύ[υολον] 19 δια τό τελείαυ αποζυγήν. Ή απο[ζυγη .ηδε] 20 δισση γραφείσιχ 20 

έφ' -όπoγραφΎjς- κ[ υρία] 21 εστω και βεβαία ώς- έν δημοσί[φ κατακειγ2 μένη, 

και επερωτη{7εις- ώμολ[ όγησα.] 23 (Έτους-) ιδ και (ετους-) β [τ ]ων κυρίων 

ή[μων] [Κωνστ ]~[υτίoυ ] και Μαξι[μια ]~[νoύ Αυγούστωυ. . . . . . 25 

2 1. Σενψάϊτι ,f}-vγατρί. - νεκροτάψης. 
3 1. iπεί. - Zu ΙΙκ τινος πον. δαίμ. vg1. 

FIOl·. 93, 16 j Lips. 34, 8. 

9 Ι μήτε. 
15 (καΙ &λ1.φ:> Dittogl'aphie nach 1. 14. 
19 1. τε1.είαν < εΤναι την> άποζυγήν. 

296. Libellus repudii, vom Schwiegervater dem Schwiegersohn durch den 
Defensor civitatis zugestellt. - 6. Jahrh. n. C. - Oxyrhynchos . 
ΟΧΥ. 1, 129 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : Mitteis, Hermes 34, 105. 

1. [ .......... ] . . [ . . 1 Ινδ(ικτίονος-) έυδεκ[ά]της-. Το παρον της- δια-

λύσεως- ρεπούδιον διαπέμπομαι 2 έγ[ W ] Ίωάυνης- πατηρ Ευφημίας- της- έμης

-όπεξουσίου {7υγατρός- σοι Φοιβάμμωνι τφ εVOοκ( ιμω )τ( άτφ) μου 3 γαμβρφ, 

δια Άυαστασίου τού λαμπρο ( τάτου) εκδίκου ταύτης- της- Όξυρυγχιτων πό

λε( ως), περιέχων 4. ώς- -όποτέτακται. Έπειδη εΙς- ακοας- εμας- ήλ{7εν ΟΤΙ εΙς-

3 1. περι{χο'll. 
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5 έκitεσμα πράγματά τινα παρεμβάλλεις 5 έαυτόν, απερ οiJδε {Τεφ οiJδε τοΤς 

άνitρώποις άρέσκουσιν, και oiJ δέον εστιν ταυτα έγ γράμμασιν 6 εντεitΎj

ναι, καλον ~γησάμην την μεταξυ σου και αiJτf]ς τf]ς εμf]ς {Τυγατρος ΕiJφη

μίας διαλυitf]ναι 7 συνάφιαν δια το εμέ, ιbς ε~ρηται, &κηκοέναι σε παρεμ

βάλλοντα έαυτον έν τοις -αiJτοίς 8 άitέσμοις πράγμασιν και βούλεσitαb με 

εΙρηνικου και ~σύxιoν μου διάξαι την εμην {Τυγατέρα. Τούτου ο-δν ενεκεν 
10 το παρον της μεταξυ σου και αiJτf]ς τf]ς έμf]ς {Τυγατρος ΕiJφημίας 10 συυ

αφίας ρεπούδιον διαπεμψάμην σοι δια του εΙρημένου λαμπρο( τάτου) έκ

δtκoυ μεit' Vπογραφf]ς 11 έμης, ο-ό το ~σoν έλαβον ένυπόγραφον χειρι του 

aiJroiJ λcψπρο( τάτου) εκδbκου. Προς ο-δν άσφάλειαν 12 τf]ς αiJτf]ς μου 

{Τυγατρος ΕiJφημbας το παρον τf]ς περιλύσεως ρεπούδιον 13 διαπεμΨάμην 

σοι γραφε(ν) μην ι Έπειφ ί'α lνδ(ΙΚΤbονος) ένδεκάτης. + (2te Η.) + 'Ιωάν
νης πατηρ ΕiJφημίας 14 rf]r; έμi'jς {Τυγατρος δ προγεγραμμένος διεπεμΨάμην 

15 το παρον Tf]r; περιλύσεως ρεπούδιον 15 σοι Φοιβάμμωνι τφ εiJδοκιμοτάτφ 

γαμβρφ ιbς πρόκ(ειται). + 
10 Ι δ'ιεπεμψάμ.ψ, ebenso 1. 13. 

297. Scheidungsakt. - 569 n. C. - Antinoe. 
Ρ. Flor. 93 ed. Vitelli. 
Lit.: Costa, Atti dell' ist. Veneto 66 Π 107. 

Die Ausdriicke fiir die Scheidung sind ίη Ι 5 fg. gehauft: άποζυγ-ή, διαΙ
(ρε )σις und ρεποvδιον stehen nebeneinander. 

1 [.] .... 

.. 2 + Βασιλείας και vπατεbας τού {Τειοτάτου ήμων δεσπότου Φλα( vtov) 

'IOVOTbVOV τού alrovtov 3 AiJyO( ύστου) ΛiJτοκράτορος έτους τετάρτου Θi5it 

όγδόrι τρίτης ίνδ(ικτιόνος) έν .:4ντι(νόου) πόλει Τ'ϊΊ λαμπρο( τάτrι). 4 + Ταύ
την Τbitενται και ποιουνται προς άλλήλους την αν... fγγραφον κοινην 

5 5 δμολογίαν τf]ς δισσf]ς δμοτύπου γραφεtσης άΠ06υγf]ς κ~ι δια~<ρε)σεως 
τού'Η)ν 6 τού ρεπoυδtoυ έκ μεν του ένος μέρους ΛiJρηλCα .:4μαρεσία {Τυγά

τηρ ΠΡΟΟύτος 7 τού πραγματευτού έκ μητρος Φανεbας όρμωμένη άπο ταύ

της τf]ς Καλλιπόλ(εως) .:4ντινοέων 8 εκ δε {Τατέρου μέρους ΛiJρήλιος Θεό

δωρος vtor; TεroIJytov εκ μητρος Νόννας μίσitιος 9 μάγκιψ δρμώμενος άπο 

τf]ς aiJrf]r; .:4υτι( νόου) πόλ( εω~) αλλήλοις τα εφεξf]ς επ;, λέξεως ο{)τως' 

10 10 Πρώην συνήφitημεν άλλήλοις προς γάμου και βίου "OL1IroVbav επι χρη

σταις 11 έλπίσι και τέκνων γνησίων lXyaitf] σπορi!- οΙόμενοι μετςt άλλήλων 

έκτελέσαι 12 εΙρηνικον σεμνον συνοικέσιον εφ' ολον τον rf]r; έξ άμφοΤν 

6rof]r; χρόνον' εκ τε 13 των ε1Jαντίων οiJκ' Ι:σμεν πόitευ παρ α προοδΟΚbαν 

εκ σκαιού πονηρού δαίμονος 14 π[ ε ]πόνitαμεν έπεμβρίσαντος ήμας του άπ' 

5 Die Lesung δ'ιαι(ρέ)σεως wird mil' 
von Vitelli auf Nachfrage als sicher be
zeichnet; der Vorι:ichlag von Eger zu Ρ. 
GiSB 30 Α. 3: δ'ιαλ.ύσεως soll mit dem 
PapYl'us unvereinbar Βθίη. 

8/9 μ.Ισ~ιoς μ.άγκιψ = Backergeselle. 
13 Cf. Ρ. Grenf. 2, 76, 3 (29&) fn(E)L 

l!κ τινος πονηρού δαΙμ.ονος συνέβη ήμ.άς 
άπεζεύX~αι; cf. Lips. 34, 8. 
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άλλήλων XroIJLoitf]vaL' κατα τουτο 15 ~ις το παρσν qεπούδιον εληλύitαμεν 15 

δ ι λ ' " " ' ξ 16' 'λλ 'λ ,. τοίνυν όμολογούντες μη ενα ογον εχειν μητε ε ειν προς α η oυ~ 
, , δ ι ι ,Ι () " άπεντεύitεν ηδη τού λοιπου περι οιου ηποτε πραγματος εγγραφο υ η 

άγράφον 17 &κρίτον 17 κεκριμ[μ]δνου μήτε περι γάμου συναφεlας και τού-
ι 18 \, λ [ ] ' , ,~ \ '" -του fδ1Jων και προικφων και ανα ω μ ατων γαμου μητε μ,ιν περι υκευων 

, " , 'λλ 'λ () 19' \ "λλ \ π ' συνεισηνεγμενων αλληλοις παρ α η ω ν /!ιητε πεq~ q,. ου τινος . ω-
\ ι 'λλ \ ' - , \, - <>. 20 [ό] 'Jf-oTE πράγματος 1'9 Όυνολον, α α και 'Jf-q,qq,XroQro εγω απενΗνυεν 20 

'Jf-ρογεγραμμένος Θεόδωρος τοις κοινο[Τ]ς γενομένοις μετ' αλλήλων μέχρι 
τf]ς δεύρο 21 [τέκ ]νοις αμα [τ]φ εν γαστρι βρέφ~~ την οΙκητικήν μου οίκίαν 
μετα ΠΨ!'1'ος aiJrf]r; τού δικαlου 22 [και] 1'ων εν aiJr[f] προσ]ηκόντων μοι 
[πρ ]αγμάτων παρ);ξ τ-ης στρώμνης μου και των έμων 23 [έσ ]itημάτων και 
δμολογούμεν έξ[ εΤν ]αι έκατέρφ μέρει ήμων ήνbκα ?ιΧν βουληitεlη έτέρφ 
24 γ4/!ιφ δμιλ-ησαι ~κoλύτως και &ν~γκλήτως επάναγκες, μη δυναμένο,,! τινος 
~μων καit' oίoν~~?1πoτε τρόπ[ ο]ν 17 χρόνον ~ τόπον εξ [ο{]ασδήποτε 25 

αlτίας $νάξαι τφ έτέρφ $ν δικαστηρΙ:φ olro~~?1'Jf-9TE 17 έκ[ το]? ~~καστηρlου 
ι \ Ι λ δ \ \ , - , ~ "- "δ 27 'ξ λλ ι "-Ν πεΡb τινος πραγματο? το συυο ον ια το ημας εντευυ εν τι η!'. η αχυ.,.ι 

προς &λλήλους και διαλελύσitαι εντόνως και τελείιΡ? [κ ]α! εΙ τολμήσει τις 
28?~ ήμων ενάξαι τφ έτέρφ παρέξει ~9γφ προστlμου χρυσού νομtoμ( α )τ( α) 
εξ εvσταitμα μετα και του 29 φ?;τον ακοντα έμμεΤναι πάσι τοΤς προγεγραμ

μένοις εφ' οΤς έ<πε)ρωτηitέντες ώμολογήσαμεν. + 

ANHANG. 
ANDERE AUF DAS EHERECHT BEZUGLICHE PAPYRI. 

298. <Υπογραφή zu einem demotischen Ehekontrakt. (?) - 12 Υ. C. 
Tebtynis. 
Teb. 386 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : de Ruggiero, Nuovi doc. 179 Α. 1 ; Rabel, Sav. Ζ . 28, 343; Wilcken, Arch. 

5, 240-1 ; Frese a. Ο. 43. 

Auffa11ig ist , daB die Mitgift als δάνειον geschuldet werden sol1. Die 
Herausgeber nehmen an, daB es sich um Verwandlung Υοη αγραφος ίη έ'γγραφος 
γάμος gehandelt hat, wofiir jedoch kein Anhaltspunkt vorliegt. Nach de 
Ruggiero sol1 dem Mann das (ihm nach grako-agyptischem Recht fehlende) 
Eigentum an der Mitgift verschafft werden. J edenfalls ist die 30 tagige 
Riickstellungsfrist dieses Darlehens dem Mitgiftsrecht nachgebildet. 

Die ϋbersetΖunσ des demotischen Kontrakts ist Υοη den Hgg. nicht 
t> 

mitgeteilt wOl'den. 
11 demotische Zeilen. 

12'Έτους ιη KaboaQOg Παύνι ιβ, κεχρη(μάτισται) 13 δια Ήρώδου συν-

αλλιχγ(ματογράφου) . q, •. ( ) 
Ί4 (2te Η.) Πακ-ημις Πακήμιος των &πο Είερα~"v τ·ης Πολέμων[ ο]ς 15 

μεΡbδος Πέρσης rf]r; 16 επιγονf]ς έχω το δάνηον παρα TαμειιJ..;!.X~·· Τf][ς 
14 ι '[εράς. 
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Σ]οκ[ ο ]νώπιo~ τή~ γυναικό~ μ[ ου] 18 φερνηυ συν ίματισμφ &ργυρCου δραχ-
20 19 μιi~ είκοσι τέσσαρ[ α]~ &[gJ και &πο[ δ]ώσ[ ω]. 20 'Eιiν δε xωρισμo~ γένηται 

, , [']λλ' 21 λ έ ' , , , Ι , -
απ α η- ων κτισω ευ ημεραι~ τριακοντα &~φ η~ έάν μοι παρανγίλ'YJ 
" ι [] 23 r , ,r ;, 
ανευ παση ~ υπερ{}εσεω~ και ευρησολογCα<~> κα{fότι 24 προγέγΩαπται 

"~'>. , 25 " , 
25 και ΤCυιμαι την συν_γραφην κυρCαν παριi ΠτολεμαCφ. 'Έ~γραΨcν -δπερ 

α-6του '-!~π[ία~? Ί]ππ[Cου] 27 αξιω[{fε]ι~ δια το φάσκιν [α]-6τον μη επί-
28 [στασ{fαι γ ]ρ[ ά]μματα. 

Auf dem Verso Reste einer Aufschrift. 

23 1. ΕύΡΕσιλογίας . 

24-25 ϋber diese W:f;1ndung s. Arch. 
5, 241; τi.frιμ,αι sqq. ίΒΙ Ubertragung aus 

dem Gebrauch bei Syngraphophylax_Ur_ 
kunden. 

Verso: vielleicht συγγρ ]~[ φη] q[ ανΕίου 
Ταμ,εισΧΕ . .. και &νδ]ρlις Πα~ήμ,[ ιο]ς? Μ. 

299. Ausgleich iiber θίηθ riickerstattete Mitgift und θίηθη Erbteil. 
58 n. C. - Oxyrhynchos. 
O~y. 26~ e~d. Grenfell-Hunt. Nachtl·. νοη Schubart, Al·ch. 5, 54 Α. 2. 
Llt.: Mlttels, Al·ch. 1,350; Revillout, Precis 2,1143 Α. ; Schubat·t, Arch. 5, 69 Α. 2. 

Der vorliegende Vertrag ist nicht ganz durchsichtig, zumal das Ver
wandtschaftsverbaltnis der Beteiligten schon infolge eines ίη Ι 8 unver
kennbar vorhandenen (s. G.-H. ad h. Ι) Schreibfehlers nur unsicber festzu
s~ellen ist. Es fragt sich,ob der Άμμαινιος του Διονυσ[ου (Ι 2), dessen Tochter 
die Ammonarion ist, mit Α=οώοs, dem Vatel' des Antipbanes Π identisch 
ist. Ιη. die~em Fal1 wat'e die Verwandtschaftstabelle unter BeriiCk~ichtigung 
des tellwelse verwandten ΟΧΥ. 260 etwa so Ζη rekonstruieren. 

Dionysios Antiphanes Ι 
Ο Δ Ο 

Heras Unbekannt 1------ '-"'" Ι 
ΟIΔ _____ /~mmοnίΟs jOHeraklaS 

BesarionO ____ /Ι"'" 

Αηο;ι.,η" π Ammn~'rion I~ 
Δ Ο 

Ophelus Antiphanes ΠΙ 
Αndernfβ,l1s wat'e die Verwandtschaft etwa 1) diese: 

Ο Antiphanes Ι Ο Dionysios 

/~ Ammoni"n~~~~~OO 
Ο . ~ Ι ι 

/ 

AmmonlOS Ι Heraklas Ο ~ Ο . Ο Besarion 
/~ Ammonanon 

.0 Ο Ο 
Antιphanes Π Ophelus Antiphanes ΙΠ 

1) Es bleibt ungewiB, ob Α=οηίΟΒ Ι und Heraklas denselben Vater oder die
selbe Mutter haben. 
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Letztere Tabelle ist die wabrscheinlichere. Denn nach der ersteren waren 
Antiphanes Π und Ammοnaήοn Geschwister, was kaum uDgesagt geblieben 
ware; die Ausdrucksweise ίη 1. 8 ware dann seltsam. Ganz verfeblt ist die 
Verwandtschaftskonstruktion bei Revillout a. Ο. , welcber Antiphanes Π und 
Ammonal1.on, gleichzeitig aber auch den Ammonios unseres Stammbaumes Ι 
und Herak1as Ζη Geschwistern νοη Vaterseite macbt, ίibersehend, daB dies 
durch das Άμμων[ου του Διονυσ[ου ίη 1.2 ausgeschlossen ist; es miiBte 
dann beiBen Άμμωvfοv του 'Αντιφ&νους.1) Hiermit fallt die ganze Konstruk
tion, die Revillout dem Tatbestand gibt, zusammen. Uber den Sachverbalt 
laBt sich nur sagen, daB Ammonarion bekennt, νοη Antipbanes Π, der νίθΙ
leicht (Stammbaum π) als Erbe seines Vaters Ammonios Ι mit dem ver
storbenen Heraklas ίη VermogeDsgemeinscbaft gestanden hatte, die letzterem 
gegebene Mitgift zuriickerhalten Ζη haben, und Ophelus erklart, zugunsteD 
desselben auf ibr Erbtei1 nach ihrem Vater Heraklas Ζη verzichten; letzteres 
ist etwa so erklarlich, daB Ammonios Ι meinte, nur unter dieser V oraus
setzung ZUl' Riickzablung der Miftgift aus dem gemeinsamen Vermogen ίοο
stande Ζη sein. Nach ΟΧΥ. 260 (74:) hat Antiphanes πι diese Transaktion 
seiner Schwester nicht anerkannt. 

Die Urkundenform ist die der συγxαι~"1σις (oben S. 65). 

2 !Αντlγραφον. Θέωνι &ρχιδικα[ στ]ήι και προς τfι έπιμελε[l]ι;ι τ[ ro]v 
χρη[μα ]τιστων και των αλλων κριτηρίων 2 παριi !Αμμωναρ'[ ο]υ τής !Αμμω

[νί]ου του Διονυσίου, αις έν [Πτο ]λεμαίδι τής Έρμίου χρηματί[ζ]ει, &[ σ ]της 
και τής ταύτης 3 [{f ]ν[γ ]ατρος 'Ωφε[ λούτ ]ος της Ήρακλατος των &π' Όξυ
ρύγχων πόλεως, μετα κυρ'ο[ υ] των δύ[ ο J γυναικών τ[ ο]ύ τής 4 [!Αμμω-

ν ]αρίου δμ[ ομ ]ητρCου &δ[ ε ]λφου Βησαρ'[ ω ]νος του Ήρ[ ατο]ς, αις έν τήι 

α-6Τfj Πτολε[μ ]α'δι χρηματίζει, 5 [και παρ α Γα ]ίου Κ[λαυδί]ου !Αντιφάν[ ο ]υς 5 

του !Αμμων{[ου τ]φ,!, [&πο] της αίjτη~ Όξυρύγχων πόλ[ε]ως. Συνχωρουμεν 

6 [προς &λλήλο ]υς επι τοτσδε, ωστε είναι fι [!Αμμωυάριο]ν [και] ή 'Ωφελούς 
E-6nt{fEig γεγονυιαι και &πεσχηκυΤαι 7 [παρα τού !Αντ ]ιφάνους δια χειρος 

[ε]ξ ofxov Ο και έπε[Cο{fη]σαν κεφάλαιον, ή μεν !Αμμωνάριον &v{f' ής προσ-
8 [ψέγκατο τ]φ του μεν !Αντιφάνους πατρος &δελφ[ώι] δε της 'Ωφελο[υ]

τος πατρι f[ αυ ]τής ιJ? γενομένωι 9 και [μετηλλ]αχότι &νδρι Ήρακλατι !Αν

τιφάνους Τώ[ν] &πο της α-6της Όξυρύγχων πόλεως φ[ε]ρν[η]ς 10Π~/;L[ης 10 
&ργ ]υρCου δραχμών όκτακοσCων κατ[ α συ ]νχώρησιν την τελειω{fετσαν δια 

τής εφημερ'δος l1.§ν τοΤς έ'μπ[ρο ]o{fcV χρόνοις, ή δε 'Ωφελους κα~ α-6[ τη]~ 
έξέσταται τώι !Αντιφάνει του κατ' α-6την μ[ε']ρους 12 τών -δπο του μετηλ· 

λαχότος α-6τής πατρος Ήρακλατος &πολελιμμένων πάντων, κα~ είναι ακυρον 
13 [τ]ην δηλουμένην του γάμου συγχώρησιν κ[ αι μη]δεμίαν τήι !Αμμωναρίωι 

και τήι 'Ωφελουτι μη δ' αλλωι 14 -δπερ α-6των καταλ'πεσ{fαι έ'φ[ ο ]δον έπι 

τον !Αντιφάυ[ η] μηδε επι τα του Ήρακλατος &πολελιμμένα, 15 [ή] μ'έν 54μ- 15 

8 1. τής δΙ statt δε τής? cf. Hgg. 

1) Arg. 1. 9: Ήρακλατι ~ντιφάνoυς. 
Mitteis-Wilcken: Chrestomathie. Π. 

15 1. τΥ μ,εν ~μ,μ,[ ω ]ναρίιΡ ... τΥ δε 'ΩφΕ
λοϊίτι. 

22 
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μ[ ω Jνάριον μήτε περι της διευλυτημένης φερνης, ή δε 'Ωφελούς μήτε περι 

τών 16 [εξε Jσταμένων κα.&ως πρ6κειτα[ι, άμ Jφοτέροις gε μηδε περι αλλου 

μηδενος άπλώς ενγράπτου 17';) άγράφου πράγματος τών εκ τών επάνω 

χρ[ 6Jyrov μέχρι της ενεοτώσης ήμέρας, η τψι 18 εσομένην εφ [ ο Jδον ακυρον 
. , < ') 6 δ " 'Ε δ' ~ " " και α πρ σ εκτον υπαρχειν. ν ε τοις προκειμενοις ουκ ενεστι σωμα-

τ(ισμ6ς). 19 )Jξιούμεν ώς κα'&ήκ[εJι. ('Έτους) δ Νέρωνος Κλαυδίου Κ[αί} 

20 σαρ[ ο Jς Σεβαστου Γερμανικού ΑfJτοκράτορος, μη(νος) Νερωνείου 20 Σεβα

στού γ. )Jντ{γρα( φον). )Jπ[ ολλώ Jνιος' κατακε[χ]ώρισται. Linksseitige 
Randschl'ift: 21 (2te Η.) Μη ελαττουμένου τού )Jντιφάνους εν τf] επ[ .... . 
.. ] . [.] α [. . . oiί] επρ{ατο 22 παρ' αυτού μέρους αΙ.&ρίου άκολού.&ως τf] εΙς 

αfJΤ9Υ [γεγoνυ{~ καταγραφf]J. . 

16 Ι &11' ]φοτέραις. 
18 εν- σωμ,ατ(ισμός). Bedeutung zwei

felhaft. Μ an hat diese W ol·te urspriing
lich als Begl'undung fίir &ξιοfψεv aufge
faBt, was sich als unhaltbar herau5stellte, 
seit die Vermehrung der Synchoresis-Ur
kunden zeigte, daB dieses stets allein 
steht (vg1. G.-H. zu ΟΧΥ. 727 Ι 29 und 
Ζυ Fay. Towns 33 1.18-19). Sie gehoren 
also noch zum Kontext und bezeichnen 
irgendeinen vOl'behaltenen Punkt. Die 

ΒΟΠΒΙ ubliche Bedeutung νοη σωμ. = Είη
tragtmg odel' Verzeichnis (ΟΧΥ. 727; Fay. 
Towns 31 citt. ; Teb. 420, 7; BGU 139. 
198. 905. 973. 976) paJ.H hiet· nicht. V g1. 
noch Jouguet, Rev. des etudes anc, 7, 75; 
Koschaker, Sav. Ζ . 28, 272; Eger, Grund
buchswesen 188. - MiBverstandliches bei 
Revillout a. Ο. 

Randschl'ift 1. 21: Ζυ εν τfι - ο:{, επρΙατο 
vgl. ΟΧΥ. 306. 

300. Aus einem Gerichtsprotokoll, betr. Klage einer Frau in αΥQαφοο; 
Υάμοο; (?) gegen ihren Mann auf Lieferung der ίiόνα und Riickstellung 
entwendeter Sachen. - Zweite Halfte des 4. Jahrh. n. C. - Her
mupolis. (V gl. S. 225.) 
Lips.41 Recto ed. ΜίΙΙθίΒ. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 565; 4,472 fg. 

Lit.: de Ruggiero, Νυονί doc. 351 fg.; Mitteis, Sav. Ζ. 29, 472; Wilcken, Arch. 
5, 186 fg. 

Daδ' vorliegende Bruchstίick enthalt die Rede des Anwalts Nilammon 
fίil' θίηε gewisse Olympiane ίη einem ProzeB gegen ihren Ehemann Besarion. 
Auffallend ist, d.aB Υοη demselben ίη Ι 3 mit 'ixltb ΒησαQlωvός τ ι v ο ς ge
spl'ochen wird, da er ja ίω ProzeB schon identifiziert sein muBte. Ebenso 
das 'εδνοις τ ι σ l v ίη Ι 4. Vielleicht liegt είηθ Uberarbeitung des Originals 
zu είηθω bloBen Paradigma fίir juristische Unterrichtszwecke vor, wie wir 
das ofter finden. 

Bestritten ist, ob es sich hier ίiberall bloB υω Έδνα des Bewerbers han
delt und dabei die ίη Ι 4 genannten εδνα fίίr den Kurator bestimmt wat'en 
und die ίη Ι 5 fίir die Braut (so Wilcken) oder die ίη Ι 4 Υοω Bewerbel' 
der Braut daι-gebracht wurden, jene ίη Ι 5 Gegengeschenke der Bl'aut an 
ihn sind (so Mitteis). DaB der Kurator der Frau die Ehe bewilligt, ent
spricbt dem damaligen Recht; vgΙ Syr. R.-B. L. 88. Nach Ι 13 scheint 
sich die Frau auch zur Scheidung wegen Desertion berechtigt zu fίihlen, 

was fiir die Ζθίι nach Kaiser Julian zutreffen wίirde (s. meine Bemerkung 
ίη der Ausgabe S. 140). Auffallend ist die Bemerkung jedoch insofern, als 

Anhang. Andere auf das Eherecht bezugliche Papyri. 339 

nach Ι 5 θίη αγQαφος γάμος vorzuliegen scheint, wo wie man anzunehmen 
pflegt (vg1. S. 208), die Scheidung als freies (d. h. straflos auszuίibendes) 
Recht beider Teile galt. Denn das W ort &γQάφως in Ι 5 bloB auf die Form 
der Bewilligung des Kurators (άγQάφως lδεξιάσατo) zu beziehen, ist wenig 
ansprechend . 

1 Νι(λάμμων(?) {ι[πεJρ Όλ[υJμπιανης [.&υγJl!'FqΟς Διονυσ{[οJυ απο 
(2t o Η.) κουράτορος 

πριμιπιλαρίων μετα Κάστορος βουλευ[ τ Jov της λάμπρας 2 Έρμο[ π Jολειτών 

π6λεως. 'ΈΙ στιν J άμφοίν τοίν γονέοιν όρφανη ή βοη.&( ουμένη). του ο-δν 

κουράτορος αfJτης τού ~qοωνο~μασμ[ tJvov ..ζ(4~'F[ ο JΡ9f [{ι J~[o Βησ ]αρίιΡν6ς 
HY[9Jf ά~o βενεφικιαρίου της OEμvfJf ταυτησει τάξεω[ς] άξιω[.&Jι!ν~τoς 
i~t $δνοις τ[ιJ6ιν ώς αγεσ.&αι βο[ ύ]λεσ.&αι την ~l!ίδα, ό μεν κ[ ο Jυράτωρ 
γνώμης rενομέν[ ηJς της βοη[.&( ουμένης)] επι συμφώ~νoις [έ'δJνοις άγρά- 5 

φως τον γάμον εδεξιάσατο, εξ ετοίμου δε μη εχων ό γημαι βουλη.&εΙς τα 

έ'δνα παρα~σxέ[ 6.& Jl!f [γραμμ JαΤ<ί)ον #itετο [Τ}f1 νύν βοη.&( ουμέντι) με[ τα] 
του κουράτορος και φοντ6 γε κατα την πί6τιν τού γραμματείου 7 τα έ'δν[ α 
πJαq[ασχ]ήσεq[4tJαι, δι[ο] και οι γάμοι συr'!iφ.&ησαν. Τούτων οϋτω πε-
ΠΡl!γμένων και τής [συ ]μβιώσεω ς . 8 κατα ταv'F[ α ...... . . . J~vας ήρμ[ ο Jo-
/}Ινης όμού οfJκ εΙς μακράν~ επειgη τα. έ'δνα άπαιτείσ.&αι ~ρ6ς τε τού κου-
9 ράτορο[ς και αfJJ'F[fjςJ τ[ης γJημαμ[έ]vης εμελλεν, [οJfJΚ' fdμεν ον τρ6πον 

(2te Η.) τής [.ιΤ] 
βουλη.&εΙς τα μεν ΟfJκ άπεδίδου 10άνfχφ[ρJfΙ δε άπο 'F[η]ς ε~[τJtας, εν r; 10 
οι γάμοι επετελέσ.&ησαν, OfJ τα εαυτου επικομιζ6μενος μ6ν~ν, 11 &H~ ~l![ίJ 
τινΙ! [τ Νς γ?7[μ Jαμέν[-ηJf. Έπει τοίνυν το[ν] μεν έ'δνον ΟfJΚ' άποδέδωκεν, 
αλλ' ετι και νύΥ χρεωστι 12 ά~~' ο διήρπα~fΥ [της π Jαιδ6[ςJ ετι διακατ[ EJ

ΧfΙ εν αργυρίφ, κα4t' έαυτην δε εάσ~ς διαιτασ17αι φχετο ώς 13 έαυ[ τ JOV 
πΙ[μπ Jειν [κατα τ]ους ν6μονς μετ α 'FOV [κ Jουράτορος αfJτf] {ιπαρχ.&ηναι 

παυτ[η] άξΙΟύσα(?)' Προηγου.!!...μέΥως /}§Υ l!fJτf] [i]γ'γράφως το χρεωστού-
(2t6 Η.) ε 

μενον έ'δνον άποδο.&ηναι, επιτα δε κα[1,] α άπηνέγκατο 15. [ .•. ] . οντα 15 

l!fJ[ τον] τφ οι[ κ Jtirp άποδούναι τόπφ. Τούτων γαρ ουτω πεπραγμένων 
εΙκ6τως και ή 161'[ ού γ Jάμου άρμ[ ονία J τέλεf[ ος] ε6ται. 

3 Ι βενεφικιαρίων. 
4/5 επι συμφώνοις εδνοις εδεξιάσατο 

kann m. Ε. dem &ξιοϋν επι εδνοις ι 2/3 
entspl'echen und bedeuten, daJ3 der Brau
tigam Gegengeschenke erhielt. Wilcken 
faBt es als : "θΤ bewilligte, wenn die Ge
schenke des Mannes an die Braut zulanu-
lich erscheinen wίirden". . " 

11 Der mit επεί beginnende Satz ist 
anakoluthisch. 

13 υπαρχ.ιΤήναι; die FOI'm kommt auch 
νοτ ίη Amh. 145, 25; Teb. 418, 7; ΟΧΥ. 
71,22; Ρ. Aphl·od. ίη Bul1. franc. d'archeol. 
orient. 1908 ρ . 94 1. 94; Ρ. Herm. 7 Ι 8. -
1. ταϋτα &ξιoύσrι. 

14 1. το 'γγράφως χρεωστούμενον . 
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KAPITEL ΙΧ. 

ERBRECHT. 
1. GRIECHISCHE TEBTΛME~TE. 

301. Griechisches Testament ίη ForJIl einer σVΥΥραφοφύλαξ-Urkunde. -
225 Υ. C. - Kl'okodilopolis (Arsinoe) ίω Faijum. (V gl. S. 236 fg.) 

Ρ. Petrie 1, 19 Ι 15-38 ed. Mahaffy. Nachtr. von Wi1cken, Wyse, Smyly und 
Revillout, zusammengestellt ίη Ρ. Petrie 3 ρ. 32. 

Lit.: Revillout, Pl'ecis 1, 771; Arangio-Ruiz a. Ο. 105. 

Der Testator hinterHLBt sein g~nzes Vermogen einer Frau namens .Α.χίο
thea, Υοη der man nicht sieht, ίη welchem Verhaltnis sie zu ihm gestanden 
hat. Falsch ist die .A.nnahme Υοη Revillout a. Ο., sie mίisse wegen des 
lπιτρόποvς sq. in 1.27 minderjahrig gewesen sein. Denn dies bedeutet nicht 
die Bestellung eines Vormunds, sondern der Konig wird hier zum Testa

mentsvollstreckel" ernannt (8. 239). 

15 $ανδικου ίΧ Άφροδίσιος Ά[ξιο-ltέαι (?)] 
16 [Βασιλεύ]οντος Πτολεμαί< ου > του Π[ τολεμαί]ου κα~ Άρσινόης -ItEWV 

17 [άδελφών ετους] δεύτερου κα~ ε[ι']κοστου [ε]φ' [ίε Ιρ[ έως] (folgen die 

ΒΟ Eponymen) 20 [μηνος $]ανδικου νουμηνίαι έγ Κροκοδίλω[ν πόλει του Άρ
σινοίτου] 21 [νομον]. Τάδε διέ-Itετο νοών και φρονών Άφροδίσιος Ήρα
κλείδ[ ου] 22 [ • • ••• • ]ιος παρεπίδημος αις ετών όγδο ι-ήκοντα βραχυς 2.3 [μελί
χρ ]ως επίγρυπος xαρ~πoς κλαστό-ltριξ ιΧναφάλαν-ltος ιbτα 24 [τετρ η ]μένος' 
"Ι 'ί "\' - 25 [δ ] - . , \ δ ι IQ. 25 Ειη μεμ ' μοι υγια νοντα αυτον τα εμαυτου ιοικ Ην εαν ε τι παυω 

ιΧν-ltρώπινον καταλείπω τα υπάρχοντά μου 26 [πάντ]α Άξιο-ltέαι Δι~oύλoυ 
Θράισσηι' αλλωι δε ov-ltEV~ ov-ltEV καταλίπω. 27 [Έπιτρόπο ]υς δε αίρουμαι 
βασιλέα Πτολεμαίον τον εγ βασιλέως 28[Πτολεμαt]ου και Άρσινόης -ItEW[V 
Άδελ]φώ[ν] κα~ βασίλισσαν Βερενίκην 29 [βασι]λέως Πτολεμαίου άδελφην 

. 80 κα~ γυναίκα κα~ τα τούτων 30 [τέκνα] . Μάρτυρες Πάρις Θεοφίλου Θεσσαλος 
τ-ης έπιγον-ης αις ετών 31 [τριάκ ?]οντα μέσος lkEyi-ItH μελίχρως μακροπρό
σωπος τετανό-ltριξ 32 [ουλη με ]τώπωι μέσωι κα~ φακος παρ' όφ-ltάλμον 
δεξιόν, Γέτας 33 [ J Κώιος τ-ης έπιγονΎις αις ετών τριάκοντα μέσος lkEyi-ItH 
34 [μελίχρ ]ως στρογγυλοπρόσωπος ενσιμος συνόφρυς ούλη εφ' έκατέρας 

35 S5 [ •• •.•• . ], Νείλων Σωταίρου Λ ιβυς τ?jς έπιγον?jς αις ετών τριά~[ κοντα 
β]ραχυς μελίχρως στρογγυλοπρόσωπος τετανό-ltριξ ούλη 37 [ιΧνα μέJσ,ρν 
όφρύων, Δημήτριος Δημητρίου 'Io-ltIλLEvr; αις ετών 38 [έβδομ ]ήκοντα εύμε
γέ-Itης μελίχρως ιΧναφάλακρος επίγρυπος (Hier bricht der Papyrus ab.) 

• 

, 

. , 
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302. Agoranomisches Testament. - 126 v. C. - Pathyris. (V gl. S. 236 fg.) 

Ρ. Grenf. 1, 21 ed. Grenfell. Nachtr. von Mahaffy ίη den Nachtr. zu Ρ. G;enf:-
2 ρ. 216; Naber, Arch. 3, 11. Original Υοη Wilcken revidiert. 

Lit.: Ν aber a. ο.; Revillout, Pl'ecis 1, 764; Arangio-Ruiz a. Ο. 43 fg.; 69 fg . 

Der Erblasser dieses Papyrus, Dryton, θίη Offizier kretischer Nationa
litat, hat dreimal testiert; das erste Testament ist das ίη 1. 6 erwahnte aus 
dem sechsten Jahr des Philometor, das zweite (Grenf. 1, 12) aus der Ge
samtl'egierung Υοη Philometor und Kleopatra ΙΙ. Die gegenwartige Urkunde 
ist das dritte Testament. Υοη ihr besteht, wie Naber a. Ο. richtig erkannt 
hat, noch θίη Rest einer zweiten .A.usfertigung ίη Grenf. 1, 44, 8ίε ist vor 
dem Agoranomen errichtet; gegen die sonstige Regel (8. 237), welche auch 
bei notariellen Testamenten sechs Zeugen mit sich bringt (so auch Ρ. Grenf. 
1, 12), werden hiel' Zeugen nicht namhaft gemacht. Dies erklart sich 
daraus, daB unser Papyrus lediglich θίηε bloB den Hauptinhalt wieder
gebende Κορίθ des Originals darstellen wird. 

Dryton ' war zweimal verheiratet; das erste Mal mit 8al'apias, aus 
welchcr Ehe sein 80hn Esthladas stammte, sodann ωίΙ der .A.pollonia. .A.us 
der zweiten Ehe stammten fίinf Tochtel': .A.pollonia, .A.ristous, .A.phrodisia, 
Nikarion und Apollonia ' die Jίingere (Ι 12); dieselben kommen auch ίη 

. Lond. 2 ρ, 13 (18) vor uod zwar daselbst auch unter .A.nfίihrung . ihrel' 
agyptischen Namen, woraus man sieht, daB die ίη Ι 19 genannte 
Tachratis lnit der Aphrodisia identisch ist. Dryton hinterltiBt 1) dem 8οΜ 
8tl'eitroB und Wa:ffen, angeblich "nach den Gesetzen" 1) (woraus Ν aber θίηθη 
gesetzlichen .A.nspruch der 80hne auf das "Heergewate" erschlieBen will), und 
entsprechend dem altesten Testament, das er also insoweit als fortbestehend 
ansieht, 1. 4/5; 2) Υοη seinen 8klavinnen gibt el' zwei dem 8ohne, zwei 
seinen fίinf Tochtern, 3) Υοη den Grundstίickeo hat er einige schon bei 
Lebzeiten seinem 80hn geschenkt (1. 14), Υοη den ίibrigen sowie Υοη den 
Fordel'ungen des El'blassers wird eίώges dem 80hn resp. den Tochtern allein 
vermacbt, noch anderes sollen der 80hn einerseits, die Tochtel' andel'seits je 
zur Halfte erben. Einige weitere Bestimmungen betl'e:ffen den Untel"halt der 
Witwe, zweier Υοη den Tochtern, und die der Tachratis zu gewaht"ende φερνή, 
Man sieht, daB hier nirgends Υοη Universalsukzessioll die Rede ist, sondel"n 
das Vermogen in 8tίicken verteilt wird. 2) Ubrigens ist nicht leicht zu be
stimmen, wie sich die Bestimmungen dieses dritten Testaments zu jenen des 
zweiten vel"halten sollen . 

1) Die Richtigkeit des betl', Passus ist ωίι jedoch sehr zweifelhaft. Das κατα 
ν6μους folgt ίη Ι 13 auf ήι σύνειμι γυναικΙ, und da dieselben W Ol·te ihm auch hier 
vorausgehen, 8011te θΒ vielleicht richtig zu diesen gehOren. Nach dem vorliegenden 
Text freilich ίΒΙ diese Vel'bindung grammatisch nicht moglich wegen des folgenden 
'καΙ κατα δ'ια{ΤήΚ1)ν . ' Aber θΒ ist denkbar, daB das και selbst fehlel'haft ist und vom 
Abschreiber inig eingefugt wurde. 

2) Die Meinung von Al'angio -Ruiz ρ. 71, wonach der Sohn Univel'salsukzessor 
ίΒΙ, beruht auf MiBvel'standnis der W orte δ'Ιδ'ωμι τα -ό",ιΧι;η;οντα - προσεπικτήσωμαι ίη 
1. 3: diese beziehen sich nicht auf den Sohn allein, sondern sind Einleitung zum Ge
samttestamtJnt; dies zeigt das τον μεν ί'ππον, welches darauf folgt. 
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Verfehlt sind, wie Arangio-Ruiz richtig bemel'kt, die Ausfiihrungen Υοη 
Revillout a. Ο., wonach die zweite Frau des Dryton θίηθ ΑgΥΡteήn und die 
zweite Ehe keine rechte gewesen sein sol1. Vie1mehr war jene Frau θίηθ 
Kyreniίerin (Grenf. 1, 18, 2 fg .; 19,2; 20,2). 

1 ['Έτους μδ ΠαVνι :& εν Παfl'ύρει έπ'] J1σκληπιάδου άγορανόμου. 
Τάδε διέfl'ετο iJrtalvrov νοών φρονών Δρύτων Παμφίλου κρης τών δια
δόχων κα~ 2 [του επιτάγματος Ζππαρχο]ς έπ' άνδρών. Ε[r]ηι μέμ μοι iJrtal
νοντι τών εμαυτου κύριον είναι' Μ.ν δέ τι άνfl'ρώπινον πάfl'ω, 'Καταλεlπω 
κα~ 8 [δlδωμι τα ύπάρχοντά μοι έγγαι]ά τε κα~ επιπλα κα~ κτ-ήνη κα~ οσα ' 

αν προσεπικτ-ήσωμαι, τον μεν Ζππον έφ' ο{ί στρατεύομαι κα~ τα οπλα ' 
4 [πάντα Έσfl'λάδηι τώι έξ έμ ]ου κα~ έξ Σαραπιάδος της Έ6fl'λάδου του 

& Θέωνος άστ-ης ~ι συν-ήμην γυναικι κατα νόμους και κατα διαfl'-ήκην 5 [την 

άνακομισfl'είσαν (?) π ]αρα του εν Διοσπό(λει) τ-ηι μι(κραι) άρχι;lου επι 

Διονυ6l0υ άγορανόμου εν τώι ς (έτει) επ~ του Φιλομ-ήτορος, 17 διασαφε~ 
τά τε αλλα 6 [καl ............ . ... . ]νοντα 6υγγενfίι κατέστησε?l, κα~ άπο 
τών οΙκετικών σωμάτων δ, ίJJν όνόματα Μυρσlνην κα~ ταύτης 7 [fl'vra
τέρα (?) τα δε λ ]οιπα fl'[ ηλ ]υκα β α[ς ονομα ΕΙρήνην και :Αμπέλιόν J1πολ
λωνlαι και τα~ς άδ(ελφαίς) οiJσι ε, κα~ το(ν} ύπάρχον(τα} μοι έπ~ του 
8 [ •••••..•••••••• • ]ς του Π~[fl'υ]ρ(ίτου) έδα(φος) άμπελώ(νος) , και τα 

έν τούτωι φρέατα έξ όπτ-ης πλl(ν-&ου) , κα~ τ&λλα 6υνκύροντα και την 
ΕΧμαξαν συν τήι 9 [επιιJκευfίι και τον περιστ ]ερώνα κ[ α~] τον αλλον ήμιτέ

λεστον και α-όλ-ήν, clJv yclToVcf; νό( του) ψιλo~ του α-ό( τού) Έσfl'λάδου, 

10 βο(ρρα) οίκος κεκαμαρωμένος J1πολλω(νlας) τής νι;ω(τέρας) 10 [άπη]λι(ώτου) 

τόπ[ ος Ψιλο]ς Πέτρασ[ .. ]~ τού Έ6fl'λά[ δΌ]υ λι(βος) ψιλος τόπος Έσftλάδου 
εως τή[ς] άνεωγμένης fl'ύ(ρας) έπι λlβα. τους δε λο(ιπους) οΙ"ους και 
χρητ-ηρας 11 [ ] 'J}~ι α~[ . . . .. ] και ψιλον τόπον εΙς [π ]ερΙ6τερώνα άποδε
δειγμένον ύποκάτω τής 'Εσfl'λά( δου) fl'ύ(ρας) και άπο λι(βος) τ~ς καμάρας 
δίδωμι 12 [J1πολ ]λωνίαι και J1ρΙ6τοί και J1φροδΙ6lαι και Νι[ κα ]ρίωι και 

:Απολλωνίαι νι;ωτέραι oiJDL Έ, ταίς εξ εμού και εξ Άπολλωνlας τής και 

Σεμμώνftιος 13 [~ι 6ύ]νειμι γυ(ναικι) κατα νό(μους) και τα fl'η[λ]υκα β 
σώμα[ τ]α και την βούν εξ Ι'σου κυριωέτω6αν ταίς οΈκίαις, καft' ον πε

πο{ημαι μερισμόν. 14 [Δότ?]ω δε Έσfl'λάδας άπο τού δεδομένου α-ό[ τφ] 

ψιλο[υ τ]όπου απέναντι τής fl'ύ(ρας) α-ό( τού) έπι λί[β]α πή(XCΙς) εμβα-

. 15 δους δ ι;Ις κλιβά1/0υ τόπον. τα δε λο( ιπα) οlκόπι;δα 15 [και ψι ]λοι τόποι 
εν ΔΙ06πό(λcι) τfίι μεγά(ληι) εν τώι J1ILlLro(v{ιp) [κ]α~ έν τοίς Κι;ραμι;{οις 

έχέτω Έσfl'λάδας κατα το υίμΙ6υ) , :Απολλω(ν{α) δε και αδελφαι κατα το 

(ημΙ6υ) , κα~ 16 [τ&λλα ύ]πάρχοντά μοι πάντα σύμβο(λά) τε σιτικα [κα]~ 

άργυ(ρικα) και έπιπλα πάντα κατα το (ημισυ). Δότω δε Έσfl'λά( δης) και 

7 Ζ. Λ.: oder ./Τυ(γατέρα) mit Ν om. propl·. 
zu erganzen? - 011σι Ι ονσαις. - &δ'(ελ
φαί.) W. 

, 8 i; ΟπτΥς (80 W.; iξόΠΤ1j' Grenf.) 
πλι(ν./Του), Υοη gebackenen Ziegeln. 

10 χρητηρας i8t dunkel; vg1. Mayser, 
Grammat. der griech. Pap. 439. 

14 [δ'ότ?]ω W.; [iχέτ]ω Grenf. 
16 υπάρχοντα κατα σύμ.βολα sind aus-

8tandige Forderungen. 

.. ' 
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α{ περι J1πολλωνίαν κατα κοινον 17 [εΙς οΙκ ]οδομην περιστερώνος άνηλώ

ματα ε[lς] τον άποδεδειγμένον περιστι;ρώνα, εως αν επιτελέ6ω6Ι' και J1πολ

λωνίαι τηι και Σεμμώνfl'ει 18 [Τfίι έ]μήι γυ(ναικ1.) έτών δ, έαν παραμε{νηι 

ιi[ν τφ] οtκωι άνέγκλητος οiJσα, εΙς τροφην α-ό(Τής) κα~ τα~ς ji fl'vyaTQιX
σιν, έκά6(του) μη(νος) (πυρΟύ) β (ημισυ) κρότω(νος) ιβ χα(λΚΟύ) Σ. 
19 ['Ε '] δ' 'δ" ", , [δ' ] β-' < > πι ε τα ετη τα αυτα μετρηματα οτ ω6αν ταίς νεωτcραι ς 

έκ κοινού εως ετών ια. Δότω6αν δε Ταχράτει εΙς φερνην 20 [χαλκο]ύ (τά- 20 

λαντα) ιβ εκ τών κοινών. 'b6lX δ' αν φα{νητ[ αι έπ ]{κτη( τα) έχου6α ή ΣCΜ
μoιXιvfl'tr; οντα α-ότfjι 6υνουσα Δρύτωνι, κυριευέτω α-όΤών, 21 [01. δ' επ ]ελι;ύ-

σοντες έπ' α-ότην περι τούτ[ ων ] 22 ('Έτους) Υ.δ Παi)νι i. 
18 ir ν τφ] W. - πυρού : sc. &ρτάβας. -

χα(λκού): 5C. δ'ραχμ.άς. - ταίς ίi ./Τυγα-
τράσι: hiel'mit scheint die zweit- und 
drittalteste Tochter gemeint zu sein. 

303. Agoranomisches Testament. - 117-137 n. C. - Oxyrhynchos. 
Ρ. ΟΧΥ. 105 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. ΥΟΏ Wilamowitz, GGA 1898, 683. 
Lit. : Arangio-Ruiz 75 fg.; 96. 

Der 'festatol' setzt seine Tochter zUl' Erbin ein (κλ/ηρσνόμσν &πσλεΕπω), 
aber θΧ re certa, niίm1ich auf bestimmte Hausanteile. Den NieBbl'auch 
derselben aber, sowie das Eigentum seiner Fahrnisse hinterlaBt er seiner 
Frau. Fiir den Teil der Tochter errichtet er θίηθ Ersatz- und θίηθ Nach
erbeinsetzung, we1ch 1etztere aber nur ge1ten so11, wenn die Tochtel' nicht 
selbst ein Testament macht. 

1 ['Έτους •. Λ-ότοκράτορος Καl6αρος Τραιανού .:4δρια ]νΟύ Σεβαστού, 

Τύβι ιγ, έν Όξυρύγχων πόλει τής Θηβαίδος, ιXytxfl'fJ τύχηι. 2 [Τάδε διέfl'ετο 

νοών και φρονών Πεκύσις Έρμού τού Π]εκύ6ιος μητρος Διδύμης τ-ης 

Φιλώτου τών · άπ' Όξυρύγχων πόλεως έl' ιXrvtjf' Έφ' ον μεν πι;ρίειμι χρό

νον έχειν με την κατ α τών εμών έξουσίαν 8 [37 Buchst. κ]~ι μεταδιατ{
fl'ι;σftαι. Έαν δε έπ~ ταύτ'!1 τελευτ-ή6ω TfJ διαfl'ήκ'!1, κληρονόμον άπολι;{πω 

την fl'υγατέρα(ν) μου Άμμωνούν μητρος Πτολεμας, εαν ~fJ, ε[Ι δε] 4 [μή, 

τη?ι ταύτηr; γενεάν, τών ύπαρχόντων μοι] έπ' αμφόδου Κρητικού μερών 

κοινωνικής οΙκίας κα~ α-όλής κα~ καμαρών. τα δε -δπ' εμού άπολειφfl'η-' 
οόμενα σκι;ύη κα~ επιπλα και ενδομενε{αν κα~ ct τι αλλ[ ο] 5 [έαν εχω, 5 

πάντα καταλε{πω TfJ τών μ~ν έμών τέκνω]ν μητρι έμου δε γυναικι Πτο
λεμjf, ι6:πι;λευfl'έρο/- Δημητρ{ου Έρμ{ππου, έπι τφ α-ότην έχειν επι τον τής 

ζωής α-όΤής χρόνον την χρησιν και ενο{κησιν κα~ ενoι~[ κοδόμη6ιν τής 

α-ότής οlκ{ας κα/. α-όλ-ης κα/. καμ ]αρών. Έαν δε 6υμβfί την '4μμωνούν 

ατι;κνον και άδιάfl'ετον τελCΥτ-ησαι, έ6ται τα μέρη τών ενγα{ων τού όμομη

τρlου α-όΤής άδι;λφού Άντατος, εαν ~fJ, εΈ δε μή, 7 [34 Buchst. μη εξέ6]rψ 
ένχιρι;;,ν τo~ς -δπ' έμού διατι;ταγμένοις, η τον παραβάντα τι τούτων άπο

τ{νειν TfJ fl'υγατρί μου και κληρονόμφ LtμoμorovoiJTL επιτ{μου δραχμας χει

Μας και 8 [37 Buchst.] (2Ιθ Η.) Πεκύσις Έρμού τού Πεκύσιος καταλι;{πω 

μετα τελευτ-ήν μου κληρονόμον την fl'υγατέρα 9 [μου Άμμωνούν τών επ' 
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άμφόδου Κρητι]κού μερών οΙκίας και α-όλής και καμαρών' tfj δε γυναικί 
10 μου Πτολεμf!. καταλείπω πάν~[τα τα σκεύη μου και επιπλα καΙ έ]νδομε

νείαν και ει τι &λλο αιαν <ε)χω, και έφ' σσον ~Ώ την ενοίκησιν τών 
μερών τής oΙκ~[ίας και α-όλής και καμαρών. Έαν δ]ε 1ι Αμμωνούς &τεκνος 

και &διιΧ{rετος τελευτήστι, εστω τα μέρη τών ένγαίων τού 12 [δμομητρίου 

α-όΤής &δελφού '1]v[ τ ]ατος ώς πρόκιται. ΕΙμι έτών τεσσαράκοντα τειJσά

ρων, ο-όλη τραχήλφ εξ άριστερών, 13 [και εστι μου 1ι σφραγις ':1μ ]μ,ωνος. 

(3te Η.) Σαραπίων Σαραπίωνος τού Διονυσίου άπο τής α-όΤής πόλεως μαρ-
τυρώ τΏ τού Πεκύσι<ο)ς διαftήκτι, και 14 [εΙμι ετών .. , ο-όλη . .. . .. , και 
εστι μου 1ι σφ Jραγις Διονύσου. (4te Η.) Έκάτων Σαραπίωνος τού Έκά
τωνος άπο τής α-όΤής πόλεως μαρτυρώ τ'f'ι τού Πεκύσιος διαitήκτι, και εΙμι 
15 [' - 'λ \ \"]' \ Σ ' δ 15 ετων . .. ου η .... . .... . ... , και εστι μο υ η σφραγις αραπι ος. 

(5te Η.) Παποντως Διογένους τού Παποντώτος άπο της α-ότής πόλεως μαρ-

τυρώ τfj τού Πεκύσιος 16 [διαitήκτι, και εΙμι ετών .. ..... , και] 8στιν μου 
1ι σφραγις Διος επ' άετφ. (6te Η.) Ζωίλος Ζωίλου τού Πανεχώτου τών 

άπο τής αύτ~[ής πόλεως μαρτυρώ Τ'Π του Π]εκύσεος διαitήκrz, και <ε)Ιμι 
ετών τεσσαράκοντα όκτώ, ο-όλη πήχι άριστερφ, 1ι 18 [δε σφραγίς μού έστιν 

. . . . . . Lt!! Jποκράτου έπι κιβωρτωι. (7te Η.) Ήρας δ και Σάιος ΖηνιΧτος 

τού Ήρατος άπο τής α-ότης πόλεως μαρτυρώΙ tfj τού Πεκύσιος 19 [δι αitήκrz , 
\ Ι \ , - 'λ~ , ]' δ t - \ " , και ε μι ετων ... ... . ... , ου 'ι αντικνημ ιωι ε",ιωι, και εστι μου η σφρα-

γι[ς π]ρ[οJτομη φιλ[ο]σόφου. (8te Η.) Διονύσιος Διον[υσ]ίου τ[ο]ύ Διο-
20 γένους . άπο τής α-όΤή[ς] πόλεως μαρτ[ υ JQro 20 [Τfj τού Πεκύσιος διαitήκrz, 

και εΙμι] έτών τεσσαράκοντα εξ, ο-όλη παρα κρόταφον δεξιό1.-·ι και εστι μου 
1ι σφραγις Διονυσοπλάτωνος. (9te Η.) Μ .. ημ( ) Όξυρ(ύγχων) πόλ(εως). 
21 ['Έτους . ~ . Α-ότοκράτορος Καί]σαρος ΤραιανΟύ Ltδριανού, Τύβι ιγ 22 [ 

διαftήκη Πεκύσιος Έρ ]μού τού Πεκύσιος μητρο(ς) Διδύμης Φιλώτου άπ' 

Όξ( υρύγχων) π[ ό] λ( εως). 

10 Ι Εάν. 
18 Ι κιβωρίω (Wilamowitz). 
20 ()b Μνήμ(ονΕίου) W . ? cf. ΟΧΥ. 3, 

489,31 , Nur miiBte dem noch etwas vor
hergehen, Ζ. Β. &ναΥ(έΥραπται) δια μνημ. 
G.-H. haben ttE'f7Jtt( ). 

304. Agoranomisches Testament. - 126 n. C. - Oxyrhynchos. 

Ρ. ΟΧΥ. 491 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. νοη Cronert ίη Stud. pa1. 4, 93. 

Der Testator setzt seine dl'ei Sohne Thonis, Horos und Eudaimon Ζη 
E1'ben zu gleichen Τθί1θη θίη, mit Ersatze1'bschaft ihrer Κinde1'; der alteste 
Sohn e~ha1t θίη Vorausvermachtnis (gleichfalls unter den Ausdruck κληρο
νομείν gebracht Ι 5) und soll die Schu1den allein bezah1en. Letzteres 
kann natiirlich nur a1s Auflage gewirkt haben, den Glaubigern gegeniiber 
muB die Schu1denhaftung alle Erben getro:ffen haben. 

Sodann so11 der a1teste Sohn seinen Briidern, nachdem sie das 20. Lebens
jahr vo11endet haben, je 500 Drachmen auszah1en; bis zu ihrem 20. Jahr 
so11 e1' und der miitter1iche GroBvater die V ormundschaft iibe1' sie fiihren. 
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AuBerdem wird diesen Jiing1ingen verboten, vor vollendetem 25. Jahr etwas 
aus der Erbschaft Ζη verauBern. 

Schwierigkeiten bereitet, daB mit diesen 1etzteren Bestimmungen, we1che 
hier nach dem Kontext des Testaments, Ι 7-9 (tei1weise erganzt), an
gegehen sind, die Unterschrift ίη 'Widerspruch steht. Denn dort heiBt θΒ 

Ι 15/16: ο(ικ εξόντος πωλείν ... ΙΧχρι έκάτει,ι[ος πληι,ιώσrι rrrz εί'κοσι] πέντε, 
μέχι,ιι δs τότε είναι ιχ-(ιτων επ{τι,ιοπον nsf. Denn danach hatte die Vormund
schaft bis zum 25. Jahr gedauert. Doch fiihrt sowoh1 die Ana10gie ΥΟΏ 

Oxj. 495, 10 a1s die Ana10gie anderer griechischer Rechte dazu, den Majo
rennitatstermin wirk1ich ηω das 20te J ahr anzusetzen, uDd a1so 1ieber eine 
unrichtige Ausdrucksweise der -δπογι,ιιχψή a1s θίηθη Schreibfehler (είκοσι statt 
είκοσι πέντε) im Kontext; auBerdem hat das bis zum 25. Jahl' dauernde Ver
auBerungsverbot einen besseren Βϊηη, wenn es noch iiber die Minorennitat 
hinausreichte, als wenn es mit dieser zusammenfiel. V g1. Doch Kap. Χ. Oder 
sollte der Testator mit dem bis zum 25ten Jahr bestellten Ιπ[τι,ιοπος θίηθη 
noch iiber die (peregrinische) αφηλικ{ιχ hinaus einzusetzenden Kurator ϊm Βίηη 
des romischen Rechts gemeint haben? DaB θίη solcher fiir Peregrinen be
stellt werden konnte, ware ja gewiB nach dem Jus honorarium nicbt un
denkbar . 

1'Έτους δεκάτου Α-ότοκράτορος Καίσαρος Τραιανού Ltδριανού Σεβα

στού μηνος KatoaQtCov έπαγομένων ε, εν Όξυρύγχων πόλει τής ΘηβαCδος, 
ιXraitfj τύχτι. 2 Τάδε διέitετο νοών και φρονών Ε-όδαίμων Θωνασύχιος τού 

Θώνιος μητρος Θαήσιος άπο Όξυρύγχω[ν πό]λεως παστοφόρος Θοήριδο!; 

itEιXg μεγcστης και '1σι[ δ]ος κ( αι) Σαράπ[ιδος και τών αλλων itt ]φν τού 
3'[ερού τού δντος έν κώμτι Μουχινώρ, έν άγυιij. 'Εφ' ον μεν περCειμι 

χρόνον εχειν μ[ ε] την τών Ιδίων εξου[ oCJav Ο εα.ν βούλωμαι έπιτελείν 

και μεταδιατCitεσitαι και άκυρούν τ[ ην διαitήκην] ταύτην, 4 Ο δ' αν έπι

τελέσω κύριον fJπάρχειν. 'Eiiv δ' έπι Τfjδε tfj διαitήκπ τελευτήσω κληρο
νόμους άπολείπ[ ω τ ]ους υίούς μου Θώνιν και' Ώρον και Ε-όδαίμονα τους 
τρετς μητρος Tιr- .. [ ... Ltρπαήσιος] H)V και 5'Ώ.ρου εξ ['σου εκαστον δ' !) 

α-ότών έαν ~fj, εΙ δε μή, τα τούτου τέκνα, ιbν έαν άπολCπω οΙκοπέδων και 

εδαφών και δουλικφν σωμάτων, μόνον δε ",ον Θώνιν ιbν έαν ιr-ΙΡfίIιr-~ ... 
[ ] 

6' , , 1 - \ " Θ: , . . . . . . .. , .... . .. . . . παν_τοιων παντων επ~ τφ τον αυτον ωνιν απο-

δούναι α. εαν φανώ όφείλων χρέα και δούναι τοΤς άδελφοίς α[ -ό]τού 'Ώ.ρφ 

και ΕΜαίμονι έαν μεν d:ισι [Χμα τΏ τελευτfj μου πεπ[λ]?/ριρ?;ι[ότες εΙ:κοσι 

ετη μετ'] ένιαυ!...τΟν ενα της τελευτής μου, έαν δε μη d:ισι 'τοσούτων έτών 
έκατέρφ σταν πληρώστΖ τα εικοσι ετη, δραχμας πεντακοσίας, ώς είναι άμ

φοτέρων δραχμας χιλ{ας, ο-όκ εξρνΙ9? [τοτς α-ότοΤς 'Ώ.ρφ και] EMαί~μoνι 

ο-όδ' φτινιουν α-ότών τα ελευσόμενα εΙς αυτο[ υ Jg έξ όν[ ό]ματός μου πωλεΤν 

οΜ' fJποτίitεσitαι [ο-ό]δ' &λλως καταxρηματί~ειν &χρι έκάτερος α-ότών πλη

ρώστι ετη εικ[οσι πέντε. 'Εαν δε] τελευ~τήσω ο-όδέπω πεπληρωκότων τών 

2 κ(αΙ) Σαράπ[ιδο. las W. am Origina1. 
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α-ότών ';Qρου και Ε-όδ'α{μον[ο]ς ετη εϊκοσι ειναι τούτων εκατέρου 6:[χρι 

πλ]ηρώσ"!1 ετη εtκοσι έπ{τροπον τόν τε &δελφον α[ -ό]Τών Θών[ι]ν και το[ν 
, , ] '10 <Α - , , 'r. [] Θ ι 'Ε ' δ ' 10 κατα μητερ α παπ_πον Λρπαησιν τον και ιΧIΡ Ο ν "ωνιος. αν ε τι νι 

τών τριών υ{ών συμβf! άτέκνφ τελευτijσαι εστω το το[ ύτ ]ου μέρος τών 

περιόυτων α-ότού &δελφών εξ Ι'σου, παρα δε ταυτα μη [οϋσης μηδενι τφ 

κα ]-β"ςίλου 11 εξουσ{ας παραβαίνειν τον δε παραβησόμενον άποτίνειν τιρ εν

μένοντι τό τε βλά§ος και επίτι[μον] άργυρ{ου δραχμας x~μας και ε[Ι]ς το 

ςt?/μ,[ όσιον τα]$ f'1t:'$, και μηδsν Μ[ σον κύρια μένειν τ]α 12 προκείμενα. 
Ή δια.fTήκη κυρία. (2t6 Η.) ΕΜαίμων Θωνασύχιος πεποίημαι την [δια]

{Τήκην κ[ αι] καΙ ταλεί]πω μ,[ετα την τελευτην κληρονόμους τους] 13 υΣούς 

μου Θώνιν και 'Ώρον και ΕΜαίμονα εξ Ι'σου ιbν έαν άπολ{[ πω] οΙκοπέδων 

και έ[ δα ]φών κ[ αι δούλ]φΥ [σ ]φμ,4rφΥ, [μό]Υ[ ον δε ΤΟ]Υ ~[ώ ]ν[ιν] 14 τών 
λοιπών μου πάντων επι τιρ α-ότον άποδουναι <α) αν όφείλω και δουν[ α]ι 

τιρ "Ωρφ και ΕΜαίμονει [i]~t:'!?QΙP επαν φ'1~ ι1[ τών κ δραχμα]ς [π ]εν-
ΙΟ 15 τακοσ{ας, ο-όκ έξόντος τφ ';Qρφ 'και Ε-όδαίμονει α έμέρισα α-ότοίς πωλείν 

, .5'\' '<>. <>. " " [ λ' " " ] 16' 'δ' ουυε υΠΟΤΙυεσυαι αxρ~ f~t:'rερ ος π ηρωσπ ετη εικοσι πεντε, μεχρι ε 

τότε ειναι α-ότών έπ'{τροπον' τον Θώνιν κα[ι το]ν κατα μητέρα πάππο ν 
51.ρπαijσιν τον κ[ αι ""Ώρον.] '~ι!.y ςt? Η[ς] 17 τών τριών τελευτήσ"!1, εστω 
το μέρος α-ότου τών άδελφών α-ότ[ού ε]ξ ϊσου αις πρόκιται. ΕΙμι (έΤών) 

ξt:' [ο-ό]λη πήχι 9f[ξιφ και] εσ[ τ ]ιν 18 μου ή σφραγ[ις] 'Λ.fTηνας. (3t6 Η.) 

Κύρος Κύρου τού Διδύμου άπο τijς α-ότijς [πόμεως [μα ]ρτυρώ τΏ τού 

ΕΜα{μονο[ς δια.fTήΚ]"!1 και [εΙμι (ετών) . . ο-όλη .... ] 19 9f[ξιφ κα]ι [εστ ]ιν 
μου ή σφραγις Τύχης κv~εΡfωτης. (4t6 Η.) Θέων Ζω{λου τού Θέωνο[ς] 

20 άπο τijς α-ότijς πόλεως μαρτ~ρώ τ[f! τού Ε-ό]δαυμονος δια.fTήΚ"!1 και] 20 εΙμι 
ετών τριάκοντα εννέα ο-όλη ποδι δεξιφ και εστι μου ή σφραγις ΣειληνΟύ . 
(5t6 Η.) ΠεμΥας Βησατος ΤΟ[ύ ..... ] . [ ... &πο τijς α-ότijς πό]~λεως [μαρ
τυ Jρώ τfj τού ΕΜαίμονος δια.fTήΚ"!1 και εΙμι ετών τριάκοντα (ικτω ο-όλη 

μήλφ δεξ[ι]ιΡ [και εστιν μου ή σφραγις . . . ] 22 •..• [ . : •. • (6t6 Η.) . [ .. ] .. ος 
Θoμπειδtσιoς τού Κομοάπιος μαρτυρώ τfί τού Ε-όδα{μονος δ[ια.fTήΚ"!1 και 

εΙμι (ετών) .. ] 23 [ο-όλη ά]στραγάλφ άρΙ6τερφ και εστιν ή 6φραγις Σαρά

πιδος. (7t6 Η.) Θώνις Παμμ,[18 Buchst.] 24 [μαρτυ ]ρώ τf! τού ΕΜαίμονος 

δ'ια{fήκrι και εΙμι (έΤών) [.] . ο[-όμη μήλφ <δε)ξειφ και ε6[τιν μου ή σφρα-
20 γις . .... ] 20 (8te Η.) [12 Buchst.] τού <;Qρου μαρτυρώ τf! τού Ε-όδ'αίμονος 

δ' ~<>'λλ \ l' (' - ) λ '(λ ') , , , [ '" ]' , ιαυ ι/Κ"!1 και ε μι ετων · . ~ ου η ρινι μεσΏ και εστιν. μο υ η 6φραγις 

Ά.fTηνας. 

26 [(9te Η.) ] μνημονείο(υ) Όξυρ(ύγχων) πόλ(εως). 27 [('Έτους) ι Α-ότο

κράτορος Καίσαρος Τραιανού 51.δ'ριανού ΣέβασΤΟ]ύ 4t:'~'1t:'ΡΨJV έπαγο(μέ
νων) ε, 28 [δ'ια.fTήκη Ε-όδ'αίμονος Θωνασύχιος τού Θώνιος μητρος Θα]ήσιος 
άπο Όξ[ υρ( ύγχων) πό]λ( εως). 

10 Wechselseitige Ν acherbschaft. 
19 Cl'onert proponiert: κυβΕρ'/lώσης. 

26 Hier stand der Vermerk der &να
γραφή . 
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305. Protokoll iiber eine Testamentsero:ffnung, mit EinsohluB des erO:ff· 
neten holographisohen Testaments. - 156 n. C. - Oxyrhynchos. 

(V gl. S. 237 a).) 

Ρ. ΟΧΥ. 494 edd. Grenfell-Hunt. 

Lit.: Arangio-Ruiz a. Ο. 143 fg. ; 160 fg.; Kiiblet·, Sav. Ζ . 28, 200. 

. Es liegt θίη Protoko11 iiber die Eroffnung eines Testaments vor ; diese 
ist jedenfa11s beim Strategen erfolgt. Para11elstiicke : BGU 326 j ΟΧΥ. 907. 

Das Testament war beim Staatsnotariat elTichtet worden, aber wie 1. 30 
und seine subjektive Fassung zeigt, nicht miindlich unter gleichzeitiger Pro
toko11ierung del' Erklarungen des Testators, sondern durch UberreichunR' eines 
νοη diesem selbst geschriebenen Aufsatzes. Der Aufsatz war in mehreren 
Exemplaren eingereicht worden, wie die Uberschήft &ντlγ~αφoν (1.1) zeigtj 
denή dies bezieht sich nicht auf das Eroffnuηgsprotoko11, das vielmehr die 
Originalunterschriften der Zeugen tragt. Dem entspricht auch die Bezeich
nung des Aufsatzes als Ικδόσιμον in Ι 25. Es hatte also der Erblasser sein 
Testament in mindestens zwei Ausfertigungen dem Agoranomen ίiberreichtj 
είηθ davon hatte θΙ zuriickbeko=en. Nach Ι 25fg. hatte θΙ sich vorbehalten, 
auf dieses Ικδόσιμον noch weitere ZUiiatze Ζα schreiben. 

~ Βθί der Eroffnung haben 'vier der Testamentszeugen assistiert und ihre 
Siegel rekognosziert. Dies wird auch nach dem fiir die Eroffnung" gewiB 
maBgebenden romischem Recht geniigt haben: Pau1. S. R. 4, 6, 1 verlangt 
nur 'ut maxima pars testium adhibeatur'. Wenn in BGU 361 ΠΙ 15 θίη An
walt an dieser Zahl AnstoB nimmt (vg1. Mitteis, Hermes 30,592), ist das 
offenbar nur schikanoses Gerede. - Der ίη Ι 37 fg. genannte &γo~ανόιιoς mag 
wohl der amtierEInde Notar selbst gewesen sein, der, entsprechend dem Sinn 
des Responsum Celsinum, auch nach gήechischem Recht nicht gehindert 
gewesen sein wird, gleichzeitig die Zeugenrolle zu iibernehmen. 

Der letzte Wille enthalt die Erbeinsetzung des Sohnes (eventue11 seiner 
Nachkommenschaft), aber eingeschrankt durch Vermachtnisse zugunsteη del' 
Witwe. Diese umfassen das Eigentum an der Fahrnis und den Forderuηgen 
mit Ausnahme der Sklaven, νοη denen fiinf freigelassen werden, die ίibrigen 
dem Sohn verbleiben. Die Witwe sol1 auch an dem ganzen, dem Sohn zu
fallenden Vermogen den NieBbrauch haben, und zwar ist dieser sogar Dis
positionsnieBbrauch, d. h. mit dem Recht der VerauBerung verbuηden. Βίε 

steht aJso praktisch wie θίηθ befreite Vorerbin. Dafiir sol1 sie die vorhaη
denen Schulden bezahlen und dem Sohn eine monatliche Rente gebenj auBer
dem wird ein jahrlicher Festschmaus am Geburtstag des Erblassers an
geordnet. 

1 Άντίγραφον. 'Έτους εννεακαιδεκάτου Α-ότοκράτορος Καίσαρος Τίτου 

ΑΙλίο[ υ] 51.δ'ριανού Άντωνίνου Σεβα6τού Ε-ό6εβούς 2 μηνος Γερμανικείου λ, 

εν Όξυρύγχων πόλει τijς Θηβαίδ'ος, άγα.fT"!Ί τύΧΏ ' Τάδ'ε δ'ιε.fTέμην νοών και 

φρονών 3 Άκουσίλαος Δείου τού Διονυσίου τού και Άκουσιλάου μητρος 

Διονυ6{ας Θέωνος άπ' Όξυρύγχων πόλεως εν ckYVLij. 'Εφ' ον μsν πε-
4 ρίειμι χρόνον εχειν με την τών Ιδ'ίων έξουσίαν ο εαν βούλωμαι επιτελειν 
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, δ ί"" ο"" \, - ~ δ 5 Q. , Ι tI δ'" , 5 και μετα ιατ υε υαι και ακυρουν τ,/ν ια_υηκην ταυτην, ο αν επιτε-

λέσω κύριον υπάρχειν. Έαν δε έπι ταύηl tjj δια.{}-ήκrι τελευτήοω, έλεύ
.{}-ερα αφίημι υπο 6 Δία njv 'Ήλιον κατ' ευνοιαν και φιλοι}τοργίαν δουλά 
μου ι}ώματα Ψεναμούνιν τον και J1.μμώvιοv και Έρμαν και J1.πολλω1.vούv 

την και Δημητρίαν και .{}-υγατέρα αiιτης Διογενίδα και {(λλην μου δούλην 

4[Ι]9γ~y?[δ]α, καταλείπω δε tfl γυναικί 8 μου Oυι}rι μου και αvεψιij. Άρι
ι}τού;ι tfl και J1.πολλωvαρίφ 'Ηρακλείδου τού' Διονυι}ίου του και J1.XOVOt
λάου μητρος Ήραίδος J1..!!..λεξάvδρου εiινooύι}Ώ μοι και πιΧι}αν πίΌτιν μοι 
ένδεικυυμένΏ α έαν απολίπω επιπλα και ι}κεύη και χρυΌία και ίμ&τια 

10 10 και κόΌμα και πυρον και' ΟΌπρεα και γενήματα και ένδομενείαν παΌαν 

και όφειλήματα ενγραφα και &γραφα, 11 κληρονόμον δε απολείπω τον γε
γονότα μοι έκ της προγεγραμμένης μου γυν[ α ]ικος J1.ρΙΌτούτος της και 

J1.πολ[λω ]~ναρίoυ υ{ον Δείον έαν bfj, εΕ δε μή, τα τούτου τέκνα, ιbν έαν 
απολίπω υπαρχόντων και έτέρων δούλων Ό[ ωμ ]ά~των και των απο τού 
νυν έι}ομένων έκ των προγεγραμμένων .{}-ηλειων δούλων έκγόνων, ιbν πάν- . 
14 των την χρfjι}ιv και προι}όδους πάΌας μετα τα δημόΌια εξει ή ιxiJτfJ γυνή 

15 μου Άριι}τούς ή και Άπoλλω~νάριoν έπι τον tfjg ζωης αiιτης χρόνον και 
την δουλείαν και αποφορας των μετα [ ... ] τελευτήν μο[ υ] 16 έλευ.{}-ερου
μένων δούλων Όωμάτων. Ή δ' αiιτη γυνή μου χορηγήΌει τφ υίφ μου 
Δείφ εις 9'[ι]ι;t[ τρο ]~φην αiιτoύ και την {(λλην δαπάνην κατα μην[ α] έν 

Όξυρύγχων πόλει πυρου μέτρφ έξωδιαqn,;,Φ . . .. 18 αρτάβας δύο και δρα
χμας έξήκοντα και υπερ ίματιι}μου κατ' ετος δραχμας διαΚΟΌίας, Τ'Π δ' αiιΤΏ 
19 γυναικι 'ΔρΙΌτουτι tfj και Άπολλωναρίφ έξέοτω δι' aiιtfjg πωλείν και 

20 υποτί.{}-εΌ.{}-αι α έαν α{ρfjται 20 αφ' ιbν έαν απολίπω τφ υ{φ μου Δείφ υπαρ

χόν[ τω]ν και Όωμάτων και καταχραΌ.{}-αι εΙς το 21 rδιοv χ. [.] . ς τοίς έμ
πεΌουμένοις ητοι έκ πράΌεως και έξ υπο.{}-ήκης αργυρίοις. 'Η δ' αiιτη γυ-
22 νή μου ΆρΙ[Ό]ΤΟύς ή καΙ Άπολλων&ριον αποδώΌει π&ντα α έαν φανω 
όφείλων, δώΌει δε ή 23 γυνή μου και μετα τελευτην ιxiιtfjg δ υίός μου 

Δείος τοίς δούλοις μου και απελευ.{}-έρ[ οι]ς εις 24 εiιωxίαν αiιτων ην ποιή-

25 οονται πληΌίον του τάφου μου κατ' [τος tfj γενε.{}-λίο/ μου έφ' φ δι~έπειy 
αργυρίου δραχμας έκατόν. 'ΌΌα δ' (xv υπο το έκδόι}ιμον τΎΊς δια.{}-ήκης 
γράψω ητοι αφαιρoύ~μενός τι η ΠΡΟΌδιαΤ&ΌΌων η έτέροις χαριζόμενος η 
καΙ &λλο τι βουλόμενος και αiιτα ει}τω κύρια 27 ώς δ' ~Zν[ α]~ τ'fί δια.{}-ήΚΏ 
§Υγεγραμμένα, 'l!ι;tQιX δε ταυτα μη ου6ης μηδενι τφ κα.{}-όλου έξoυ~Όίας 
παραβαίνει[ν, τον] δε παραβηι}όμενον έκτίνειν τφ έμμένοντι τό τε βλ&βος 
και έπίτειμον 29 αργυρίου τάλαντα δύο και εΙς το δημόΌιον τα. roιx και 

30 ,uηδεv [~]ΌΌoν μένειν κύρια τα. προκε{μενα. 80 Ή δια.{}-ήκη κυρία. Άκου
ι}ίλαος Δε{ου δ προγεγραμμένος πεπο{ημαι την δια.{}-ήκην ~ς ολον το σωμ& 

31έΌτίν μου ίδι[όγ]ραφ[Ο]Υ έπι παΌι τοίς προκειμένο[ις,] κα~ είμι (έΤών) 
μη oiι(λη) ποδ(ι) δεξ(ιφ) κα[ι] εΌτ[ι]ν μου ή Όφραγις Θώνιος. 82 (2t • Η.) 

6 Zu ύπο ΔΙα Γήν 'Ήλιον vgl. ΟΧΥ. 1. 9 und BlaB, Lit. Z.-Bl. vom 16. April 
48,6; 49,8; Teb. 407, 5/6; Ρ. Edmondstone 1898. 
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Δίδυμος Όννώφριος τού και Χαιρήμονος Ήρώδου απ' Όξυρύγ[χω]ν πό

λεως Τς των 53 μαρτυρηΌ&ντων τ'fί πρoκιμέ[νrι δ]ια.{}-ήκυ έγνώΡΙΌα την ίδίαν 
μου 6φραγί~δα οοδΌαν γλύμματος Έρμού και έΌφράγΙΌα τ'fί αiιτ'π ι}φραγίδι . 

(3t • Η.) ΆΌκληπι&δης 35 ΕΜαίμονος τού 'ΔΌκληπι&δου απ' Όξυρύγχων π[ ό-] 85 

λεως ετ[ ε ]ρ[ ο]ς των μαρτυρηι}&ν~των τΏ πρoκειμέν~ δια.{}-ήκυ έγνώΡΙΌα 

την Ιδίαν μου Όφρ[ αγε ]ίδα ο-δΌαν 37 γλύμματος Σαράπιδο[ς] και έι}φράγΙΌα 

'tfj αiιτfj ι}φραγείδι. (4t• Η.) Δίδυμος Διδύμου 38 του ΈΥ.{}-έΌμο[ υ] ιJ:γ9ρα

νόμ[ ο] ς τfjς 'Οξυρυγχιτων πόλεως ετερος των 39 μαρτυρηΌ&ντων τ'Ω' αiιτΏ 
δια.{}-ή~υ έγνώΡ[Ι]6α την ίδίαν μου Ό(Ό)φραγίδα 40 0-δΌαν γλύμματος 'Απόλ- 40 

λωνος και έΌφρ&γιι}α τΏ αiιτfj ΌφραγΙδι. (5te Η.) Άι}κλη~πι&δης Άι}κλη

π[ι]&δου τού ΠαυΌιρ[ί]ωνος απο τΎΊς αiιτψ; πόλεως ετερος των 42 [μαρ

τυρηοάντω]ν 'tfl αiιτfj δια.{}-ήΚΏ έγνώριι}α την Ιδίαν μ[ ο]υ Όφ[ρ ]αγειδα 

43 [ο-δΌαν γλύμμα ]τος Ήρακλέους και έΌφράγΙΌα τ'Ω αiιτ'fΊ Όφραγίδα. 

44 (6Ι• Η.) . . . . ]ετέ.{}-η ς (ετους) ~.{}-ύρ. 

32 Ι εΙς . 
43 1. σφραγΙδι. 
44 Entweder προ ]ετέ.&η; das miiBte be-

deuten, daB das Eroffnungsprotokoll aus
gehangt wurde; oder, was ich fiir wahr
scheinlichel' halte, παρ ]ετέ.&η. 

306. Elterliche Teilung (Homologie mit Testamentszeugen). - 155 n. C.-
Faijum. (Vgl. S.245.) 
BGU 86 ed. Κrebs, Nachtl·. vom Hg. ίη den Nachtr. zu BGU Ι und νοη Arangio

Ruiz a. Ο. 171 Α. 3. L. 27, 29, 31, 41, 42 revidiel't Υοη Ρ. Meyer. 

Lit.: Gl:adenwitz, Hermes 28,327 fg. ; Einfiihl'. S.135; Da1'este, Journ. des Sav. 
1895 ρ. 23; Mitteis, Hermes 30, 610> Revillout, ΡΙ'θσίΒ 1, 763; At'angio-Ruiz 
166 fg,; Otto, Priester u. Tempel 2, 196. 202; Rabel, Elterl. Teilung 534. 

Eine Vergabung μετα r1JV τελευτ?)ν des El'blassers, also eine letztwillige 
Verfiigung. Was die auBeren Solennitaten anbelangt, sind sogar die Formen 
des Testaments angewendet worden, indem secbs Zeugen zugezogen werden, 
die bei anderen Ηόmοlοgίen durchaus fehlen. Nur ist nicht der Stil der 
Testamente beohacbtetj es fehlen die iiblichen Einleitungsformeln, insbeson
dere das iibliche τάδε διl.ιJ-ετο. Das συγxω~εϊ erinnert vielmehr an die elter
lichen συγγ~αφoδια.ιJ-ηκαι und die Schenkungen. Die Urkunde ist eine inter
essante Mischung νοη Divisio parentis und Testament. Es mag hierbei νοη 
Einfl.uB gewesen sein, daB der Erblasser agyptischer Nationalitat warj bei 
dieser scheint die elterliche Teilung besonders beliebt gewesen Ζυ sein. 

Uber die ίη ihr ersichtliche Bevorzugung des ErstgebOl'nen s. S. 234. 
Man beachte, daB die Zeugen hier ausdriicklich sagen: σφ~αγιω, ich 

werde siegeln. Hier kommt das ΡήηΖίρ der AuBensiegelung, die erst nach 
der Unterschrift statt:finden kann, auch grammatisch Ζυω Ausdruck. 

l'Έτουι; όκτωκαιδεκ&του Aiιτoκρ&τoρoς ΚαίΌαρος Τίτου Αίλίου ~δρια-

νου Άντωνείνου ΣεβαΌτου 2 EiιΌεβoύς Φαμενω.{}- κε έν τΏ Σοπνοπα{ω Νή-

1 ΣοκνοπαΙω Νήσου dial. fiir Σοκνο
παΙου Νήσφ, indem ω und ου offenbar 

ahnlich ausgesprochen und darum ίη der 
Schrift vertauscht werden. 
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σου τής Ή[ρ ]ακλείδου μερ{δος τού '1.ρσινοείτου 3 νομού. 'Ομολογεί Στο
τοήτις 'Ώρου τού Πανεφρέμμεως απο κώμης Σοκνοπα{ου Νήσου [ερευς 
τετάρ~της φυλής Σοκνοπα{ου &εού μεγάλου μεγάλου αις έτων τεσσεράκοντα 

5 τριων ουλΎ; δακτύλφ δευτέρφ 5 χιρος δεξιας, συνχωρω μετα την έαυτού 
τελευτην τοίς γεγονόσι α[ -δτ]φ έκ της συνούσης α-uτού γυναικος 6 Θασητος 
,;ής ΣαταβΟύτος τέκνοις 'Ώρου κα~ Παβούτι τοίς δυσι [α]φή[ λι ]ξι, τφ μεν 
~~ρoυ συνχωρί δ δμoλo~γων μετα την έαυτού τελευτην δtμυΡOν μέρος, 
, " < )λt 'ό "'δ ων εαν κα τα ε Ψrι υπαρχ ντων και οικοπε ων παντο{ω[ν] 8 κα~ έπιπλόων 

σκευων κα~ έντομενίας πάσης, τφ αυτφ "Ωρου σ[ υ ]νχωρί δ δ,αολογων μετα 
την έαυτού 9 τελευτην δ{μυρον μέρος, ιbν έδάνισε ~ προγεγραμμένη αυτού 

10 [γ ]υνη Θασής έν τοίς τής συνβιώσεως 10 χρόνοις 'Ώρου Σαταβούτος ' τώ 
διεληλυ&ότι έπτακαιδεκάτφ ετι 'Λντωνείνου Κα{σαρος τού κυρ{ου llμη;~ 
Μεχειρ vεομηνίCf δια τού αυτού γραφείου αργυρίου δραχμων δισχιλίων 
πεντακο[ σί]ων 12 έπι -δπαλλαγης κλήρου αρουρων οκτω και τφ ΠαβΟύΤι δ 
αυτος δ δμολογων συνχωρί με[τα] την έαυ~τoίi τελευτην το λοιπον τρί
τον μέρος ιbν έαν καταλείΨΏ -δπαρχόντων κα~ οlκοπέδων π[ α ]ντοίων 14[ κα]ι 
έπιπλόων σκευων κα~ έντομενίας πάσης, δ αυτος δ δμολογων συν[χ]ωρί 
ιι·ετ' , [η - 15 λ ,- " 15.- α την εJαυτου τε ευτην Τ'!1 προγεγραμμενπ αυτού γυναικ~ Θασητι, 

έφ' ον χρόνον αγαμ[ός έσ]τιν, κατα μηνα εΚα6~τoν πυρού μέτρφ δρόμου 
τετραχοινίκου αρτάβης ημισου δέκατον και έλα{ου κ[ο]τύλας δύο κα~ καΕ-τ' 
έτος είς λόγον Ιματισμού αργυρίου δραχμας sfXOOL' δ αυτος δ δμολογων 
κα&ίστηται μετα την 18 έαυτού τελευτην τοίς αφήλιξι α-uτου τέκνοις 'Ώρου 
και ΠαβΟύτι έπίτροπον και έπιτροπεύοντο(ι) αυ~των, μέχρι έαν έν τΏ 
νόμφ ήλικε{Cf γένο[νται], τον γνήσιον a-UτofJ φίλον ΠαβΟύς ΣαταβOύτo~ 
το - 'Α 20 ' <>. " - ", , 20 υ LLfIJra_ yaVOV απο της προγεγραμμενης κω,αης ιερεα τού αυτού &ε[ ού] . 
χωρηγήσι δε δ έπίτροπος ·τοίς 21 αφήλιξι τέκνοις 'Ώρόυ και Παβούτι την 
κα&ήκουσαν τροφην κα~ το έλαιον και τον Ιματισμον κα~ τα α[ λλα], 22 0σα 
xa&tjXEL, τού ΠαβΟύτος διδούντος τοίς αφήλιξι, δπ[ ό]τε έαν έν τΏ νόμφ 
~λικείCf γένονται τον 23 περι πάντων λόγων τής περι &πάσης π{στεως 
ο[ υσ ]ης περι τ[ο]ν ΠαβΟύν' έφ' ον δε χρόνον πε[ρίεστιν] 24 [δ δμολογων, 
" "'] Ιδ{' [ ]' εχειν αυτον την . . . .. . . . . . των ων 1!1!'!l των ολοσχερή έξουσίαν πω-

25 λείν, -δποτ{&εσ&αι, 25 έτέροις παρασ[ υ ]νχωρείν τω[. π ]αρόντων δε έπι της 
αρχής μαρτυρούντων και συνσφραγισά[ ντων ] 26 τούτρ τφ συνχωρήματι ' 
['Ώ]ρου Πανεφρέμμ[ε]ως το[ύ " . . ]ως έτων sfxout οκτω [ . .... ... ]ω . . 

4 Zu Τξτάρτης φυλής s. Otto, Priester 
u. Tempel 1, 23 fg. 

5 Ι συγχωΡξίν. 
6 ';QριΡ, ebenso ofter; vg1. Δ. 1. 
8 1. Ενόομξνlας. 
9 Auffallend ist, daB hier Stotoetis 

eine Forderung vermacht, die seiner noch 
lebenden Frau zusteht. - Ι όΙμοιρον. 

1 Ο Ι ';QριΡ und ΙΙτει . 

11 Zu δια τού αfJτού γραφξΙου vg1. 
S. 62 Δ. 1. 

14 Ι ΕνδομενΙας . 
16 Ι τετραχοινίκιΡ und ημισυ . 
17 Ι καitΙσταται. 
18 Ι Επιτροπεύοντα. 
19 Ι γΕνωνται und ΠαβΟύν. 
20 χορηγήσει. 
22 Ι όιδόντος. 
26 1. τυύτιΡ ' 
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27 έξ αριστερων και Στοτοητις 1![ρεjg-β(ύτερος) Στg[τ]οήτεως τού Στοτοήτε[ως 
αις έτων . . . ... .. . . ]π. [.] 28 έξ αριστερων κα~ Τεσενο[ύ]φ[ι]ς Τεσενο[ ύφεjως 

τού Τεσενούφεως αις έτων τριά[κοντα .] . .. [ .. ], 2~ έξ αρ.ι[στ]ερ[ω]ν κ[α~] 
Στοτοη[τις] πρεσβύ[τε]ρος Στοτοή[τ]εωςΤΟ[ύ] Στοτ[οήτεως αις έτ]ων [έβ]-

3Οδο[μήκοντα? . ... ... έξ α]ριστ[ερ]ω[ν] κα~ Στοτοήτις Τεσε[νούφεως] το[ύ] 30 

Τέ [σεν]ού[φεως] αις έτω[ν] 31έξ[ή]κ[ο]ντα [ε]ξ ουλη [ .. . . . . .. . . .. . .... . 
και Ήρακλείδης .. . .. . .. .. ] [ . ... . .. ... .. ... ] 32 σνΥονσιν αμφoτέρ~~ς. 

'Τπογραφευς τού δμολογούντος ' ~ρπαγά&ης !Jακύ.σεως τού Πανεφρέμμεως 

αις (έτων) λε ουλη χιρι αριστερ[~]. 33 (2te Η.) Στοτοήτις 'Ώρου δμ[ολογω] 

συνκεχωρη[ κέναι] μετα την έμην τελευτην 34 ΤΟ[ί]ς τέκν[ οις μ ]οι 'Ώρου 

και ΠαβΟύΤΙ, τ[φ μεν] "Ωρφ δtμυρωv μέρος των 35 προγεγραμμένω[ν] πάν- 35 

τω[ν] κα~ τφ ΠαβΟύΤι το λοιπων τρίτων [μ Jέρος τω[ν] αυτων 36 και τfι 
γυναικι έ[μ ]ού Θασή[ τ ]ι, έφ' ων χρόνων αγα[μός έστιν,] κατα μήνα 37 εκα

στων πυρού α.ρτάβας ημεσου δέκα[ τ ]ον και έλέου κοτύλας δύο κα~ κα&' 

ετος Ις λόγον Ιματισμ[ ο]ύ αρκυρίου δραχμας srXOOL και σφραγιω, κα&ως 
μη εΙόό(τος) 

πρόκειται. 39 ~ρπαγά&ης Πακύσεως γέγραφα -δπερ αυτού αγραμμάτ( ου) 

καΙ τ ]α&εις 'rfi . .• 40 (3te Η.) Παβούς . . [ . . .. .... . .... .. .. . .. . 40 

'Ώρος Πανεφρέμμεως συνμαρτ ]ιρω κα~ συν.Ε..σφραγιω· . (4te Η.) 2,το[ τoijτις 
πρεσβ(ύτερος)] Στοτοήτεως συνμ[α]ρτυρω κα~ συνσφρακιω' (5te Η.) Τεσε
νουφις 42 Τεσενούφε[ ως συνμαρ ]τυ[ρ]ω και συνσφρακιω' (6te Η.) Στοτοή

τις πρΙ ε ]σβ( ύτερος) Στοτοήτιος 43 συνμαρτυρω [κα]ι συνφρα[γ ]ιω ' (7te Η.) 

Στοτοητις Τεσενούφεως συν[μ ]αρτυρω κα~ [συν ]~σφραγιω' (8te Η.) Ή[ρ ]α
κλί[ δης . . . ]ου συνμαρτυρω και συνσφ<ρ )αγιω . Durch einen gro1leren 
Zwischenraum Υοn den vorhergehenden Zeilen getrennt folgten noch 
zwei Zeilen, Υοn denen die letzte abgebrochen ist: 45 (9te Η.) Ι Σ]τoτoητι~ 45 

'Ώρου σ[υν]ε&[έμ]ην, κα&ως πρόκ[ειται] , κα~ έσφράγισα γλύμματει ... . . 
[ .. . ] .. [ ] 

32 συνούσιν &μφοτΕραις mag sich auf 
ein Merkmal des Herakleides beziehen. 

34 Ι μου und δίμοιρον. 

39 μη εΙδότος : sc. γράμματα. 
45 Δω SchluB mag der α"αγραφή-Ver

merk gestanden haben. 

307. Fragment eines gemeinschaftlichen Testaments. - Frίihes zweites 
Jahrh. Ώ . C. - Oxyrhynchos. (8. 2406\).) . 

Ρ. ΟΧΥ. 493 edd. Grenfell-Hunt. 

Lit.: A.rangio-Ruiz a. Ο. 95; 147 fg.; Kiibler, 8av. Ζ. 29, 187 fg. 

Ein griechisches Ehepaar, Pasion und Berenike, hat gemeinsam testiert; 
trotz dem Fehlen des Eingangs ist klar, daB die Eheleute sich wechselseitig 
Ζη Erben eingesetzt haben. Aber es liegt auch n ur gemeinsames Τ e s t a 
ment vor, also mit Widerruflichkeit; an einen bindenden Erbvertrag zu 
denken, wird ausgeschlossen durch den wiederholt gebrauchten Ausdruck 
δια&ήκη ll. 12 und 16. Der Uberlebende darf iiber seine eigenen und die 
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zu ererbenden Sklaven (behufs Bestreitung der Begriibniskosten und Bezah
lung der Schulden) durch Verkauf usf. verfiigen und hat das Recht, den 
NachlaB auf di~ gemeinsamen Kinder nach Gutdίinken zu verteilen. Dabei 
ist aber offenbar gemeint, daB er dieses auch tun muB; mit andern Worten, 
die Kinder sind (ίη ihrer Ges~mtheit und ΖΠ unbestimmten Quoten) als 
Nacherben des Vorversterbenden und direkte Erben des Uberlebenden (fiir 
dessen Vermogen) berufen. Das Testament ist natiirlich gleichzeitig als 
korrespektives anzusehen. 

Wir sehen hier, wie die elterliche Teilung durch gemeinsame Testamente 
vorbel'eitet werden kann. V gl. S. 246 c). 

1 πε[ 48 Buchst. ]1'~ . [ 13 Buchst.] ... [ 10 Buchst. ]φ[ .. ] .. τι,α[ .. ] 2 μ . 

[12 Buchst. ] . [ .. . . . . . ]ρς [ .. . ]~ωνoς . [ 22 Buchst. ]τη .. . [ . ... ] . μεμε -

ρισμένω[ν .. . ] έδαφων την κυ~ρευαν και των] ΡΙ'50πέδων την iVOCXΎIatv 
[ ] 'ξ [' " ] ~, , ' [ ] - , ~' " f.I ' λ ... . ~ν, ε ου σιας ου σης τφ αφ rι μ φν επι~ησαντι εα1' Η ",ου ηται πω-

λεΤν 4 τά [τε Εδια κ]l:"ι τ[α] roi! προτελευ(τή)σαντος δουλα σώματα ητο[ι] 
5 τα ολα 1) xaC τινα αύτων και τfj τούτων τιμήι [ .. ... ]91:"[ σ]~.f1αι [ . .. .. . ]?-

raL δl:"δάνας έκφ[ ο ]ρας κα~ κηδευα]ς του προτελευ( τή)σ[ α Ιντος σωματείου 

και χρεωυ ι!r.πoδώσις, διι[ οίως] 6 δf [έ]~?[τναι τ ]φι έπιζή[ σαντι ι!r.φ' ήμ ]φν 

διατάσσειν τοΤς γεγον6σι ήμεΤν εξ ι!r.λλήλων τέκνοις Σαραπij κα~ :Α.πολλω- · 

[vCro] 7 και Διογέν[ει] ι!r.φήλικι [κα~ ... . . . . . ] άφήλικι τά τε Εδια και' τα , . 
του προτελευ(τή)σαντος (2te Η.) εδάφη και τα απρατα των σωμάτων κα~ 

τ4 [αλλα J 8 (1 te Η.) ιbς Μν αύτωι τωι επιζή[ σαν Jτι δοκ'π έφ' ιbι έαν α[ρή

ται μερισμωι, επι δε τΎις γυναικος ΒερενCκης εαν αύτη περ[ι'!1 ειναι] 9 εαν 

βούληται κυρ[ εCJφΡ [άνε JμποδCστως, μη οϋσης μη δεν/. τωι κα.f1ώλου εξου-

10 σCας προς ι!r..f1έτησίν τ~ τούτων αγειν ιι[ ηδέ τι] 10 -όπεναντίως ~[oιειν 1) την 
έφοδο J1' ακυρον εΤναι έτι και εκτίνειν τον έπιχειρήσαντα παραβαCνειν τι 
τούτων 1) έ~[ε]λ[ευσ6]~μενoν τωι επ[ιζήσαντι άφ' ήμων] xa.f1' Ικάστην 

εφοδον τ6 τε βλάβος κα~ επCτιμον άργυρCου δραχμας δισχιλία[ς] 12 και εις 

το δημ6σ[ ων τας ΙΌας, χω Ίρις του και τα προγεγραμ,αένα κύρια εΤναι. Ή 
δια.f1ήκη κυρCα. Μάρτυρες δ' είσιν Λ6χος 13 Λ6χου του ΣαραπCων[ ος] κα[ι' . 
Σα ]ραπCων Σαραπίωνος του ΠασCωνος κα~ Πλουτ{ων ΚρατεCνου του Δη

μητρCου και Eύ~δαίμωυ δ και :Α.μ6ις :Α.μόιτος του Σαραπίωνος και :Α.π6λ

λων Διογένους του Θέωνος κα/. Δι6φαντος Διοφαντος του ΑύλεCο( υ?) 

.15 15 οΙ εξ άπο τής αύΤΎις π6λεως εν άγυιf/ τΏ αύΤfj. (3te Η.) ΠασCων Σα[ρα]
nCrovr ος] του ΠασCωνο[ς π ]εποίημαι συν τf! γυναικ~ 16 ΒερενCκrι την δια.f1ήκην 

και καταλCπω μέ[τ]α 'F'n[v τελε]υτην ?υν]l:,,~ του άσφ[αλως περι]gντος τα του 
πρφτεΕ...λευτήσ[ α ]ντος άπολειφ.f1ησ6μενα σιτικα [εδάφη κα/. οΙκ6πεδα] '51:"~ 

έ~[ιπλα και σκε ]ύη κα~ ενδομε[ν ]tCav 18 [κα/' γενήJιιατα κα~ γυν(α)ικείον 

4 Erg. χρήσ ]M.fI'ιxt? Μ. 
5 Erg. ~πρlις &ς . . . ]εται Μ. ; Ι δαπάνας 

und &:ποδοσεις. 

7 &πρατα των σωμάτων sind die nicht 
(gemaB Ι 5) verkauften Sklaven. 

14 1: Διόφαντος Διοφάντου . 
16 Ι ΠΡΟΤΕ'-ευτήσαντος. 
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κ6σμον έτι δε κ[ αι 15 Buchst. ]νοντ[ . ... . ..... ] . και τα ivoCXLfX 
19 [11 Buchst.] . . .... . . [20 Buchst. άπολειφ ]1tησομέν[ ων οΙ]κοπέδων κα~ 
δούλων (Es folgen noch Reste νοη fίinf ΖθίΙθη). 

308. Riicknahme eines notariellen Testaments. 
chos. (V gl. S. 241 k).) 
Ρ. ΟΧΥ. 106 edd. Grenfell-Hunt. 

135 η. C. - Oxyrhyn-

Lit.: Wenger, R.-hist. Papyr.-Studien 141; Arangio-Ruiz a. Ο. 154 fg. 

Verwandtes Stiick: ΟΧΥ. 107. 

1 :Α.γοραν6μοις Όξυρύγ':'χω11 π6λεως :A.πoλλώνι~oς Πτολεμαίου -όπηρέ-
4 της. :Α.πήνγειλα -όμειν 5 τον του νομου στρα( τηγον) Δημή~τριoν συντε- 5 

7' δ λ - 8Στ ' 'Δ 9 .. c "Όξ ταχέναι ανα ουναι Πτο EμCf ρατωνος μητρος ιονυ_υ ας απ υ-

ρύγχων π6~λεως 7)ν ε.f1ετο δι' -όμων 11 τωι .ιτ (έτει) .f1toi! Τραιανου 10 

12 Mεxε~ρ επ~ σφραγίδων 13 δια.f1ήκην, τουτο άξιω~σάσης αύΤής, 7)ν κα~ 
δι' έ~μoυ άνέλαβεν. 'Έτους 16 έννεακαιδεκάτου 17 Αύτοκράτορος Καίσαρος 15 

18 Τραιανου 51.δριανου 19 Σεβαστου, Φαρμου.f1ι κε. 20 (2te Η.) Πτολεμα 20 

, 'f.1 ~ 21 ' δ' ~ l' - 22 'τ - ν Στράτωνος ανελα",ον τ,ιν προκειμενην μου ιαυ ,ικην ι;πι των αυ ω 

'δ Κ λλ 23 6 l' ,-, 24 Κ ' σφραγεCδων. Πε ων . α Ι-'5 Ρ1'ου ι;πιγεγραμμαι αυτη~ κυριος αι 

εγραψα -όπερ αύτής μη εlδυCης γράμ(ματα). 25 Χρ!νος δ αύτ6ς . 25 

309.' Gesuch an den strategen um TestamentserOJfnung. - 3. Jahrh. n. C.
Herakleopolis. (V gl. S. 241 ί).) 
Ρ . Lond. 2 Nr. 171 b (ρ . 176) ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 242 und 

vom Hg. zu Lond. 3 ρ . 385. 

1 [Αύ]ρηλiφ 'Ρήσφ στρατηγφ 2 Ήρακλεοπολ( ε{του) 3 [πα ]ρα :Α.ντωνίας 

ΝεμεσCλλης 4.f1vγατρΟς ΚρόνCωνος 50υετρανου των έντεC[μ ]ως 6 άπολελυ- 5 

μένων γε[ ούχ]ου 7 γης έν κώμrι Φεβ[ εί]χι 8 Κωίτου xωρ~ς κυρCου χ[ρη]
μ( ατιζοvσηg) τέ.!!..κνων δικαCφ. 10 Έπει δ άνήρ μου ~?qfJv[ ο]? 11 στρατιώ- 10 

της ων &πι[ ων] 12 εΙς την Ιδ{αν ούι;ξι[ λλα J~[ τίο Ίνα εΙς Θηβα?δα [δι·] 
14 έ.f1ετ6 μοι δια.f1ήκην α[ ύ]του 15 εσφραγΊ,σμένην, τουτον δε νυ(ν) 16 lffLa.f1ov 15 

τετελευτηκέναι, 17 άναγκαίως ταύτην έπιφέ~ρoυσα άξιω λυ.f1fjναι έπ~ σου 
19 κατα το έ.f10ς προς το δύνα~σ.f1αι γνωναι το ενγεγραμ 21 μένον βούλημα. 20 

22 [('Έτoυ~)] {} Αύτ[ οκρατ6ρ Ίων Καισά[ρων]. 23 • •.•• .• • 

310. Gesuch an den Statthalter um TestamentserOJfnung.-150-153 n.C.
Faijum (?). (V gl. S. 241 i).) 
BGU 448 (Republikation Υοη BGU 161) ed. Krebs. Nachtr. Υοη Ρ. Μ. Meyer, 

Hel'Ines 32,223; Wilcken und Viereck, Nachtr. zu BGU ΙΙ und Arch. 5, 238. 

Lit.: Mitteis, Hermes 30,612; Arangio-Ruiz a. Ο. 147. 

Die Zeitbestimm~ng ergibt sich aus dem Ν amen des Statthalters (vgl. 
S, 102). - Das Gesucll an diesen bildet allerdings ηυτ die Beilage eines 

Mittei8- Wilcken: Chre8tomathie Π. 23 
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anderen Gesuchs, vie11eicht an den Epistl'atege'n, ~η welchen Petent Υοη 
jenem verwiesen worden war (Ι 29 fg.). 

Der Inhalt des Ganzen ist leicht Ζυ verstehen, wenngleich das zerstorte 
Mittelstiick, 1. 15-17 dunkel bleibt und man, vielleicht eben deshalb, nicht 
sieht, warum der Prafekt angegangen wird und nicht der sonst zur Testa
mentseroffnung ohne weiteres zustandige στραΤΎ/γος του νομού. Man beach.te, 
daB die Eltern des Testators separat testiert hatten und dies besonders be
tont wil'd. 

1 [.]ε~[, .......... αντίγραφου? iιπo ?]~τάξας δ?[ ομαι? . . . . ........... ] 
5 3 μου . ... α . [ . ... . ........... ] 4 'Έοτ[ι δε το αντίγίΙα(φον) τόδε'] 5 Λου-
κίφ ΜουΥ[ατίφ Φήλικι έπάρχφ] 6 ΑΙγύπτου 7 παρα Σεμπρωνίου ΣείΙήυου 
oυετρα~νoύ και Άυτινοέως. Ό πατήί! μου Πτo~λεμαϊΌ[ς] ΛΙάίΙωυος γεου-

10 χών έν ΚαΕ...ρανίδι Τής'Ήρακλείδου μείΙίδος τού 11 Άροινοείτο[ υ] xa[l] +ι 

τούτου γυνη έμη δε 12 μήτηρ Θερμού.ftις δια.ftήκας E.ftcvro, 13 εκαοτος κε

χωριομένως, xal oVΔέπω 14 αvταl ελύ[.ft]η [ο]αν δια το ευ oτρα[τ]ί~ με 

1515 [γε]γονέν[αι] περι Άν1f[. ... . ..... διατε]~τρίφ.ftαι ο. [ . .. ] . σων δ~Lα 
. [ . . ]Λ.εως 

τών] διατά~ξεων ε[ ... ]των δια[.ftη]Κών γυω[ο]~[.ft]ijναι, ί'ν[α τα] ενγε-

20 γρ[ αμμ ]έυα επα~κολου.ftήσ[!1, δ.ε]ομαι, ε[ αν] σού τ'fί τύχ'Ώ 20 δόξΥ, κελ[ εύ-
σ ]αι γραφήναι τφ [τ ]ού νo~μoύ οτρατ[ ηγ ]φ, σπως ~[ .. , . ..... ] 22 τας 

δια[.ft Ν[ κα]ς λύο'!7 τ[ οϊ]ς πρooτε~[ τ ]α[γ ]μένοις [α]κολού.ft[ ω]ς, προς ΤΟ 

25 24 την ~[ρ ]οα[ίρ ]ε!5[ι]ν τών [δια.ftεμε]~νων φανεραν [κ ]Q:ταοτη[ναι και εκασ]-
26 Τι'Χ απαρτιο.ftijναι τοις εν[γ ]έγρα[μ ]..Ξ.[μ jέν[ ο ]ις ακολού.ftως. Διευτύχει. 
28 Μ[αρκο]ς Σ[ε]μπρώνιος Σερήυος έπιδέ~δωκα. [Ά(ντίγραφον] X]Q:[/,] τής 

80 iιπo[γρ ]αφής' 'Έντυχε 30 [τφ κρατίστφ] έπιοτρατήγφ κα[.]ε~ 31 [ .•..•...•. ] 

μΟΥ. Άπ6δος. 

31 Α:n:6δος bedeutet die Untel'schrift 
des Prafekten. V gl. 59 1.37 und Wilcken, 
Al·cb. 5, 238. DemgemaB ίΒΙ die ίη der 
Ausgabe vorgeschlagene El'ganzung des 

Vorbergebenden: καί εΙ [κεχρη(μάτικεν) 
χρηματισ]μ6ν grammatisch ausgescblossen. 
Man vermiBt auch das Datum. Die Stelle 
bedarf der Revision. 

2. ERBVERTRIGE UND ΣΤΓΓΡΑΦΟΔΙΑΘΗΚΑΙ. 
ELTERLICHE TEILUNG. 

311. Erbvertrag unter griechischen Eheleuten. - 285/3 v. C. - Elephantine. 
Ρ. Elepb. 2 ed. Rubensobn. 
Lit.: MitteiB, Sav. Ζ. 29, 468; Partsch, Gr. Biil·gsch.-R. 1, 242; Wilcken, Arcb. 

5,208; Wengel' , GGA 1909, 317 fg.; Kiibler, Sav. Ζ . 29,184; Bel'ger, Die 
Stl'afklanseln ίη den Pap.-Urk. (1911) 230 fg. 

Der Papyrus ist von besondel'er Wichtigkeit, weil er ein Beispiel der 
Zulassigkeit νοη Erbvertragen ίω griechischen Recht dal'ste11t. Der Vertrag 
ist ηοmίηθ11 bloB unter den Ehegatten geschlossen; aber da er νοη deren 
Sohnen mit versiegelt ist, sind diese ihm wohl stillschweigend beigetreten, 
und nur so erklart es sich, daB er, wie wir sehen werden, diesen schon bei 

• 
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Lebzeiten der Eltern Rechte und P:flichten geben kann. 1) Die Ehegatten 
setzen sich gegenseitig Ζη Erben θίη, aber mit Substitution ihrer drei ge
meinschaftlichen SOhne. Dabei finden sich jedoch einige Modi:fikationen, welche 
iiberraschende Ausblicke ίη das griechische Familiengiiterrecht tun lassen: 

1) Ιη den jedem Sohn zukommenden Ν achlaB sol1 nicht eingerechnet 
werden, was er νοη den Eltern erhalten hat als 'έργαζόμενος'. Der Hg. be
zieht dies, wohl richtig, auf Entlohnungen, die den Sohnen fiir die Betati
gnng ίη θίηθm geschaftJichen Betrieb der Eltern gegeben worden sind. 
Είηθη merkwiirdigen Anklang dar~ enthalt θίηθ Ste11e ίη den Υοη Sachau 
herausgegebenen Urteilen dι::s Patriarchen ChenanischG Υοη Seleukia am 
Tigris aus dem Ende des 7. Jahrh. (Syr. K-Diicher 2 ρ.43 [Nr. 22J), Υοη 
der wir freilich Iiicht nachweisen konnen, daB sie gerade untel' dem EinfluB 
griechischer Rechtsgedanken geschrieben sein m u Β, die aber doch fiir solche 
Verhaltnisse lehrreich ist: Hier haben drei Sobne νοη ihrem Vater Geld Ζη 
HandeJsgeschaften bekommen, zwei davon den damit gemachten Gewinn ίηΒ 
Vaterhaus eingebracht, θίη dl'itter ihn fiir sich behalten. Nach dem Tod 
des Vaters wird vel'ordnet, daB a11er Gewinnst Ζιιm NachlaB konferiert und 
gleichJnaBig geteiJt werden sol1: nul' das mit fremdem Geld Verdiente be-

, halt jedel' fiir sich. - Wenn auch ίη unserm PapYl'us solcher Kollation 
gedξLcht und sie durch besondere Verabredung ausgeschlossen wird, so deutet 
dies 'auf θίηθ Idee νΟΏ Familiengiitergemeinschaft, welche 'auch durch den 
weiteren Inhalt des Testaments best~tigt wird. Denn 

2) wenn die Sohne heiraten und καταχωρισ.ftέντες (s. unten) sind, sol1 
ihnen das Gesamtvermogen auch schon bei Lebzeiten der Eltern zukommen, 
wobei sie nur die Verpflichtung haben, diese zu erhalten und etwaige Schulden 
νοη ihnen zu bezahlen. Es setzen sich also in diesem Fall die Eltern auf den 
Altenteil. Dabei ist die Fassung der beziiglichen Bestimmungen freilich etwas 
primitiv: wie ist es Ζη halten, so]ange nicht alle, sondern nul' einzelne Sohne 
verheiratet sind? - Είηθ ahnliche Vermogensiibergabe hat schon das Recht 
νοη Gortyn 5, 25 ίω Auge, wenn es bestimmt, daB eine solche Υοη den 
Κindern nicht Υοη rechtswegen gefordert werden kann. 

Sterben die Eltern mit Hinterlassung νοη Schulden, so sol1 es den 
Sohnen freistehen, sich des Nachlasses zu enthalten. Der Gegensatz ΖΙΙ den 
bei Lebzeiten der Eltel'n hervorgetretenen Schulden ist klal', und auch der 
Grund desselben. So lange sie leben, untel'liegen die Eltern der Personal
exekution, und deshalb miissen die Sohne unbedingt fiir Βίθ zahlen. 

Wie aber ist es, wenn die Sohne schon bei Lebzeiten der ΕΗθΙ'η das 
Vermogen iibernommen haben und dann nach deren Tode sich Schulden 
herausste11ten? DaB Βίθ ίη diesem Fall das Vermogen den Glaubigern preis
zugeben hatten, ist ja selbstverstandlich; blieben sie abel' dadurch νοη per
sonlicher Haftung fι'θί? 

Das Wort καταXωρισ.ftέντες (1. 8/9) endlich diirfte wohl die Eintragung 
ίη das Demenregister bedeuten, welche durch die Miindigkeit bedingt ist. 

Ι)ίθ Vertragsform ist die der συγγραφοφύλαξ-Urkunde. 
- - - - -

1) Richtig Partscb a. Ο. 



356 Kap. ΙΧ. Erbrecht. [311-312 

1 Βιχσιλεύοντος ΠτολεμΙΧίου (ετους) μ μηνος ΓΟ(JΠΙΙΧίού έφ' ίε(Jέως 
Μενελάου τού ΔΙΧάγου. Συγγ(Jιχ~φη κιχι δμολογίΙΧ. Τάδε διέftετο Διονύ

σιος Τημνίτης ΚΙΧλλίστιχι Τημνίτει τijι ιχiJτού γυνιxι~κί. Έαν δέ τι πάσxrιι 
Διονύσιος, κιχτΙΧλείπειν τα ύπά(Jχοντα αiJτού πάντα Καλλίσται κιχι "V(J{ΙXV 

4 εΤναι τών ύπα(Jχ6ντων πάντων μέΧf?Ι αν ~ηι. Εαν δέ τι πάσχηι Καλ-
!5 λ{στα Διονυσίου ~ώντoς, 5 κύ(Jιον ειναι Διονύσιον τών ύπα(Jχ6ντων. Έαν 
δέ τι πάσχηι Διονύσιος, κιχτΙΧλειπέτω τα ύπά(Jχοντα 6 πασιν τοίς υίοΙς τοΙ.ς 
ΤΧύτού, κιχτα ταύτα δΒ κιχι Κιχλλίστιχ έάν τι πάσχηι, καταλειπέτω τα ύ-

7 πά(Jχοντα πασι τοΙς υίοίς πλην τών lLE(JdJv, ιbν αν λαμβάνdJσι ΠΙΧ(Jα Διο
νυσ{ου και Καλλίστας έ(Jγα~ό.!μενοι Βάκχιος Ί:Ι(Jακλείδης ΜηΤ(J6δω(Jος τού 
παΤ(Jος ~ώντoς και της μητ(J6ς. Γημάντων δΒ κιχι κα~τιχχω(Jισftέντων 

Βακχίου Ή(Jακλείδου ΜηΤ(Jοδώ(Jου εστω τα ύπά(Jχοντα τα Διονυσίου και 
10 Kαλλίσ~τας κοινα πάντω1/ τών υίών' έαν δέ τι έξΙΧΠΟ(Jώνται ~ χρέος 

όφείλωσιν Διονύσιος ~ Καλλίστα ζώντες 11 Τ(Jεφέτωσαν αύτους οί υ{εΙς 

πάντες κοινηι και συναποτινέτωσαν τα χρέα πάντες. Έαν δέ τις αύτών 
12 μη .ftέληι ~ τραφειν ~ συναποτίνειν ~ μη συν.ftάπτωσιν, αποτεισάτω 

ιX(JYV(JtOV δ(Jαχμας χιλίιχς 13 και ή πραξις εστω έκ τού ατακτούντος και μη 
ποιούντος κατα τα γεγ(Jαμμένα. Έαν δΒ 14ο καταλε{πωσιν Διονύσιος ~ Καλ-

15 λ{στα Χ(Jέος τι, έξέστω τοίς υίοίς μη έμβtxτεύειν, έαμ, μη βoύλων~ται τε
λευτήσαντος Διονυσίου κιχι Καλλίστας. Ή δε συγγ(Jαφη ηδε "V(JCΙX εστω 
πάντηι πάντως, 16 0που (Χν έπιφέ(Jηται ιbς έκεί τού συναλλάγματος- γεγενη
μένου. την δε συγγ(Jαφην έκόντες ε.ftεν~το πα(Jα συγγραφοφύλιχκα 'H(Jd
κλειτον. Μά(Jτυ(μς' Dολυκράτης ~(Jκάς, ~νδ(Jοσ.ftένης Κώιος, 18 Νουμή'
νιος Κ(Jής, Σιμωνίδης Μαρωνίτης, Λύσις Ή(Jάκλειτος ΤημνΙται. 

Verso: 
Διο- Βιχκχίου [Πολυ-] Νουμη- Δύσιος 

vυσίoυ Καλλίστιχς Κ[(Jάτους] νίου 
'Ηριχκλ- (Siegel) ~νδροσ.ftένους ΜηΤ(JΟ- (Siegel) Σιμωνί- (Siegel) 'Η(Jακλείδου 

δώ- δου είτου 

(Jov 

312. Ehekontrakt, verbunden mit Erbvertrag (?) oder korrespektivem 
Testament, vielleicht συΥγραφοόια.:Ηικ'I'j genannt. - 110 n. C. -
Faijum. 

CPR 28 Ι 1- 13 ed. Wessely. Nachtr. Υοη Hunt, GGA 1897, 464; Wilcken, 
Arch. 1, 491 Α. 1 und Zereteli (nach brieflicher Mitteilung). 

Lit.: de Ruggiero, Bull. 15, 226; Arangio-Ruiz a. Ο . 195; Partsch, Sav. Ζ. 28,449; 
Eger, Grundbuchwesen 53. 

Der Papyrus ist auf beiden Seiten abgeήssen; die GroBe des auf jeder 
Seite Fehlenden laBt sich nicht mehr bestimmen (die ίω nachfolgenden Ab
druck gegebene Bezeichnung der Randliicken entspricht jedenfalls lange nicht 
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ihrer wahren GrOBe). Darum sind auch die Angaben iiber den Beginn θίηθΤ 
neuen Zeile hier ηυτ willkiirliche. Nach den vom Hg. gemachten Angaben 
iiber den Verlauf der Κlebung, die nahe am linken Rande liegt, war das 
Stiick Bestandteil einer groBeren Rolle und zwar, da ίη 1. 1 &.ντlγ~αφον er
ganzt werden ωυΒ, eines εΙ~όμενoν (S. 63). 

Die Urkunde beginnt ωίΙ θίηθω Ehekontrakt zwischen Geschwistern, 
die schon verheiratet siJld und Kinder haben; es wird a1so θίη IXγ~αφo,; γάμο,; 
ίη einen ε'γγ~αφo,; verwande1t. Daran scb1ieBt sich Υοη 1. 8 ab eine Ver
fiigung Υοη Todeswegen der Ehegatten, die zugunsten ibrer Kinder 1autet. 
Zweifelhaft b1eibt, ob diese1be als Erbvel·trag Ζυ charakterisieren ist odel' 
a1s gemeinscbaftliches und korrespektives Testament. Da θίηθ Bindung del' 
Gatten an ihre Verfίigungen nicht direkt ausgesprochen ίΒΙ, mochte ich 
mehl' den Testamentscharakter vermuten. Dann wiirde man freilich die 
Zuziehung Υοη Testamentszeugen erwarten. Da das Stiick unvollstandig ist, 
wissen wir nicht, ob sie da waren. 

Die ΖθίΙθΏ 14-28 enthalten ledig1ich nahere Bestimmungen des Erb
vertrags in defekter ϋberΙίeferung. Die Urkunde ist unvollstandig. 

Ob das Stiick (ίη der ϋberschrift) als σvγγ~αφοδια,fJfικ'Υ/ bezeichnet war, 
ist, wie ich besonders betone, nicht abso1ut sicher. Der Vorschlag Wi1ckens, 
die Anfangsliicke so auszufiillen, ist ansprechend, aber doch eben ηυτ eine 
Hypothese. 

Verwandte Stiicke: Gen. 21 (284:); ΟΧΥ.265. 

1 [~ντίγ(Jιχφον συγγ(Jιχφοδια.ftή (?) ]κης . 'Έτους Τ(JΙ[ σ ]καιδεκάτου Λύτο

Κ(JάΤΟ(Jος Κιχίσα(Jος NE(Jovii Τ[ρα ]ιανού Σε[βιχστού Γε(Jμανικού Δακικού 

'μηνος] Γερμανικείου ένάη) [έν ΠτολεμΙΧίδι Eίiιε(Jγέτιδι] 2 [ΤΟύ ~(JOLV ]οίτου 

νομού. Όμολογε;; ~πoλλώνϊoς Πετσί(Jιος τού ΚάσΤΟQος D[έQσ]ης της έπι-

[γονης ιbς] (έτών) . • [τΏ . . . .. . . . . ιΧδελφΏ έαυ]τού ετι [δΒ Κ]ΙΧΙ γυναικι 

Τιχπε[ ύτι ιbς (έΤών)] 3 [ όκτ]ιb [μ ]ετα "V(JCov τού τού τετελευτηκ6τος 
ΙΧ'ότης δμοπαΤ(Jίου και δμομητρίου αδελφού Πετεο[ . .. . ... . ούλ]η δακτύλφ 
μΙΚQφ ΧΙ(Jος [ εχΈιν τον δμολογούντα παQ' αύτης] 4 [δια χει!! ]ος έξ 
οΙκου ιXQYVQCov έπι[ σή]μου νομίσμιχτος δραχμας έκατ[ο]ν χωQις παQαφέ(J-

νων έν XQ[ υ ]σφ έ[ πι ]σήμφ [ .. . .. . :.] Συνβι[ ού]τωσαν oi'ιν οί γεγαΙμη-
κότες ] , 5 [ ]τέκνιχ τέσσΙΧ(Jα [Π]ετσίQις [και Ό(J]σενούφ[ι]ς και Δείος 5 

και TιxoQOEV[ ού]φις αμεμψιμΟΙQήτω[ς] το[ύ] ~[π ]ολλωνίο[ υ χ]ω[(Jηγου]ντος 
αύτΏ τα δέοντιχ πάντα [... ] 6 [ κ ]ιχτα δύναμιν τού βίου ειδ., ΙΧύτη 

αμ[ ε ]μ[π ]τον κιχι αχατηγ6(Jητον έαυτην πα(Jεχέσ.ftω έν Τ[fί] κιχτα το [ν] 

β[ίον] . . . . .. διιχφΟQας αύτο;;ς γεινομένη[ς , απσδότω δ ~πoλλώνιoς ] 
7 [παQαΧ(Jη]μα φερνην και τα ΠΙΧ(Jά[ φε(J ]νιχ σΤα έαν έγβf; έκ της ΤQείψεως, 
γεινσμένης αύτf; της ΠQάξεως εκ τε αύ[του τού ~πoλλωνίσυ κιχι έκ] τών 

2 Erg. etwa [τπ όμοπ(ατρΙφ) {και όμο
μ(ψρΙω)1} άδΈΙφπ tαv]τοϋ. VieUeicht ΒΟ
gar ohne AbkUl'zungen ; die Angaben des 

Hg. iiber die GroBe der Lucken sind, wie 
Hunt zu Ι 12 zeigt, nicht genau. 

5 Ι χορη'Υοϋντος. - αfJτη Zereteli. 



358 Kap. ΙΧ. Erbrecht. [312-313 

υπαρχόντων αvτ[φ' τ.ης δε συγγραφ.ης μεν J.!.[ ούσης] επι χώρας &περiλυτoς 
<εστω)' έαν 9? μή, συνχωρούσι &μφότεροι μετα την έκατέρου τελευτην 
είναι των προγεγ[ραμμένων ..... ] &λλήλων τέκνων τ[ δ μεν !Απολ
λώνιος εί]~[ναι] των προγεγραμμένων υΙων δύο ΠεΤ6ίριος καΙ Όρ6ενού
φιος κοινως εξ ϊσου &πο των υπαρχ[ ό]ντ[ ω]ν [α ]υτφ [εν τΏ προγεγραμ-

10 μ ]έν'!1 κώμrι . . . [. . . ] 10 [ ο ]Ικίαν διπυργίαν κα~ aVliJv Ο.6ων ε6τιν 
μέτρων και πηχΙ6μων και τα συνκο{ραντα πάντα, τού δε Δείου [ ...... . . 

γο 

τας υπαρ ]χ[ ο ]ύοας αυ[ τ]φ τφ δμολούντι !Απολλων[{φ ] 11 [ τ ]έ66αρες 

πάσας εν μί~ σφραγιδι συνεχείς &λλήλαις δσων εΙ6ιν μέτρων και πηχισμων 
εν αίς έλαιούργιον [κ ]αι [ ........ τ]α χρ[ ηστ ]ήρ[ι]α και τα τούτων 6υν-
[κυρούντα ] 12 [τα υπσ τού !Απολλ]ων{ου &πολιφ-3-η6όμενα σκεύη έπ{πλοα 
"δ' '" 1,..1" 'Q,- ,~' " [ και εν OUEVELav και ονικα κτηνη 06α ε6τιν αριυμφ και α εχει ....... . 

... Π ]α[ν ]τοία των δε &ρρένων υΙων τ[ κα-3-' δν ]~[ δή]ποτε ο-δν τρόπον 
ή δε Ταπετσίρ[ις] και αυτη δμο{ως συνχωρεί είναι των αυτων προγεγραμ
μένων [υ ]{ων [ΠεΤ6ιρίος και Όρ6ε ]νούφιος των δύο κοι[νως εξ] ϊσου 
απ[ . . . (folgt weitere Ausfiihrung; mit 1.28 bricht der Papyrus ab). 

7/8 Τής-μενούσης Μ. nach BGU 183,9 
(s. Α. 9 ΖΠ 313). Der Sinn der Bemerkung 
kann nicht sein, die Ehe moge "durch 
den Tod απερΙλυτος" Βθίη, obwohl das 
folgende ~αν δε μη, συγχωροϋσι . . . . μετα 
την ~ κατ έ ρ ου τελευτήν dies nahelegt. 
Denn einerseits ist (ler Wunsch, nicht zu 
sterben, widersinnig; andererseits zeigt 
ΟΧΥ. 713,38- 40, daB απερΙλυτος νοη συγ-

γραφή abhangt. Allerdiugs aber ίΒΙ die 
Ankniipfung des Folgenden mit iCt" δΕ 
μή verfehlt; das sieht ja ΒΟ aus, a)s ob 
der Erbvel·trag nur ίη Kl'aft tr~ten sollte, 
wenn die συγγραφη γάμου durch Scheidung 
aufl,ehoben worden ist. 

10 1. συγκυρουντα. - 1. δμολογοϋντι. 
11 Ι τέσσαρας. 

313. Ehekontrakt mit hinzutretender Divisio parentis inter liberos. -
85 n. C. - Faijum. 

BGU 183 ed. Κrebs. 
Lit. : Mitteis, Hermes 30,610; Arch. 1,183 Α. 1; Gl'enfell-Hunt ΖΠ ΟΧΥ. 265 Α.9; 

Gl'adenwitz, Einfllhrung 149; Revillout, Precis 2, 1134 fg. ; Nietzold, Ehe in 
.A.gypten 73 fg. ; de Ruggiero, Bul!. 15, 237 fg .; Arangio-Ruiz 209 fg.; Rabel, 
Elterlίche Teilung 536; Partscb, Sav. Ζ. 28, 449. 

Diese Urkunde, welche vielleicht abnlich wie ihr Parallelstίick BGU 252 
als αντίγραφον σvγγραφοδιαfTΤι>ι:ης ίibel'schrieben war (der Anfang νοη 1. 1 
scheint dafίir Raum zu haben) und jedenfalls als σvγγρrιφοδιαilψ,η be
zeichnet werden darf, enthalt zweierlei: erstens θίηθη Ebekontrakt zwiscben 
'Ωρος Τεσενοvφιος und seiner Schwester Έριεvς, zweitens eine dazutretende 
elterliche Teilung durch deren Mutter Σαταβοϋς. Είηθ solche batte iibrigens 
scbon vier Jabre friiher statt.gefunden, anliiBlich der Ehe eines anderen 
Sobnes der ΣαταβoίJς, namens Στοτοητις, mit einer nicbt der Familie an
gebδrigen Τανεφρέμμις; BGU 2511 vom Jahre 81.1) Der Stammbaum der 
Familie ist dieser: 

1) Είη Fragment θίηθΒ zweiten Exemplars hiervon ist BGU 719 . 

'. 
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Ο Δ 
Tesenuphis (t) Satabus 

'-- ./ 

/ί~ 
Δ ο ο Δ Δ ο 

Tanepbl'emmis Stotoetis 
'------_/ SOU"i./~ 

Horos Erieus 

~ 
Ο 

Pekysis 
Ο 

Stotoetis jnn. Hoι-os jun. 

In der vOl'liegenden Divisio werden die Bestimmungen der iilteren im 
ganzen wiederholt, nur findet θίηθ Abweichung insofern statt, als θίη Haus
viertel, welches im J . 81 (BGU 251, 15) den Enkeln Stotoetis jun. und 
Horos jun. zugeteilt worden war, jetzt (BGU 183 Ι 17) dem Horos und 
der Erieus gegeben wiriJ.. Dafίir erhalten diese Enkel jetzt, was frίiher viel
leicht (BGU 251 ist sehr defekt) nicht der Fall war, je - [α]ν~ ι 23 -
8 Drachmen. Wenn man Dicht mit Revillout ρ. 1135 Α. 1 ίη Ι 23 statt 

• [α]ν~ erganzt [κατ~ μη] ιια, was den Raumverhaltnissen nicht entspricht 
(vg1. auch Anm. ΖΠ 1. 23), so ist die einzig mogliche Erklarung die νοη 
Gradenwitz, zit. bei. Grenfell-Hunt zu Teb. 381, 15, durch Parallelisierung 
dieser letzteren Stelle gegebene, daB die 8 Drachrii.en θίηθ bloB honoris 
causa gemachte Scheinzuwendung sind; sacblich freilich fordert auch diese 
Erkliirung wieder manche Frage heraus. 

Die Vergabung der Mutter erfolgt nicht als sofortige, sondern μετ~ την 
εαυτ,ης τελευτ~ν, und sie ist wohl auch widerruflich gewesen. Dies jetzt mit 
der herrschenden Ansicht - gegen αιθίηθ frίihere Bemerkung, Amh. 183 
Α. 1 - anzunehmen, bestimmt mich nicht der W ortlaut der Urkunde, auf 
den man sich gewohnlich beruft (denn wenn allerdings die Satabous sich 
fίir ibre Lebzeiten die Verfίigung ίiber τ~ ί'δ ια πάντα vorbebiilt [1. 25], so 
konnte damit ja sonstiges ίη unserer Urkunde nicht genanntes Vermogen 
gemeint sein), wohl aber der Umstand, daB auBer Horos und Erieus (resp. 
ίη BGU 251 Stotoetis) νοη den Kindern an der Urkunde niemand teilnimmt. 
Ware eine wirkliche Bindung beabsichtigt worden, so hatten wobl alle teil
zunebmen gehabt; die Teilnahme einzelner kann auch fiir diese nicbt als 

.Annahme einer verbindlicben Zusage aufgefaBt werden (wenngleich sie viel
leicht insofern νοη Wirksamkeit war, daB sie den Hergang als einen mehr 
vertragsahnlichen und darum die gewohnlicbe Testamentsform als ίiber

flίissig erscbeinen ΙίθΒ; vg1. S. 245). Damit steht auch die Verschiebung der 
Bestimmungen bezίiglich der Enkel im Einklang; diese zeigt namlicb, daB 
die Erblasserin sich an ibre altel'e ίη BGU 251 enthaltene ErkHirung nicht 
gebunden hielt, und doch ist diese genau ίη denselben Ausdrίicken gefaBt 
wie die gegenwartige. 

Beacbtung verdient, daB Horos und Erieus, obwohl sie jetzt die Ehe 
schlieBen, doch als schon lange verheiratet bezeichnet werden und auch 
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einen 22jahrigen 80hn haben, der als κύριος bei der EheschlieBung seiner 
Mutter funktioniert. Die naheliegendste Erklarung hierfiir ist, daB bisher 
θίη ΙΧγραφος γάμος bestanden hatte, del' nun ίη θίηθΏ εγγραφος ver
wandelt wird (8. 201). 

1 [ 'Έτους τετ ]άρτου Αύτόκρ[ άτορος Καίσαρος] Δομιτιανού Σεβα-

στού Γερμανικού μηνος Γερμανικε{φ νο[.υ ]μηvί/f Παχων 2 [VOVfLΎIVi/f (?) έν 

τ'fί Σοκν]οπα{ου Νήσου τ[ής Ήρακλε{δου μερ{δος τ ]ού ~ρσινoίτoυ νομού 

(έν τfί Σοκνοπαίου Νήσου τής Ήρακλε{δου μερίδος τού ~ρσινoίτoυ vo
μού). 3 [Όμολογεί ~Ωρoς Τεσε ]νούφιος τού [Τ]εσ[ ενούφιος -ΠΕρσης τής] 
έπιγουής ιbς έτων τεσσαράκοντα τριων ούλη γαστροκvημ{/f &.ριστερij τj'j 

έα(υ)τού δμοπατρίου 4 [και δμομητρίου &.δ]ελφfί(ς) κα{ έστιν αύτ[ .. ... . 
] ,- "Έ' ~ ,- , ι 'λ' [ ] ........... σα αυτφ γυναικι ΡΙΗ} ως ετων τριακοντα πεντε ου η 

5 5 [μετα κυρίου τού έαυΤή]ς υίού Πεκύσιος τ[ ού 'Ώρου ιbς έτων εt]κοσι 

δύο ούλη &.ντικνημ{ωι &.ριστερωι εχειν παρ' αύΤής τον δμολογΟύντα παρα-

χρήμα δια 6 Ιχειρος έξ οίκου έφ'?] έα(υ)Τή φερνην &.ργυρ[ίου .... .. ... . 
δραχ]μας εΙ"οσι. Συμβιούτοσαν ο{ιν &.λλήλοις των γαμούντων κα.ιΤως και 

προεγάμΟ1lσαv, έπιxωρη~[γoύντoς 'Ώρου τα δΕοντα] πάντα και τον ίμα

τισ[μον και τα αλλ α οσα] ~α.ιT[ ήκει] γυναικι γαμετfj κατα δύναμιν τού 

βCου ένδημων και &.ποδ( ημ )ων έν τοις κατα την συνβίω~[ σιν χρόνοις .... 
&.κ]ατηγόρητον· έαν έγβ[π &.ποδότ]ω δ δμο[λ]ογω[ν 'Ω]ρος Τ'fj ΈριΕ,! την 
φερνην έν iιμEραις τριάκοντα &.φ' ~ς έαν &.παιτη%j'j, έαν δε μη &.ποδωι, 
9 [&.ποδότω με{}' iιμιoλίας(?)] τής πράξεως ουσης τfί ΈριΕ,! [έκ τού 'Ώρου 

τού δ]μολογούντος και έκ των υπαρχόντων αύτφ πάντων κα%άπερ έγ δί-

10 κης' μενούσης δε έπι χώρας Τής συν~[γραφής ταύ]της &.περίλυτον εΊναι. 

Παρούσα δε έπι τής &.ρχής iι των γαμούντων μήτηρ Σαταβού( το)ς (της) 

'Ώρου τού Άρυώτου ιbς έτων έξήκοντα πΕντε 11 [φακος χίλει τφ ανω έ]ξ 

&.ριστερων μετα κυρίου τού τής &.δελφής αύΤής Τανεφρέμμιος υΙού Στο

τοήτιος τού ΈριΕως ιbς έτων τεσσαράκοντα όκτω ούλη 12 [όφρύει δεξιι! και 

συν]χωρούσα μετα την έα[ υτής] τελευτην τ[ οις] έαυτής τΕκνοις Στοτοήτι 

κα~ 'Ώρωι και %υγατράσι Σουήρι και ΈριΕ,! και τοις τού τετελευτηκότος 

13 [αύτijς έτΕρου υ ]ίού Τεσενούφιος τΕκνοις Στοτοήτι και' "Ωρωι η5 μεν 

υίωι Στοτοήτι συνχωρει μετα την έαυτής τελευτην οΙκίαν και αύλην έκ 

τού προς 14 [νότου μΕρους και] τΕταρτον μΕρος έτΕρας οΙκίας και αύλijς, 

1 Ιη der Liicke Ζα Anfang stand νίθΙ-
. leicht Αντίγρα(φον σvγγραφοδια1tή"ης. 

2 Ι Νήσω; vg1. Α. 1 zu ~OG. 
3 δμοπα;ρίι:Ρ' 
4 καί έστιν unverstancllich. 

6 Ι συμβιούτωσαν, 01- γαμουντες, προ
ΕΥάμησαν . 

9 Ζ. Α. hypothetisch erg. nach BGU 
251, 7; άποτισι1.τω μ. ΤΙ. Krebs. - Die 
Formel μενούσης δε έπ! χώρας τής συγγρα
φής ταύτης άπερί],υτον εΙναι kehrt auch 
ίη BGU 251, 8 und (unvollstandig) ίη CPR 

28, 8 wieder. Μένειν έπ! χώρας fasse icb 
nach Wilckens Vorschlag als "ίη Kl'aft 
bleiben"; die Meinung der Klausel ist, es 
moge keine Scheidung eintreten. 

10-12 Anf. erg. nach BGU 251 (Krebs). 
10 Der fa18che Genetiv Σαταβουτος τής 

hiel' u. δ. erklart sich wohl 80 , daB ίη 
dem Konzept urspriinglίch θίηθ Kon8truk
tion mit Gen. abso1. (παρούσης κτ],.) ge
standen hatte und die Verbes8erung der
selben nachHissig durchgefiihrt worden 
war. 

ι ' 
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πρότερον Ψενταπιάμιος, και πΕμπτου διfκατoν μέρος έτΕρας οΙκίας και 

αύλής πρότερον Πατουμg~[ τος ....... και συ Ινχωρεί iι αύτη Σαταβού- 15 

(το)ς μετα την έαυτής τελευτην τφ προγεγραμμένφ έτΕρωι υίώι 'Ώρωι 
'Q. \ 'Έ' Ν '1:"", 16 [ ]' Ν' και υυγατρι ριε,! κοινως ε", Ιυου . . . . . . . . . . . . .. μερος της υπαρ-

χούσης αύΤ'fj έτΕραν οΙκίαν καινην και αύλην έκ τού προς νότου μέρους 

και τα συνκύροντα πάντα, τοίς δ' αύτοϊς τΕκΕ.[ νοις 'Ώρωι και ΈριέfJ] 
συνχωρεϊ iι ΣαταβΟύ(το)ς τΕταρτον μΕρος τής προκειμΕνης οΙκίας και 

αύλής πρότερον Ψενταπιάμιος, και 'Ώρωι μόνφ συνχωρεϊ 18 [ ••. ολας λ ... 
κας δ]ύο και τοίς δυσι υίοις Στοτοήτι και 'Ώρωι συνχωρεϊ με[ τα τ]ην 

έαυτής τελευτην τόπος ψιλος έντος περιβόλου (ερού Σοκνόπαίου 19 [%εού 

μεγάλου οντ?]α και συνχωρεί iι αύτη Σαταβούς τοις δ[ υ ]σι υ{οίς Στ[ 0-

το ]ήτι και 'Ώρωι μύλον %ηβαικον και οσα ποτε έαν καταλείψ'!1 έπίπλοα 

20 [σκεύη και ένδομε ]νίαν πασαν και έπιτροπεύουσαν και &.Vf[ . . ] . ?lγfτεύ- 20 

ουσι;ι:[ '!Ι κ ]αι τή %υγατρι ΈριΕ,! συνχωρεϊ iι Σαταβού( το)ς τον περι . αύτής 
γυναικίον κόσμον 21 [και tfj %υγατρι Σο Ν[ρ]ει δμοίως συνχωρει iι Σατα

βΟύ[ς] μετα την έαυτής τελευτην το λοιπον ημι6οι μέQος τής προγεγραμ

μένης πρότερον 22 [Ψενταπιάμιος οΙκίας] και αύλijς και ΤΟί[ς] τού τετε

λευτηκότος αύτijς έτΕρου υίου Τεσενούφιος τΕκνοις Στοτοήτι και 'Ώρωι 

έκάστφ 23 [&']να &.ργυ[ρίου δρ ]αχμας όκτω §φ' [φ] &.ποδώσου[ σι]ν ο{ δύ9 

[ .. ] .. Στοτοήτι και 'Ώρωι ας όφίλει iι ΣαταβΟύς δια χειρος &.γράφως &.ρ
γυρίου 24 δραχμας ό~τακoσίας, civat δε αύτοίς κοινως έξ ίσου τη~ προσ
ήκουσα(ν) τfj ΣαταβΟύτος ταφην και (σ)κηδίαν &.νεγλόγιστα. Έφ' ον 

χρόνον 25 ζωσα ~ ΣαταβΟύς, έχειν αύτην την έξουσ{αν των Ιδίων πάντων 25 

πολείν υποτ{{tεσ%αι δια%Εσ%αι ο[ς έαν βούληται &.παραποτίσ!.!?..τως. 'Τπο

γραφεϊς τού μεν δμολογούντος ~Ωρoς Στοτοήτιος ιbς (έτων) ~~ ούλη με
τώπωι μΕσωι και τής Έριέας και τού κυρίου Λf9vίδης 27 'F9ν Ζω{λου ιbς 
(έτων) κδ ούλη μετώπωι έκ δεξιων και [τ]ής Σ[ αταβούτ ]ος και τού κυρίου 

Σαταβούτος τού ~πύγxεως ιbς (έτων) ξ ούλη πήχει &.ριστερωι. 28 (2 t• Η.) 

~Ωρoς Τεσενούφεος τού Τεσενούφεος Π]Ερσης τής έπιγοvijς δμολογωι έχειν 
παρα τής συνούσης και ΠΡΟlf9V6ηςμου γυναικος 29 ~[ρι ]Ε[ ας -cijg Τεσενού

φεως μετα κυρίου τού έα( υ )rijg υ{ού Πεκύσεως τού 'Ώρου rqg rijg φεQvής 
&.ργυρCου δραχμας εΙ"οσι κα~{tφς 'JfρQ~ειται. 'Έγραψεν υπΈρ αύτού Ώρος 51> 

Στοτοήτιος δια το μη είδέναι αύ;ον' γράμματα. (3 t
• Η.) 'Εριευς τής Τε

σενούφιος μετα κυρ{ου 51 τού υ{ού Πακύσιος τού 'Ώρου διfδωκα την προ

κειμΕν11ν φερνην άργυρίου δραχμας είκοσι κα%ως πρόκιται. 'Έγραψεν υπΈρ 

αύτων ΛεοΕ ν[ίδης Ζω ]ίλου δια το μη είδΕναι αύτους γράμματα. (4t
• Η.) 

16 1. έτέρας οΙκίας usf. 
18 .A.nf. erg. nach 1. 41. - Ι τόπον 

ψι],όν . 
21 Ι ημισυ.' 
23 άνά distributiv = je. Im iibrigen 

ist die Erganzung zu [ά]νά, wie Ρ. Meyer 
mir nach freundlίcher Revision der Stelle 
mitteilt, sicher, ja, da νοη [ α] noch eine 

Spur da ist, vielleicht direkt ~νά zu 
schreiben. 

24 Ι ΣαταβoiίΤΙ. 
25 Ι πω],είν, άπαραποδίστως. 
27 1. Σαταβους του 2lπύγχεως. 
28 Ιη der Ausgabe fehlt die Anfangs

kla=er. - Ι ΠΡΟΥαμούσης. 
30 Ι Έριεvς τι Τ. 
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' Σαταβους της "'Ωρου του Άρυώτου μετ α κυρίου του της αδελφης 33 [αtιτης] 

Τα'νεφρέμμιος υίου Στοτοήτιος του Έριέος δμολογώ 6υvκεχωρηκέ1lαι , μετα: 

τ~ν έμην τελευ~[ τη]ν τοις τέκνοις [μο]υ Στοτοήτι κα~ 'Ώρωι κα/' Σοήρι 

35 κα/' 'EQLIlf και' τοις του τετελευτηκ6τος μου 35 έτέ[ρο]υ υίου Τεοενούφι( ος) 

υίοις Στοτοήτι κα~ 'Ώρφ τφ μεν υίφ Στοτοήτι συνχωρώ οΙκία,!, κα~ ' αtι-
36 λην έκ του προς ν6του μέρους κα/' τέταρτον μέρος οίκίίχς κα~ αυλης εκ 

του προς βορρά 37 μέρους, πρότερον Ψενταπιάμι< ο)ς κα/' πέμπτον δέκατον 

μέρος έτέρας οίκίας και αυλης 38 π[ρ6τ]ερο[ν Π]ατουμ[ 6]τος και τφ 'Ώρωι 

και' .ftvyaTQΙ ΈQιέlf δμοίως 6VVXroQro έκάστο κατα: 39 τς> ο ο ο Q ο ο [. μέρο]ς 
οΙκίας καινης κα/' αtιλης έκ του προς ν6του μέρους, τοις α~τoϊς δμοίως 

ιο 6υνχωρώ 40 α[. ο ο . κοινώς] εξ ϊ60υ τ!ταρτον μέρος οίκίας κα/' αυλης πρ6-

τερον Ψενταπιάμιος και' τφ 'Ώρφ μ6ν~[φ 6υνχωρώ ο .] ρλας Η ο • J ο κας 
δύο κα/' τj] .ftvyaTQ~ Σοήρι δμοίως 6υνχωρώ ημι60ν μέρος της πρ6τε~[ρoν 

Ψενταπι ]άμι< ο)ς [οΙκ ]ία<ς) κα~ αυλή<ς) τοϊς δυ6~ υίοϊς Στοτοήτι κα/' 
'Ώρφ το -δπάρχον μοι έντος περιβ6λου 43 [ίερου Σοκνο ]π[ αίου] τ6πος ψιλος 

κα[ί μ 1υλον Θηβαικον 6υν τραπέζης, κα/' τοις αυτοίς δυ6~ Στoτo~[ ήτι και 

'Ώρφ 6υν]χωρώ ο ο]rα[.]α[οJα~ι[ ο ο ο]με • •• • [ ο ο]. ο ο . Κ ο ο κα/' Στnτοήτι και 

45 "'Ωρωι κλεινας τέ66αρας 45 [ο . •. . ο. κα/' τοϊς το Jv [τ ]ετε[λε ]υτηκ[ 6τος μου 

ετ ]έρου υίου [Τ]ε6ενούφις τέκνοις Στοτοήτι κα~ 'Ώρφ 6VV~[XroQro ανα 

aQYVQiOV δQ]αχμ[ας ό]κτω [ιbς] ΠQ6κειτα[ι. 'Έ]γQαψεv [fJ]πεQ αυτών Στο
ΤOfiτις .:1πύγx~[ εως δια το μη εΙδέναι γράμμ ]α[ τ Ία. [(5tB Ηο) ΓQαμματ?]ευς 

rOfJ [κώμης? Σοκν]οπαίου [Ν]ή60υ [YQlX ]φίου. 
Versoo 

Drei fast ganz verloschte ΖθίΙθΏ Υοη der ersten Hand und zwei Abdrίicke 
eines Stempels, mit roter Tinte, Durchmesser 7,8 cm; Hohe der Buch
staben 0,7 cm. Schrift (Unciale) ίη Spirallinie: (Έτους) δ ΛυΤΟΚQάΤΟQος 

KΙXCOΙXQor; 4Ρlf~τιαvου Σεβαl1rΡ1t ΓεΡlfΨΙΙ~'J!oΡ1t . 

32 Ι Σαταβοvς Τι Ο'Ωροv ο 
38 Ι έκάστωο 
41 Ι ημισv: 

42/ 3 Ι τον οόπάρχοντα usfo - Ι τρα
πέζr, o 

'45 Ι Τεσενούφιοςο 

314:. Gesuch um grundbiicherliche παρά{)εσιg einer κατοχή aus elterliche,m 
Erbvertrag. - 97 Ώ. C. - Oxyrhynchos. 

Ρο ΟΧΥ. 713 eddo Gloenfell-Hunt. 
Lito: Bortolucci, Archo giur. 73,343; Arangio-Ruiz 199; Rabel, Elto Teilung 537 ; 

Partsch, Savo Ζ ο 28, 450; Eger, Grundbuchwo 129; Preisigke, Girowesen 4620 

Dieser Papyτus gibt eine Illustration ΖΠ der κράΤΎjσις oder κατοχn der 
Kindel' am Υ ermogen der Eltern, Υοη welchel' das Edikt des Mettius Rufus, 
ΟΧΥο 237 ΥΠΙ 35, spricht; vg1. auch CPR 28 (312). Die Eltern "ver
fangen" (κατέσχον Ι 15) durch die γάμου συγγραφ1) ihrer Nachkommenschaft 
ihr ganzes Yermogen 'πρo~ το μετΟι την τελευτην α.(,των βεβαtω~ και &.vαφαι
ρέτω~. εΙναι των τέκνων'. Der Yatel' ist gestorben; damit ist, wie gesa,gt 
wird, sein Yermogen den drei vorhandenen Kindern zugefalleno Die Mutter 

20 Erbvertrage und σVΎΎραφοδια.ff1jκαι, elterliche Teilungo 363 

hat nun aber Υοη 12 Aruren, die ihr selbst gehδren, je 4 den beiden Ge
schwistern des Petenten "zugeteilt" (έμέρισε Ι 29): auf die 4 letzten bittet 
er die ihm zustehende κατοχn ίω Grundbuch ΖΠ vermerken (παρα.ffείναι) ο 
Dem wird auch Folge gegeben (ι 1). 

Die Sache wird meist so aufgefaBt, daB durch den El'bvertrag alle 
Kinder gleichgestellt waren, und da dieser (ruindestens seit deru Tod des 
Yaters, oben S. 243 b)) unwiderruflich ist , dem Sohn schon jetzt am Yer
mo'gen auch der Mutter ein festes Dritteilrecht zugeschrieben witodo 

DaB er dieses erst jetzt ίω Grundbuch eintragen laBt, wiirde sich dabei 
so erklaren, daB er, nachdem seine Geschwister befήedίgt sind und θΓ nicht, 
jetzt ίη Besorgnis gerat (etwas anders Partsch, GQA 1910, 755)0 

Die Zuwendung der Mutter an die alteren Kinder war bei deren Ehe
schlieBung erfolgt, ahnlich wie ίη BGU 183,251-2. Stand aber den Κίη
dern bereits eine feste κατοχn zu, so war sie nicht sowohl Schenkung als 
Yerzicht auf das der Mutter zustehende betagte Eigentumo Ubrigens ist 
auch moglich, daB die Zuwendung keine sofortige, sondern auf den Todes
fall der Mutter gestellte gewesen war; dann hatte sie den Sohnen ίiberhaupt 
nichts geboten, worauf diese nicht schon θίηθη Anspruch hatten. 

Die Adresse Ι 2-3 ist erst νοω Grundbuchamt selbst geschrieben 
wordeno Der PalJyrus ist eines der seltenen Beispiele des gleichzeitigen 
Funktionierens dreie,r βιβλιοψύλακες (So 93 Λ. 3). 

1(lte Ho) ΠαQετέfJ(η). 

2 Δημητρίωι κα~ :4πολλω[ν ]ίωι κα~ 3 Διογένει βιβλιοφύ(λαξι) 4 (2tB Η.) 

παQα: Δεωιιίδου ΔιοδώQου του 5 ΔιοδώQου μητρος Σαραευτος Δεω~νίδoυ 5 

απο ΌξυQύγχωv π6λεως. 7 Kιx,f}' ην οί γονεϊς μου Δι6δωQος Δι[ ο ]~δώQου 

του 'Ayιx.ftctvov και ΣαQαευς 9 Δεωνίδου του :4λεξάvδQου μη~τρoς Ίσι- 10 
δώρας Καλά αrτ[o] της αυτής 11 π6λεως πεποίηνται ΠQος αλ~λήλoυς του 

γάμου 6υγγραφην δια: 13 του εν Όξυρύγχων π6λει αγΟQαvο~μίου τφ δω

δεκάτφ ετει .fttofJ 15 Κλαυδίου μην~ Σεβα6τφ κατέ6~xoν τj] έξ αλλήλων ;5 
ycvcij τα 17 εαυτών πάντα ΠQος το μετ α την 18 τελευτην αυτών βεβαίως 

κα~ 19 αναφαιρέτως civat τών τέκνων. 20Έπε~ δε δ πατηQ έτελεύτησεν έπ' 20 
ε~μo/' κα~ &δελφοΤς μου ΔιοδώQφ 22 κα~ Θαίδι κα/' τα αυτου είς ήμάς 

23 κατήντησε, ή δε μήτηQ αφ' ιbν 24εχει πεQΙ με,!, Νε6λά aQoVQrov 25 έννέα 2~ 

ήμί60υς πεQ~ δε (πεQΙ δε) 26 Πε~ννώ έκ τής ΘQα6υμάχου παQΕ....ειμfvης 

αQουρώV δύο ήμί60υς, 28 τών επ~ το αυτο aQoVQrov δεκά~δυo , έμέQΙ6ε 

τοίς πρoγεγραμμέ~νoις μου αδελφο[Τ]ς απο των πε~ρ~ Νε6λά έκατέQφ 30 
αQούρας T{60ΙX~Qιxr; δια τής πεQΙ γάμου αυτου 6vrrQK~~[ φής] αι εί6ι το 

τρίτον τών πρoκειμέ~νων aQoVQrov δεκάδυο, απογQά~φομαι και αυτος 36 

ΠQος παQά.ftε6ΙV 36 κατοχην τών λοιπών της μη.Ε...ΤQΟς aQoVQrov τε66άQωv. 

Ή δε πρo~κειμένη τών γονέων μου 6υγγQα~φή έ6τιν lv,f}c6lLor; κα/' 

27 παΡΕιμ.{νης, wozu zu erganzen i8t : Ύής, zielt auf θίηθ 8on8t nicht bekannte 
BodenkategOl'ieo 
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40 &περί~λυτoς εΙς την ένεστώσαν ήμέραν. 41 ('Έτους) α Αύτοκρά[ τ ]ορος 

Νερ[ ου]ά [Καίσαρος] 42 Σεβαστού (1 te Π) Φαμενω.ft t.ft. 
43 (3te Η.) Δημήτριος σεση(μείωμαι). 'Έτους πρώτου 44 Αύτοκράτορος 

45 ΝερουιΧ Καίσαρος 45 Σεβαστού Φαμενω.ft ι.ft. 

315. Quittung iiber Empfang des aus elterlicher Teilung Gebiihrendell. -
78 n. C. - Faijum. 

Ρ. Fay. 97 edd. Grenfell-Hunt. 

1'Έτους ένδεκάτου Αύτοκράτορος 2 Καίσαρος Ούεσπασιανού Σεβαστού, 

μηνοr; 3 Νέου ΣεβασΤΟύ 6, έ[ν] Εύημερείο/- τΎίς Θε[μίσ]~τoυ μερίδοr; τού 

5 'Α[ρ]σινο[είτο]υ νομ[ο]ύ. 5ΌμολογεΙ Μάρων πρεσβύτερος 6Όννώφρεως ώς 
ετών τεσ< σ)αράκ[ ο ]ν2.τα ουλη μετώπωι τώι έαυτού δμo~πατρίωι &δελφώι 

10 Όννώφρι ώς έΤώ(ν) 9 δέκα όκτω &σήμωι, τον δμ[ ο ]λo~ γούντα Μάρωνα 
&πέχειν παρα τού l1Όννώφρεως &ργυρίου δραχμας 12 εϊκοσι παραχ[ρ ]ήμ[ α 

δια χ]ειρο[ς έ]ξ o[ιΊ~κoυ αϊ είσιν δ[ι]αταγισαι &[ πο] τού 14 τι;τι;λευτηκό-

15 τος αυ[το]ύ π[α]τρος 16Όν[ν]ώφρεως τ[ού] Άφροδισίου 16 κατα μ[ι;ριτ]είαν 
ην [έ'νε]με 17 fιιμlν πι;ριών, και μη.ftSν 18 τον Μάρωνα μηδέ τινα π[αρ' 

20 αύΤΟύ] 19 τώι &δελφώι Όννώφρι μ[ η]δέ τ[ιν]ι παρ' 20 [αύτού] ενκαλειν 

μηδ' έπι?;'[ αλείν ] 21 μηδ); έπελεύσεσ[.ftα]ι frov ~[ερι τη]ν &ποΕ..χην ταύτην 

και μηδs,!, ... fn 9~μολογίff επαμ .. [.] .. . ... [ .. ]?;'[ .. ] 24 με Μάρων9r; 
25 {{πο]γράφοντ§ς Πα~~ίω(ν) 25 Χάρητοι;; ώ(ι;;) (έΤών) μ ουλ(η) Q'[α]?;'(τύλφ) 

μ,ι(κρφ) Xl(QOr;) &ριστ(ερας), 26'Ήρων Πα~(πίωνoι;;) ώ(ς) (ετών] νβ ο(ύλη) 
δακ( τύλφ) μ[ ι ](κρφ) χι(ρος) &ριστερας. 

Folgen die {Υπογραφαι und der &ναγραφή -Vermerk. 

3. ROMISCHE ΤΕΒΤΛΜΕΝΤΕ. 

316. ϋbersetΖung des romischen Testaments des G. Longinus Castor mit 
ErO:lfnungsprotokoll. - 189 resp. 194 11 . C. - Faijum. 

Sitz.-Bericht der Berlinel' Akad. 1894 S. 47 fg. ed. Mommsen (ed. pl'inCelJs) = 
BGU 326 ed. Krebs; *berichtigte Republikation νοη Mommsen, Sav. Ζ. 16, 
198 fg. (abgedruckt in den JU1·. Schr. 1, 429 fg.). Nachtr. Υοη Grenfell-Hunt 
und Schubart zu ΟΧΥ. 907 Ι 5-7; Teb. 2 ρ. 370; Wilcken Bd. Ι S. 39. 

Lit : Mo=sen aa. 00.; Scialoja, Bul1. dell' 1st. di dir. Rom. 7, 1; Collinet, 
Nouv. Rev. hist. 18, 573 mit Anmerk. von Dareste; Kal'lowa, Neue Heidelb. 
J ahrb. 4, 189 fg. ; Willems, Rev. de l'instruction pu b1. θη Belgique 38, 293 fg.; 
Appleton, Rev. gen. du droit 1905, 481 fg.; Erman, Sav. Ζ. 213,473 fg.; Arangio
Ruiz a. Ο . 277-9; Mitteis, ROm. P.-R. 1, 106 Α.; 294 Α. 14; 295 Α. 16. 

Dieser Papyrus, zu welchem jetzt vor allem ΟΧΥ. 907 wichtige Parallel
stellen gibt, enthalt θίη Protokoll ίiber eine Testamentseroffnung, welche beim 
Bureau der Erbschaftssteuer stattgefunden hat (dazu Mommsen, Jur. 8chr. 
1, 441). Wie es auch ίη ΟΧΥ. 494 (305) und 907 (317), beide gleichen 

3. Romische Testamente. 365 

Charakters (letzteres bloB Κορίθ mit Weglassung der Zeugenagnition) Ζα 
erkennen ist, beginnt das Protokoll mit dem Testament; die Konstatierung 
der Eroffnung steht erst am SchluB (Π 1 ο). 

Das Testament braucht kein schriftliches gewesen zu sein, sondern kann 
auch θίη testamentum nuncupativum ίη scripturam redactum darstellen. 

Dem Testament ist ein gleichfalls miteroffnetes, ίω voraus testamenta
risch bestatigtes Kodizill angehangt . 

. ϋber die mannigfaltigen Einzelheiten der Urkunde s. die angefίihl·te 
Litel·atur. 

Zu dem Stίick befindet sich ϊη Berlin als Ρ. 7047 θίη Fragment eines 
Duplikats, durch welches manche Liicken des nachstehenden Exemplats er
ganzt werden; die im Duplikat vorfindlichen Stellen sind ίω Nachfolgenden 
mit < ) bezeichnet. 

Όοl. J. 
1 [ Έρμηνί]α δια{t(ήκης). 

2 [Γάιος Λογγίνος Κάστωρ ουε]τρανος έντίμως &~ολυ.ftεU]ς 3 [ έκ 

κλάσσης πραιτωρί]ας Μισηνών [δια ].ftήκηv εΠΟ{(1)ιψν. 4 [Έλι;υ.ftέρας είναι 

κελεύω] Μαρκέλλαν δού[λη]ν μ[ο]υ μίζονα έ[τ]ών 5[τριάκοντα και Κλεο- 5 

πάτραν] δούλην μου μ[ίζονα] έτών τριάκ[ οντ]α 6 [και' έκάστη έστω κληρο]

νόμo~ εξ ϊσου μ[έρους] έμού (κληρον[ ομ .]11) 7 [ΟΙ δ); λοιποι πά]ν[ τε]ς 

&~oκληρ6νoμoι [ ... ] fστωσαν. Προσε[ρ ]xέσ~[ .ftrooav ........ .. .... ]μου 
έκάστη {Υπsί! τού Ιδίου μέρους δπότ[α]ν 9 [ •••••••. • •..• ••• • ] • ao.ftat 
έαυτην έμού κλ[ η]ρονόμον είναι, μη εξί~[ναι δ]); ~[ι]~[ρά]σκειν μηδ); 10 
{Υποτί{tεσ.ftαι. :Αλλ' εΙ: τι εαν &v[.ft ] ρώπιν[ ο]ν πά~.ftll Μαρκέλλ[ α] ή προ
γεγραμμένη, τότε το μέρος τΎίς κληρονομίας έαυτης 12 [πρ ]ος Σαραπίωνα 

και Σωκράτην και Λ6γγον καταντήσαι .ftέλω. Όμοίως 13 [Κλε ]οπάτραν το 

μέρος αυτΎίς προς ΝεΙλον καταντΎίσαι .ftέλω. 'Ός έάν μου κλη~[ρoν ]όμος 

γέ[νητ ]αι, {Υπεύ.ftυvος έστω δώναι ποιησαι παρασχέσ{tαι ταύ~[ τα] πάντα, 15 
[α έ]ν ταύη] τπ δια.ftήκll μόυ γεγραμμένα εϊη, τί'ί τε πίστι 16 [α ]ύτΎίς παρα

κατατί.ftομαι. 17 [Σαρ ]ι;ιπιας δούλη μου, .ftυγάτηρ Κλcoπάτρας &πι;λευ{tέρας 

μου, ελευ.ftέρα έστω 18 ['11 κ ]ι;ι~ δίδωμι καταλίπω &ρούρας σιτικας πέντε, ας 
έχω περι κώμην Kα~[ρα]νίδα εν τόπφ λεγομένφ Στρου{tφ, δμοίως αρου

ραν μίαν τέταρτον 20 [κο ]ιλάδος, δμοίως τρίτον μέρος olxlar; μ,ου και τρί- 20 

. 16 Das κΛ.ηρον[ ομ .]ν am SchluB ist wohl 
aus einer alteren abweichenden Redaktion 
irrig ίibernommen. 

7 προσε[ρ]χέσ[ο3'ωσαν G.-H. Schub. a. Ο. 
nach ΟΧΥ. 9U7, 5 statt des unpassenden 
προσ[ ε ]Λ.έσ[ο3'ωσαν der friiheren Publika
tionen. 

7/9 vielleicht άποκΛ.ηρόνομοί [μοι]? -
Schwierig ist die Erganzung hinter όπό
τ[ α]ν (Schubart); das . . ] . ασο3'αι ίη Ι 9 
zu μετιΧ το όράσο3'αι zu erganzen und an 
die Cretio zu denken, ware sachJich an
Bprechend, ist aber palaographisch kaum 

moglich, weil, wie Schub. mitteilt, der 
drittletzte Buchstabe ίη der Liicke nach 
SChl'iftspuren είη ι, φ oder Ψ gewesen· 
sein ωαβ. Ebenso kann vor ασο3'αι nicht 
bloB ρ, sondern ι, Ψ (oder φ, letztereB 
wohl grammatisch kaum denkbar) ge
standen haben. Die Erganzung bleibt also 
dunkel; da jedoch die Worte ~αυτην
εΙναι auch ίη ΟΧΥ. 907 stehen, ωιill hier 
eine stereotype Formel gesucht wel·den. 

1:{ ΚΛ.εοπάτραν Akkusat. der Be
ziehung. 

16 l: παρακατατU!εμαι. 
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τον μέQος εκ τής αι'ι~[ τ ]ής οΙκίας, 8 ηγόQασα ΠQότεQΟV παQα ΠQαπε&ευ
τος μηΤQος Θασευτος, 22 [ό]μοίως ΤQίτοv μέQος φοινικωνος, 8ν έχω έγγιστα 

της διώQυγος, δ καλείται 

001. Π. 
ι Παλαι[ α] ΔιωQυξ. Έκκο[μι]σ&ηναι πεQιστ[ αλΝναί τε εμαυτο[ν] &έλω 

ίδ "β' 2 [ ]λ ό Ε"" " , Τ'Π φQΟVΤ ι και ευσε εΙff των κ ηQον μων μου . ι τι εαν εγω μετα 

ταύτα γεγQαμμένον καταλίπω Τ'Π έμΏ χεΙQΙ γεγQαμμένον 3 0ϊφ δή[ π ]οτε 

ΤQόπφ βέβα[ιό]ν μοι tivat &έλω. Tαύτrι τΏ δια&'ιjκrι δόλος πονηQος άπέστη. 

ΟΙκετίαν ΧQ'Ij~ματα τ[ αύ]της δια&'ljκης γενομέν< ης . έΠQίατο) 'Ιούλιος Πε-
5 ΤQωvιαvος σηστεQτίου νούμμου ενός, ζυ~γoστα[ το<ύ]ντος Γαίου) ΛουΚQη

τίου ΣαΤΟQνείλου, έπέγνοι. ~νrεμαQτύQατο Μii.Qκον Σεμπρώνιον Ήρα-

6 κλια[νόν], επέγνοι . . Ή δια[&'Ij]κη εγένετο εν κ[ώ]μrι <Καρανίδι νομφ 

~Qσινο )είτrι ΠQΟ ϊε καλανδων No~εμβρ[ι]ων δυσι Σιλάνοις iι[ <πά]τοις. 

(Έτους) λ' ΑiJΤΟΚQάΤΟQος) KatOUQor; ΜάQ[κο]υ ΛiJQηλίου Κο [μ ]6δου ~ν
τωνεί[ν]ου 8 ΕΜεβ<Ούς ΕiJτυχούς Σεβαστού) ~Qμενιακού Μηδικου ΠαQ

&ικου ΣαQμαΤΙΚ(Ού Γερμανικού 'A&VQ κα). ΕΙ δέ 9 τι πε[ρ]ισσα γράμματα 

10 τΏ XEιQi μου γεγQαμμένα <καταλίπω βέβαια tivat) &έλω. ΙΟΉ11ύγη καΙ 

&.νεγνώσ&η ~Qσινοείτrι μητροπόλει έν τfj Σε<βαοΤfj tkYOQif _εν τfj) στα

τιωνι της εΙκοσΕ...τής των κληρονομιων και έλευ&ερ<ιων ΠQΟ & καλανδων) 
ΜαQτιών ύπάτοις τοις oiJot, (ετους) β 12 ΑiJΤΟΚQάτορος KatOUQor; Λουκίο[ < υ 
Σεπτιμίου Σευ'ljρου) ΠεQτίνακος ΣεβαστΟύ Μεχειρ Κζ. οι λοιποι σφQα

(γιστ<αι) 13 Γαίος Λογγίνος ~κύλας), επέγνοι, 'Ιούλιος Βολύσσιος, ΜάQκος 

15 ~ντίστιoς ΠεΤQωνιανο<ς, 'Ιούλιος 14 Γεμέλλος οiJετρ[ α ]νός.) 15 ΈQμηνία 

κωδικίλλων διπτύχων. Γάιος Λογγίνος Κάστ<ωQ οι'ιετρανος άπολυ&εις) 

έν~τίμως εκ κλάσσης ΠQαιτωQίας Μισηνων κωδικίλλους <εποίησα. ΜάQΚΟV 

Σεμ)ΠQώνιον ΉQα.!2.κλιανΟv φίλον και άξιόλο[γ ]ον εποίησα <επίΤQοπον 

τΏ lMff πίστι. Συνγενεί) 'Ιουλίφ ΣεQήνφ δίδωμι 18 καταλίπω σηστεQτίους 

ν<ούμμους δΌ ΠQΟ ζ εΙδων) ΦεβραQιων τfj lδίff μου χεΙQΙ εΥ(ιαψα. 

ΈσφQά~γισαν <Λογγίνος ~κύλας και ΟiJαλέριος) ΠQίσκος ' σφQαγί6ταί 

jO Γάιος Λογγινος ~κύλας επέγνο<ι, Ίoύ~λιoς Φιλόξενος, Γάιος ΛουΚQ'Ij)

τιος ΣαΤΟQνείλος, έπέγνοι , Γάιος Λογγίνος ΚάστωQ, 'Ιούλι<ος Γεμέλλος :
οiJε~ΤQανός. Ήνύγησαν) και άνεγνώσ&ησαν Τfί αiJΤjί ΤΙμέQff εν f; και ή 
δια< &'ιjκη ελύ&η . 22 (2tB Η.) Γαίος Λούκκιος) Γεμινι[ ανο]ς νομικος 'Ρωμαι

κος ήQμήνευσα το <προκείμενον αντίγQαφον καί εστιν) σύμφω~νoν τfj 

αiJ&εντικfj δια&ήκrι . 

Verso: [Γ]αί[ ου Λογγείνου] Κ[ άσ ]ΤΟQος. 

II 6 fg. 1. 'π$γνω. 1 Ο Tινiιγη (Bla.6) = Τινοίγη. 

31 7. Romisches Testament in griechischer Sprache mit Eroffnungsproto. 
koll. - 276 n. Ο. - OXYl·hynchos. 
Ρ. ΟΧΥ. 907 edd. Grenfell-Hunt,. 
Lit. : Mitteis, Sav. Ζ. 30, 402. 

~ 
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Der Papyrus ist nur die Κορίε des Eroffnungsprotokolls und zwar wie 
der nicht einmal die Eroffnungsstelle anzeigende Vermerk ίη 1. 28 beweist, 

. είηε beziiglich der Formalien verkiirzte. 80 erklart es sich auch, daB nicht 
einmal die Testamentszeugen und die Rekognition der 8iegel erwahnt werden. 
Man darf darum aus diesem Umstand nicht schlieBen, daB ein blo.Bes Kodi
zill vorliege. 

Das Testament ist kraft des 8 . 247 erwahnten kaiserlichen Privilegiums 
in gr~echischer 8prache eπίchtet gewesen. 

8είηε Bestimmungen sind einfach. Uber das Einzelne, insbesondere die 
ίη 1. 7 fg. enthalten~n "Hineinvermachtnisse" s. Mitteis a. Ο. Ιη Ι 20 wird 

. die Frau des El'blassers zur επακολου.&ψι:ιια des ernannten Vormunds be· 
rufen ; dazu vg1. Kap. Χ. 

1 [AiJQ'ljJλlor; ΈQμογένης ό και Ε[ υ ]δαiμων έξηγητης βουλευτης [και 

π lq[ ύτανις της λαμπ ]ρας και λαμΠQοτά[ της ΌξυQυγχιτωv πόλεως τόδε το 

βούλημα] 2Έλληνικοίς yQdILILaot κατα τα συνκεχωQημένα iιπηγόQευσεν' 

S ΑVQ'ιjλιοι ΈQμείνος και 'ΩQείων και Ήρακλείδης και Πτολεμαις και Δι

δύμ[η, οί πε]ντε τέκνα μου γλυκύτατα [έ],:, [της συνούοης μοι 18 Buchst. 
γυναι ]~κoς ΑυQηλίας 'Ισιδώρας της και Πρείσκας ματρώνας στολάτας αί-

ρέσει τfj -&πoτεταγμένrι έφ' οίς εκαστος προσδ[ . .. . .. κληρονόμοι μου 
εστωσαν, οί δε λoιΠό~] 5 πάντες αποκληρόνομο{ μου έστωσαν' ΠQοσερχέσ&ω- f) 

σάν τε τfj κληΡΟ1/0μίff μου έπι τοίς εκάστφ καταλιμ[ πανομένοις δπόταν 

... ... . ....... ρασ&αι] 6 εαυτους εμου κληρονόμους είναι, ο{jτο{ τε -&πεύ

&υνοι εστωσαν δ~δόναι ποιησαι παρασχέσ&αι ταυτα πάντα [ο σα εν ταύτrι 
τfj δια&'ιjκrι μου γεγQαμμένα έστί,] 7 τουτό τε τ'fj π[ίστ ]ει αυτων παQακατα

τέ&ε<ι)μαι. Λυρηλiοις Έρμείνφ και 'Ωρείωνι και Ήρακλείδrι τοις rQlot 
I!0v [υίοις ιbς πρόκειται καταλείπω κοινως έξ ϊ]~σoυ -&πΈρ της κληρονο

μ{ας τής εμης δ έχω περι το 'Ίστρου των κατα το ΙΧνω 'Ισειον άμπελικον 

χωρίον και σΕιr[ικας άρούρας πάσας κα~ 16 Buchst.]~VVf; και ΧQηστ'ljρια 
και συνκυρούντα πάντα και ας έχω πεQ~ Σεφω σΕιτικας άρο-ί Qaf; πάσας 
και εν τjί μητροπ[ όλει την 28 Buchst.] 10 μου οΙκ{αν και την εν avrfj εν- 10 

δομενείαν πάσαν, τφ δΈ Έρμείνφ μόνφ κατ' εξαίρετον ας εχω περι Σεο/[ 
κοινας προς ] 11 σειτικας άρούρας πάσας και δούλόν μου ονόματι Φιλο

διόσΚΟQον. ΛiJρηλίαις Πτολεμαίδι και Διδύμrι ταις ΠQ[ογεγQαμμέναις &υ

γατράσι μου ... . .. . δiδω ]Ε..μι Κt;'rαλfί~φ κα~ αι'ιταις κοινως έξ Ι'σου 

-&πΈQ της κληρονομίας τής εμης 8 έχω κοινον προς τον aiJr[ov 24 Buchst. 
, λ ' ] 13 ' \ \" , , ί ' αμπε ικον χωριον και σειτικας αρουρας πασας και προχρε ας και χρη-

στήQια και συνκυρούντα πάντα, τfj . δΈ Διδύμrι [μόνrι κατ' εξαίρετον 

20 Buchst.] 14 αλλα κα~ τΏ Πτολεμαίδι βεβαιω δια τούτου μου τού βουλ'lj-

4 'φ' οΙς προσδ[ (ob πρoσδ[η~ω.&ήσε
ται]?) deutet auf die nachfolgende nahere 
Bestimmung iibel' die Erbteile hin. Dem
nach 8cheint man fast institutiones ex 
certa re annehmen Ζη soHen; denn au.6er 
den in 1. 7 fg. entbaltenen "Hineinver-

machtnis8en" (ούπερ τής κ~ηρoνoιιίας) findet 
man nicbts, worauf sich das 'φ' οίς be
ziehen kOnnte. - αΙρ$σει = condicione, 

5 Zur Ausfiillung der Liicke s. Α. 7/8 
zu 316. 
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ματος ην φ&άσας έπιδέδωκα αίιτΏ προΙκα ε[ 21 Buchst. και' καταλείπω 

15 την] 15 δούλην όνόματι Εϋνοιαν, τα δε λοιπά μου δουλα σώματα τέσσαρα 

Διοσκουρίδην και' Σαβείνον και' Ό.?ρl![ . .. και .. . .. . τοΙς προκειμένοις 

αρρεσι τοΙς] 16 τρισι και' τf] ILtif των &ηλειων, λέγω δη τf] Διδύμrι. Αίιρη-

. lilf 'Ισιδι{Ψlf τΏ και' Πρε{σΚlf τf] συνoύorι μοι [γυναικι 29 Buchst.] 17 πρέ

πόντως περί την συμβίωσιν άναστραφείσrι καταλ[ ε{]πω κυριευτικως ας 

εχω κοινας προς 'fO,!! [αίιτον 22 Buchst. περι . . . ]~βιν σειτικας άρούρας 

πάσας προυπαλλαγείσας αvτf] ύπ' έμου προς την προσενεχ&εισάν μοι έπ' 
αvτf] τ[ ... ] φερνήν. 'Επίτροπον δε ποιω των πρoκειμέ~νων άφηλίκων μου 

τέκνων τ[ριω]ν 'Ωρείωνος και Ήρακλείδου και Διδύμης εως &ν οΙ μεν 

20 αρρ[ ενες της ήλικ{ας γένωνται, ή δε &ήλεια] 20 άνδρι γαμη&f] Αίιρήλιον 

Δημήτριον [του] Διονυσο&έωνος, έπακολου&ούσης πάσι τοΙς τf] έπιτρο

πε{lf διαφέρ[ ου σι της προγεγραμμένης μου γυναικος] 21 'Ισιδώρας της και 

Πρε{σκας, και δια τούτο [οίι βο ]ύλομαι αΡΧΟl'τα η άντάρχοντα η ετερόν 

τινα παρεντι&έναι έαυτ[ον 29 Buchst. ε']~πι#Hω γαρ κα;' της του άνε

ψιου μο[ v Δι]δύμου είναι είισεβείας βοη&ήσειν τφ Δημητρίφ έν οΤς έαν 

αίιτοϋ [δέηται 26 Buchst.] 23 Αίιρηλ{φ Δ~9'!!'Ψlάμμωνι φ?J.,φ 1!9[ υ] κατα

λείπω δο&ηναί τε βούλομαι κατ' Ιτος έφ' ον ζήσεται χρόνο'v ά[ φ' αιν εχω 
26 Buchst.] 24 περl' ΜφCf. σειτικων άρου[ρ ]ων οΙ'νου μεν αμα τρύγrι κερά

μια τριάκοντα και πυρού μέτρφ δεκάτφ τφ Πα.Υ[νι μηνι άρτάβας 14 Buchst. 
j!5 τf] Δι]~δύμ'!1 . φρα . [.] . . . γ§ν91!§'!! . ύπο των άδελφων αίιτης άργυρ{ου 

τάλαντα τέσσαρα, 'την φροντίδα 1'[32 Buchst.] 26 ?;ιJ.,?1ρον[ ο ]Ι!-ία. 1'9 βούλημα 
έποίησα έν τΏ λαμπρι'f και λαμΠΡOτάτrι Όξυρυγχειτων π6λει Cf. (ετει) τού 

κυρ{ου ήμων [Μάρκου Κλαυδίου Τακίτου Παύνι ζ.] 27 ('Έτους) α Αυτο

κράτορος Καίσαρος Μάρκου Κλαυδίου Τακίτου Ευσεβους Είιτυχούς Σε

βαστού Παυνι ζ. Αυρή[λιος Έρμογένης δ κα;' Eiιδα{μων το βούλημα πε

πoίη]~κα έπι [πάσ]ι τοi(ς] προκειμένοις. ' 'Ελύ&η τού αυτού α (ετους) 

'Επε{φ. 

318. Griechische Erbeinsetzung ίη Kodizillarform. - 295 n. C. - Her
mupolis. 

Ρ. Lips. 29 ed. Mitteis. Nachtr. vqn Wilcken, Arch. 3, 560. 

DaB kein wahres Testament vorliegt, sondern ίαι romischen Sinn nur 
ein Kodizill, erkennt man schon daraus, daB keine Zeugen zugezogen worden 
sind. Wenn ίibrigens, wie es scheint, die Erblasserin nur noch das θίηθ Kind 
hatte, welches sie auch ίω Kodizill zum Erben ernennt und θίη wirkliches 
Testament daneben nicht bestand, so ist 'der vorliegende .A.ufsatz ziemlich 
ίiberflίissig gewesen; denn er enthalt dann nichts, was nicht schon durch 
die Intestaterbfolge gegeben war. Insbesondere hat die Bestimmung auf 
Ι 14 fg. rein informativen Charakter. 

Zu der Urkunde hat die Leipziger Sammlung kleine Reste einer zweiten 
anscheinend gleichlautenden Kolumne und groBere eines Duplikats, aus welch 
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letzterem sich einige Lίicken des Textes erg1ίnzen lassen; die betreffenden 
Stellen sind ίαι Nachfolgenden unterpunktiert. 

1 [Αίιρηλία Eiιoτόργις ........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. . . 
•..••.•.. • •••.•.. ] 2 [ •. •• ..•• οίιλη ... . . . ]φ άρισ'Fερφ χρηματίζ( ουσα) 
χωρl'ς κυρ{[ ο]υ τέ[ κνων δικαίφ κατα τα 'Ρωμαίων ε&η . : ... . . ] 3 [άναγρα
(φΟfLένη) ~ν τ]Ώ λα[μπ ]ΡOτάτrι Έρμo~ .. ~6λει έπ' άμφόδου φρουρ[ (]ου 
~ιμ?.~!1:.~~.a.. σv.":.~στωτος [έμαυτΏ Αίιρηλ{ου] Τριαδέλφου 4 ['Eρα~φιι;;:;,; 
άναγρα( φομένου) έπ' άμ ]φόδO:ι:' . ~?~~.~ς λιβος τf] έμαυτης &υγατρi Αίιρη
~.~~ .['T]~f.~~&~9'. τf] και ~μμω'!!Cf.[ρίφ χαίρειν]. Εt:η μέν μοι {;y~:~?[;;i~vj " ~ίXι 
τ- , , 5[' λ' ]" δ' " ων η~~~ε.~~ν.. απΌ αυειν ' εαν ε, ο !1:~~~η,_ ?"!.I!:p'α(η τ[ί] μοι άν&ρώπι- 5 

νον, 3περ άπεύχ[ο]μαι, κληρονόμον σε μ[ό]ν[η]ν κ~~~ π~{viαji~~:;sς" ;;;r6]-
μους κα&{στημι 6 [ωστε . ~.~τε.~?~?J~?:v.. _ ?.ε.._ ε..ι.1:'a.ι, 3που δαν βο~λη:jj.fις; π;;ρε;;
εσ&αι, ατε δη της έννόμου ήλικίας γεγενηl![ ένη;;;Τ"'κα1'δι' άφορμην ταύτην 

π.~~~~~~έ~[~~Y!.M .?.?.~] i~~~~~~~1J,I/ δια τοi)[ δέj~;;i) ' Ιi:ληνικοϋ βουλή-
ματος νοο[ύ]σα και φρονούσα. ηρo~ [ .. .. . . ]περ γαρ περι έμέ νΡ?9ν 
ύφoρωμέ~[ ν.~. ~.1:'~~.(JΨ~ι:v.6.ν..._. ~ι.._~~~.ε.~:v.'.":.??~.?~ ·~;;πφ·Ρ;;;;;Ούσα διε&έμην 
τ6δε μου το βουλημα ύπερ Ι τού μη] έξεϊναι φτινιο[ύ]ν άντιπαραβηναι 
9 [~ .. ~ι.~~.~ι:ι:ηJν'!1:.1~ε. τη:v.. . r~":.?ι:ι:ένην σιίμβιο;; ' τ';;i) "ifπογενομένου μου vi~i) 
Σαρ~~άτoυ Α[ ίι]ρ[ η ]λίαν r.1f.!1:.~_ι.:v.. ._.~_!1:.r; ') έπ[ ι ]βηναι τΏ ήμετέρlf οΙ[ κ ]ilf 
10 [σ.v.?ρ έ].~~ . ~fLφό~?'~Ρ'~.?(~ρίο]υ λιβός, μηδε παρακ[ ύ}1;τ[τ ]~~vφi~v~;;i)';;' 10 

πράγμα[ τ]ι δια[ φ ]?q~ψ[ τ]ί μ.?~ _ 1'.'.~ι .. "υτφ τφ άπογενομένφ 11 [μου υ{φ 
,,:η~ψ ]ονείας τ.?~ ... _?~!1:_"!..σ._ς αίι[ τ ]ού ενεκεν, αυταρκούσης σο:;:; της" τ'ε ' π(;o~ 
δ~δηλωμένη[ς μ ]ου &vr,,!.q?,~ και κλη[ρο ]νόμου και των ήμε~[ τέρων και 
~~τ ]ο[ υ] . ~O~ Σαρμάτου φ[ i]J.,[ ων. Α]ίιτάρκης γαρ και ' {;π'; ' α-t[ij~'ς ' iπd~ 
&ον' προς α οίι β[ ού]λ[?!1:Jι:~ . Ι:~!.~:v. παρατ[ υ l~[ εΙ]'!! τοΙς ήμετέροις 1S[ πράγμα
σι":.],μάλι.~~ι: μη[ ~ε]ν fX9VOCf.<ν) προς με η τον &π~rε;;;6με;;;[6j;;' μo:;:; -~{όν, 
άκoλO~Ι~~~ .'-'.I,,~ .. ?1 ε&ετό μοι τρυτ]π ~":.~r'!.~.rι.~{lf πλη ~[ρω&είσα ιb]ν εφα
~κ:ν Εχειν Cf.[v]τ[ης] τον ήμέτερον υ{όν. Γεινώσκειν δ(6§β;;-.;Jλομd~ [3τι 
απ;~ τ ]ων..}IΡ.ε..ιλομ [έν~J:v.. ;Ι!.}ψ .αvτφ υ{φ μ[ ο]υ 15 [~;rι;0 .' . . . . . ] . ι-Ο:;:; ' γ:;:;μνα- 15 

σιαρχου [Ά]λεξανδρείας απο τιμης ό1tρνης άργυρίου και[νού τά]λαντα δώ-
δεκα μ6νο[ ν] μο[ ι] προήκατο εν 16 [. . • .• κα~ ··········;j}s d~ ·· · ·· ::.- - ······ ... --.---. ...._ .. ____ ....... . . . . . " ] β κου κνίδ[ι]α 
έκα[ τ ]ον προς το μετέ[λj~iiΥ ' 6i ' αvτ[0]ν περι των λοιπ[ ων ό]φειλομένων 
μοι 1'ι[ π' αίιτο ]ύ. ΤΟ έλληνικον 17 [βούi·· ~ ·· ~:J · ~]Ο;;, ·3 .. ·· ' ··; -..... -.--.............. _______ .... __ . _____ .. _._.__ __ .... . _........ ημ ρ . και δισσον σοι 

π[ρ~ηκ ]~1.L:ν, ιbς ~ν δ;μoσ[ψ _ ~~χ/~'P. κατ~'-'.~ίμενο:v..,._'!ι:ι4πε[ρωτ ]η&( εισα) 
":.?,?~Q"-. ,:a.t φΡ?_1:'?υσ" ωμολ6(γησα) . ('Έτους) ια SΙΙ 18 [και (ετο;;ς) ι 1// ταΗΙ 

κ ~υρ{ων ήμων ~ ι~κλ ητι[ α ]νου '.'''~ . ~~~ι.f:!ι.''~Ού Σεβ,,?!.ων '!.Ι:~(~~?:ι:'~2.rΥ 
~~.:v.'!.:ι:'~[tω ]1:' . η!1:.~'1:' Κωνσταντίου και ΜαξιμιανΟύ των 19 ['Eπιφανεστά]~ 
των Καισάρω:υ .. ~~~ε.Ρ.Ι~J.ν.. . ~~~υ~ών Σεβαστων ύπα[ τ ]ε[ί]α[ς] Νουμαίου 
Τούσκο[υ] χ[ αι] ~ννίoυ ~νυλλεί[ν]ο.;;-- - ··~i)v ·- χ~;;.πρ· · ··ο---τ),τ----ω--·· ·ν· - 2(Γ[-....... -_ .... '---... -.... --

.. Ι Ολο. • • •••••• 20 

. 10 Zu παρακύπτειν vgl. ΟΧΥ. 475, 23. 
13 τρίτrι &νεyκλησί€!, d. h. die Schwiegel'

tochtel' hatte der Erblasserin drei Quit-
MitteiB -Wilcken: ChreBtom"'thie. Π. 

tungen (etwa iiber ihre Mitgift) aus-
gestellt. . 16 Ι {toηfJaLxoiί. 

17 SΙΙ hlnter (ΙΙτους) ια ist Schnorkel. 
24 
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(2te Η.)4~I~η~~~ .:lJ!~~.~~q.r(Ψ~ι~{t~~η~ . . ~fξql~I~~~~a.ι .. , ~1Ίρ( ή~ι~!;) Τριά
δελ[ φο!;] 'Ερμοφίλου σ[ υμ ]πάριμι αυτfί καΙ~I'.q~[.a.:'f'a. :ιJ~ε I~. ~:ιJ!:rι.!; (μη!;) 
μη~l~1Jt.η€')ΙΡ~i1'μc:~ι:ι· 

319. Testament des Abraham νοη Hermonthis. - Ende des 6. Jahrh. n. C. 

- Hel·monthis. 

Ρ . Lond. 1 Nr. 77 ρ. 241 sqq. ed. Kenyon (Ed. pl·inc. νοη Wessely,.Wien. Stud. 
9, 235 fg. ) . . Englische ϋbersetΖung νοη Goodwin ίη Law Magazlne and Lftw 
Review, Februal' 1859, Nr. 122 ρ . 244- 7 (1859). 

Lit.: Wessely a. ο.; Mitteis, Reichs- u. Volksr. 178: 1.83. 488; Wenger, Sav. Ζ. 
23 265 ' BraBloff ebenda 25 306' Seymour de RlCCl, Stud. pal. 1 ρ. 6; Crum, 

" , " . St f Coptic Ostl'aca (1902) ρ. XIV; Wilcken, Arch. 4, 268; Berger, Dte ra -
klauseln ίη den Pap.-Urk. 233. Vgl. auch Wessely, Stud. pal. 4,108 fg. 

Diese sehr bekannte Urkunde ist mit anderen ίω J. 1856 ίη den Ruinen 
eines Klostel's des h1. Phoibammon auf dem Hiigel des Castrum Memno
nium bei Theben gefunden wordeIi. lhl' Alter wird ίη Ermangelung eines 
e1'haltenen Datums νΟΏ Grenfell-Hunt und Crum a. Ο. nach den Schrift

'ziigen ίη das Ende des 6. JahIh. gesetzt. Bedeutu~g hat sie nic?t sow~hl 
wegen ihres konkIeten Inhalts, der sehr einfach 1st und nur d1e Erbe1n
setzung θίηθΒ Presbyters enthiilt, als wegen der ί~ ihr vorkom~enden For
meln, welche neben byzantinischem Schwulst ellle Anzahl lnteressanter 
Wendungen aufweisen; Β. das ΕίηΖεΙηθ ίη den Anmerkungen. 

Der Erblasser ist iibl'igens der griechischen Sprache unkundig und hat 
Βθίηθη Willen ίη koptischer Sprache e1'kliirt (vgl. Bd. 1 S. 88); daher auch 
fiir ihn θίη Subscriptor eintritt (ι 80). Es bleiben dann noch fίinf Zeugen 
und der Notar, was dem l'omischen Recht entsprochen haben wird, da man 
die Urkunde als Testamentum ruri conditum auffassen konnte. 

1. • . γραφομενΟ • •• [τ]φ και συνκελλίφ μ[ ου] ................ . 
2 •• σεω!; μάλιστα τrι!; τελευτij!; απασιν ουση!; και τfι συμπτώσει του εμου 
σώματο!; καταπονούμενοω 3 [μη] εξαίφνη!; και παρα προσδοκίαν τον Τfιδε 
μεταλλάξω βίον αδήλου 01/ΤΟ!; του μέλλοντο!;. 4'Ό{tε11 cl!; ταύτη ν ωρμησα 

5 την εγγραφον αμεταμέλητον εσχάτη[ν] δια{tηκημι[ (αί)αν] ασφάλειαν 5 εχου-
σαν το εκ των νόμων κυρο!; άπανταχου προφερομένην κ[ αι] δημοσιευο
μένην, δι' ~!; 6 δμολογω έκων και πεπεισμένο!; δίχα παντο!; δόλου και φό
βου και βία!; και απάτη!; και 7 ανάγΚ1}!; τινο!; και πάση!; νομίμου παρα
γραφrι!; και συναρπαγrι!; και μηχανij!; παντοία!; 8 ανευ οία!;δήποτε διχονοία!; 

, ,ι 9' Q..' , 

τε και κακονοία!; αλλ' έξ οΙκεία[!;] προ{tεσεω!; και σκοπφ αυυαιρετφ και 

έκουσία!; iuij!; βουλήσεω!; OQftfι διανοίο/ βεβαίο/ [π ]ίστει παντι πληρεστάτφ 
10 10 δεσπoτ[;ί~ και α1Ίτοτελ?) εξου6ίο/ παΡΕ{tέμην 60Ι πεΠCΙ6μένO!; πά6Τ/ προ-

, " " \ δ ι , , , , 
αιρέσει ~ων νοων 11 φρονων ερρωμΕνην εχων την ιανοιαν και επ ακρι-

4 ό'ιρμησα ε~ς . . ' . δ. &σφάλε.~αν: νοη 
hier aus begt'elfen slch Ausdrucke wie 

ad secundas nuptias migrare, D. 24, 2, 6 
(Trib.). 
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βεία!; πολλή!; φέρων τον λογισμόν 12 μου και επι yij!; βαδίζων και επ' 

αγορά!; πρΟϊων οπερ το ε6χατον [{tε ]λημάτιον έπαγόρευσα lLsv 13 τfι των 

Αιγυπτίων φωνfι 'Ελληνικο;;!; δΙ; και (>-ήμασιν επέταξα γραφήναι καταλεftειω 

δ' ιb!; 14iJπο των καλω!; και Ε1Ί6Εβω!; κειμένων 1/όμων διηγορευμέ.να. Είη 

τοίνυν εμε ~ήν κα~ -δγιαίνειν 15 κα~ πάντων των εμων μετρίων απολαύειν. 15 

Έπαν δε οπερ απ εύχομαι άν{tρώπινόν τι 16 πά{tω και τον βίον του τον 

καταλύ6ω βούλομαι καΙ κελεύω μΕτα την εμ1)ν αποκοίμη6ιν 17 σΙ; τον προ

μνημονευ{tέντα t Βίκτορα τον ε1Ίλαβέ6τατον πρε6βύτερον και μα{tητήν μου 
18iJπεΙ6ϊέναι εΙ!; την καταλειψ&ησομένην -δπ tlLoii παντοίαν μετρίαν -δπόστα

σιν και κληρoνoμεί~ 19 μΕ κινητήν τε και ακίνητο ν και α1Ίτοκίνητον εν 
παντι εΙ'δει και γένει και ποιότητι και ποσότητι 20 εν τε χρυ6φ και άργύρφ 20 

και ε6{tήσεσι και χαλκώμα6Ι και Ιματίοι!; και γραμματείοι!; και οΙκοπέδοι!; 

21 και ψιλοί!; τόποι!; και α1Ίλα;;!; και πά6ιν άπαξαπλω!; απο τιμίου ειδου!; 

εω!; ελαχί6του και πλέ{tρου γή!; 22 και ασ6αρίου ένο!; και σβόλου και του 

τυχόντο!; σστρακίνου και ξυλίνου και λι{tίνου σκεύου!; προ!; την 28 α1Ίτην 

καταλειφ{tη60μένην -δπ' εμου παντοίαν μΕτριακην ϋπαρξιν καν άπο κληρο

νομία!; 24 των αποιχομένων μου καν απο lδίων μου και Ιδρωτων και άπσ 

αγορα6ία!; και χαρίσματο!; 25 και έτερα!;δηποτουν επινοία!; εγγράφω!; η 95 

αγράφω!;, 01Ί μην δΙ; αλλα και το -δπ' εμΙ; αγιον τόπιον 26 του άγίου α{tλο
φόρου μάρτυρο!; άββά Φοιβάμμωνο!; του διακειμένου κατα του προρη{tέν

το!; 27 -&είου ορου!; Μεμνονίων ιb6αύτω!; την αδιάλειπτον δεσποτείαν παρ 13-
{t{lLrJV 60Ι μετα τrι!; α1Ίτου 28 6επτij!; {ίλη!; απο ε1Ίτελου!; εΙ'δου!; εω!; πολυ

τελου!; και αν{tρακέω!;, εφ' φ 613 τον προμνημονευ{tέντ[ α] 29 t Βίκτορα τον 
{tεοφιλέ6τατον ΠΡΕσβύτερον και μoνά~oντα τον i,uov μα{tητην μετα την 

εμην απo~κoίμησιν EiJ{tv και παραxΡ'iίμα -δπεΙ6ϊέναι (lίη. 30-40 Anf. im 30 

wesentlichen Wiederholung νοη Ι 18- 30). 
40 μηδενο!; oi'Jv των εκ του γένου!; μου αγχιστευόντων 11 αλλου τινο!; εκ 40 

προσώπου μου 01Ί κατα 41 πατέρα 01Ί κατα μητέρα 01Ίκ αδελφων 01Ίκ &δελ

φιδ(ι}ων 01Ί συγγενων 01Ίκ ανεψιων 01Ίκ ΙΧλλου οΙουδήποτε 42 αν{tρωπίνου 
προσώπου μη δυνομένων πώποτε καιρφ 11 χρόνφ επελεύσασ{tαί 60Ι η τοί!; 

σοί!; κληρονόμοι!; 43 η διαδόχοι!; η διακατόχοι!; η αλλφ τινί σοι διαφέροντι 

μηδΙ; εγκαλείν η εγκαλέ6ειν tv δικα6τηρίφ 44η εκτο!; δικα6τηρίρυ η tv 
επιχωρ{φ 11 -δπερορίφ νόμφ μικρφ η μCΓάλφ μηδΙ; επι φίλων μέμψασ{tαι 

45 μηδΙ; ΠΡΟ6έλευ6ιν κατά 60υ η των μετά σΕ ποιή6α6ftαι δήποτε αρχουτι 45 

η δικαστfι μηδΙ; δια εκβοή6εω!; 46 εν άγιωτάτΤ/ εκκλη6ίιf 11 εν πραιτωρίοι!; 

12 Επαγ6ρευσα μεν (1. fιπηγ6rιευσα?) W. ; 
Επαγορεύσαμεν Kenyon. 

13 Ι κατ' αJ.ήil-ειαν (Ken.) ? 
14 εl:η - fιγιαΙνειν: hier hat sich die 

altgriechische Einleitung erhalten. 
17 t das christliche Kreuz. 
25 έπινοΙας vielleicht aus einem latei

nischen (Βίνθ qιla alia) ratione hel·riihrend. 

42 Ι δυναμένων. 
43 Uber die Formel κληρον6μοις ~ δια

δ6χοις ~ δ'ιακατόχοις , die auch ίη Ver
triigen jener Zeit sehr iiblich ίΒΙ, Β . de 
Rjlggiero, Bul!. 14, 401 fg.; Mitteis, Rom. 
Ρήv.-R. 1, 104 Α. 28. 

45 έκμ6ησις = proclamatio. Es wird 
solche ίη der Kirche odel' ίη der Residenz 
des Statthalters unterschieden. 

24* 
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η τρόπφ τινι χρήοαοiJ'αι μηδε αίΤήοαι iJ'ciov και πραγματικον 47 τύπον 

προς τήνδε την διαiJ'ήκην η μέρος αυτής το ούνολον μηδε μην παράβήναι 
αυτ,ην 48 κατ α το παντελες δια το έπι πάοιν δέδοκται και' ουνήρηκεν τφ 

έμφ &raiJ'rp οκοπφ και λαβεΤν 49 και διδόναι ύπερ έμου εϊπερ εύρεiJ'είην 

50 έχων ' η χρεωοτων η χρεωοτούμενων μοι και την πάοαν 50 λημψαπόδοοιν 

ύπερ έμου ποιήοαΟiJ'αι. ΕΙ δέ τις πειρώμενος πώποτε καιρφ lvavrtroiJ'fjvat 
51 ταύτης τής &περιγράπτου διαiJ'ήκης έφ' φ αυτον τον τοιουτό τι δια
πραττόμενον πώποτε καιρφ 52 πρωτοτύπως ενοχον lOEoiJ'at τφ iJ'ctιp :και 

φρι:κοδεοτέρφ ορκφ και τφ τής έπιορκείας έπηρτημΙνφ 53 κινδύνφ τε και 

έγκλήματι και iJnOXcioiJ'at τπ δΡΙOμένrι έπιτιμίq. κατα των παραβαίνειν 

τολμώντων 54 iJ'clovg και βαοιλικους ορκους και έπιγινώοκειν λόγφ προοτί-

55 μου και παραβάοεως χρυοου όγκίας 55 εξ γι/ χρ, Γο ς έργφ δ1Jνάμει ιΧπαι

τουμένας έκ της του έπιφυομένου καΙ ένάγοντος ύποοτάοεως, criJ" 5601)_ 

τως έπάναγκες έμμείναι πάοι τοίς έγγεγραμμένοις ταύτrι rfJ &τρώτφ δια
iJ'ήκrι. Βούλομαι και' 57 κελεύω μετα την έμην εξοδον του βίου την περι

οτολην του έμου οώματος και τας &γίας μου προοφορας 58 και άγάπας και 

τας του iJ'avcfrov έπιοήμους ~μέρας έκτελεοiJ'ηναι προνοίq. οου κατα τον 

έπιχώριον 59 νόμον και κατα την έμην οψιν και ύπόλημψιν. Προοομολογω 

60 δε ώς εΙ έμφανεtη ετερος χάρτης πρo~γενέoτερoς η μεταγενέοτερος έναν

τιωiJ'fίναι ταύτης της διαiJ'ήκης, έφ' φ τον αυτον χάρτην εωλον 61 εΙναι και' 

&νίοχυρον &πανταχου προτεινόμενον ταύτης δε της διαiJ'ήκης έχούοης το 

έκ των νόμων 6J1 κυρος, προ[ς] δε ούοταοιν και &οφάλειαν πάντων των 

παρ' έμου διομολογηfJ'έντων έπωμοοάμην 63 προς της άγίας. και δμοουοίου 

τριάδος και του περιβεβλημμένου μοι οχήματος έν μηδενι παραβηναι 

64 μ71δε παραοαλευοαι ούμπαντα τα ΠΡΟΥεΥραμμένα, ιΧλλ' ιΧοάλευτα εΙναι 

65 και &ρραγη έπι το διηνεκες δια της 65 παρούσης διαiJ'ήκης ης δόλος φ{}6-

νος πονηρος &nctrro άπέοτω, ηντινα πεποίημα' οΟΙ εΙς 66 &οφάλειαν κυρtαν 

ο-δοαν και βεβαίαν &πανταχου προφερομένην και ιΧναγινωοκομένην έπι 
πάοης 67 ιΧρχής και έξουοtας και δυνάμεως έννομων ίοχυρας έφ' ύπογρα

φης του ύπερ έμου ύπογράφοντος και των 68 έξης μαρτυρούντων &ξιο-
ι ' , , \, ,J, \ 'Ι:' \, Q. \ Ι 

π~oτων μαρτυρων κατ επιτροπην εμ.,ν και α",ιωοιν και επερωτηυεις ε ς 

69 ΙΧπαντα έρμηνευ.ftέντα μοι δια της ΑΙγυπτιακης διαλαλεtας παρα του 

70 έξης ουμβολαιογράφου ιΧρεο.ftέντα 70 μοι xaiJ'oog τφ έμφ οτόματι ιΧφηγή-

47 τύπος = Rescriptum (sact'um atque 
pl·agmaticum). 

48/ 9 1 δια st. δια. το (der Verf. wollte 
δια. το δεδ6χ{Joαι) . - Am SchluB Ι: <σε> 
και λ.α(JΕίν . - Ι χρεωστούμενον. 

52 fvoxov fGEG{Joat τφ ορκφ sqq.; dies 
ist gedankenlos aus den Urkunden ent
nommen, wo man θίη Versprechen eidlich 
bekraftigt und sich event. del' Strafe des 
Meineids untel'wirft ( ΒθίΒρίθΙθ bei Wenger 
a , Ο . 248 fg.); dritten Personen, die wedel' 
veraprochen noch geschworen haben, kann 

man natiirlich θίηθ solche Stl'afe nicht 
wirksam androhen. 

53 Ι ώρισμ.ένrι. .. 
54 Ι ουγκίας. - Uber die Strafe Υοη 

6 Unzen vgl. Mitteis, Reich8r. 529 fg. 
55 Γο ist Abbrevation fίίr ουγκία (ο 

mit darίίbeΙ'gest~llten, allmahlich ΥθΙ
groBertem γ). - ιTber fργφ < και) δυνάμει 
Β. BraBloff, Sav. Ζ. 25, 302 fg. 

58 Ζο τας τού -Ιtανάτου iπισήμους -ήμ.έ
ρας vgl. Lips. 30, 1 (8. ΕίηΙ dazu). 

67 Ι fvvoILov Ισχυράν? 
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6aOiJ'aL. TaviJ" οϋτως καλως εχειν δώοειν ποιεΤν φυλάττειν οτέργειν έμ
μένειν 71 ωμολόγηοα και' ιΧπέλυοα. Τ Δηλονότι έπειδη έδήλωσα οτι χρυοίον 

. και ΙΧργυρον ένορκώ κατα της 72 τών Χρειοτιανων ntorcrog ουδε χρυοίον 
ούδε αργυρον ουκ έχω ούδε ουκ έκτη οα &φ' oiι έγενάμην 73 0(ιΚ εχω ουδε 
έοωfJ'εν oiιδε έξωiJ'εν εως ένος τριμηοίου και' έπι τούτφ ωμολόγηοα t ούδε 
ουκ ειαοα 74 έιι καιρφ της τελευτης μου κΙΧν έκτηοα εδωκα αυτα εΙς λόγον 

των πενήτων .πλην ως ειρηται ' 75 χρυοίον ουδε αργυρον ουκ έχω και ιΧπό- 75 

λΟΥΟ11 εχω δου'υαι τφ δεοπόηl Θεφ περι τούτου t Folgen die Unter
Bchriften eineB SubskriptOl'S fiir den Testator, Υοη 5 Zeugen und dem Ν otar. 

71 fg. Die Konstruktion ist hier ganz 
tumultual·isch. 

71 Ανορκ{!ι (Wessely) besser als iv ίίρκφ 
(Kenyon). Uber den hier stattfindenden 
Eid, kein Gold oder Silber ΖΟ besitzen, Β. 
Wilcken a. ο. ; θΤ ίΒΙ veranlaEt dadurch, 

daB ίη Ι 20 der Testamentsschreiber Υοη 
solchem gesprochen hat. Eidliche Angaben 
der Testatoren iiber ihr Vermogen: Ν ΟΥ. 
48 C. 1. 

73 τριμ.ήσιον (= trimissium) ίΒΙ 1fs θίηθΒ 
Ganzen, hier des Soliclus. V gΙDucange h. v. 



ΚAPITEL Χ. 

VORMUNDSCHAFT, 
V g1. auBer den nachfolgenden Stίicken den ptolemaischen Ρ. Magd. 32 

(Gesuch einer Frau, adIessieIt an den Konig [tatsachlich ίibeHeicht beim 
Strategen] um Bestellung eines κύριος); del'selbe wird wegen seiner nUl' 
unvollstandigen Erhaltung hiel' nicht mitgeteilt. Ferner Lond. 3 ρ. 156 
1. 1- 24 mit den EI'ganzungen Υοη Wilcken, Al·ch. 4, 550 (Gesuch um 
Vormundbestellung, gerichtet an den έξηγητήι;). - ΟΧΥ. 898 (Gesuch an 
den Stellvertreter des Strategen mit Beschwerde ίiber die Vormundschafts
f·ίihrung). - Ρ. Cattaoui Verso (Arch. 3, 61 fg.) bes. Co1. Ι ~5 fg. (88), Delega
tion des Strategen durch den Juridicus zur Vormundsbestellung betre:ffend.
BGU 1113 (169) (Decllarge ίibel' θίηθ [l'omische] Vormundschaft). 

320. Gesuch einer Agypterin um Bestellung eines κύριοs. - 211 n. C. _ 
Oxyrhynchos. (V g1. S. 254.) 

Ρ. ΟΧΥ. 56 edd. Gl·enfell-Hunt. 
Lit.: Wengel', Stellvertl'etung 61fg.; WeiB, .Axch. 4, 82 fg.; Mitteis, Sav. Ζ. 29, 398. 

Das Gesuch richtet sich an den tξ'Υ/γητiι!; Υοη OXYl'hynchos, jedoch wird 
im Gegensatz zu anderen Fallen (Teb. 397, 21 [321J; BGU 1070, 1) seine 
Anrufung besonders begrίindet und zwar damit, daB der die Strategiegeschafte 
fiihrende βασιλ.ικΟr; γραμματεvr; abwesend ist. Es scheint also damals in ΟΧΥ
rhynchos der Strateg zur Yormundsbestelll1!lg zustandig gewesen zu sein. 

Man beachte die Gebίihrenpflichtigkeit des Gesucbs (ι 21/2). 

1 Μαξίμφ ίερεί ενάρχφ εξηγητfι 2 βoυλευτfι 3 παρα Ταβηοάμμωνος 

5 Άμμω~νίoυ του καλ ΚφJσCου &π' Όξυρύγχων 5 πόλεως, μητρος ΔιοφαντC
δος 6 άστής. Δανειζομένη εΙς &ναγ.'!..καCας μου χρεCας άργύριον εντο.!κον 

10 εν δραχμαις έξακισχειλίαις 9 επ' άσφαλείο/ του -δπάρχοντός μοι 10 περι κώ

,αην ΟΙναρυ (ψπελικου 11 κτή,αατος και άνηκόντων αIJτφ 12 πάντων, αιτου

μαι δια σου, επισταΕ.μένη γράμμαΤQ: τ ... ον διαδεχό.!!.μενον την στρα-
15 τηγCαν βασιλι~κoν γραμματέα μη ενδημείν, 16 έπιγραφήναί μου κύριον 

1 2 έπισταμένη γράμματα wa1' wobl ίη 
der VOl'lage Ζυ einel' anderen Stelle am 

Rand nachgetragen und ist inig bier ein
geschoben worden. 

13 τ . .. ον: man erwartet δια το τον. 

" .. 

~ , 
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προς 17 μόνην ταύτηυ την οΙκονομίαν 18 Άμοιταν ΠλουτCωνος μητρος 19 Δη

μητρουτος &πο τής πρoκειμέ~νης Όξυρύγχων πόλεως , παρόν~τα καλ 2 0 
ει)δοκουντα. Διέγραψα δε 22 το αιρισμένον τής αιτήσ[εω]ς τέ~λoς. (Έτους) 
κ Α-ότοκρατόρων 24 Καισάρων Λουκίου ΣεπτιμCου 25 Σεουήρου Ε-ό6εβους 25 

Περτίνακος 26 Άραβικου Άδιαβηνικου ΠαρfJ"ικου 27 Μεγί6του και Μάρκου 

Α-όρτιλίου 28 Άντωνίνου Ε-ό6εβους Σεβr:...6των 29 [καλ Πουf}λίου Σεπτιμlου 

Γετα] 30 Καί6αρος Σ[εβ]α6του, Φαωφι λ. 31 (2t6 Η.) Ταβ[ ησάμμων Άμ ]μω- 30 

νίου έπι~δέ[ δωκα. 3te Η. Άμοιτ ]α~ Πλoυτίω~νoς ε[ MoXfuJ. 

29 Der Name des Geta ist getilgt, 

321. Quittung ausgestellt durch eine Frau mit angehiίngtem Gesuch an 
den έξηΥfIT* um Bestellung eines κύριοs und der bez, Erledigung. -
198 n. C. - Tebtynis. (V gl. S, 254.) 
Ρ. Teb. 397 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit,: Schubart, GGA 1908, 196; Zucker, Berl. Sitz.-Bel·. 1910 S. 715. 

Eine Frau, namens Τvραννlr;, hat mehreren Scbuldnern eine Quittung 
auszustellen. Da ihr Mann abwesend ist, sie auch keine mannlichen Yer
wandten besitzt, wendet sie sich an den έξηγ'Υ/τ~r; von Arsinoe, um θίηεη 
von ihr namhaft gemachten Κρονlων zum Tutor (ad actum) Ζυ erlangen; 
dabei wirkt schon bei diesem Gesuch der erst zu bestellende Κρονίων als 
ihr κvριοr; mit (Ι 22). Der Exegetes bewilligt das Gesuch, indem er dem 
Staatsnotal'iat auftragt, die Quittung unter Zuziehung des vorgeschlagenen 
κvριοr; zu errichten. 

Ιη dem Papyrus ist die Reihenfolge del' Schriftstίicke ίibt-igens anders, 
als sie hiet", der Zeitfolge entsprechend, angegeben wurde. Denn θΙ' stellt 
eigentlich die so errichtete Quittung selbst dar, nur sind dieser, welche Υοη 
Ι 1- 18 reicht, die vorausgegangen Schήftstiicke angefίigt, namlich Ι 18 vb.: 
'Έση δε - 21 Μεχειρ κζ die Yerfίigung des tξηγητ~r;, Ι 21 vb. καί τ~iί αξιώ
ματοr; (sc. Ι'σον cf. 1. 19 - 28 vb. ε.fJ.&ηνlαr;) das Gesnch an ihn. Uber das 
darauf folgende ανέγνων s. Anm. zu 1. 28. Darauf folgb noch der Yel'merk 
des -όπηρέτηr;, daB er die Erledigung des Exegetes an das Notariftt zugestellt 
hat; endlich folgell die Unterschrift der Quittung'. 

1 Κατεχω(ρi6{}η) ς (έτους) Μεχελρ κ{}, ε έξεδό({}ησαν) ένλ εκά6τφ 

2 (2. Η.) 'Έ[ τ ]ους εκτου Α-ότοκράτορος Καl6αρο[ς Λου ]κίου Σεπτιμlου 

Σεουήρου Ε-ό6εβους Περτlνακος Σεβαστου Άραβικoiί Άδιαβηνικου καλ 

Μάρκου ΑfJρηλiου Άντωνίνου Καίσαρος Σεβαστου &ποδεδιγμένου S[AiJro} 
κράτορος μηνος $ανδικου [Μεχ]ιρ κfJ" έν Πτολεμαiδι Ε-όεργέτιδι του 

ΆΡ6ινοείτου νομου. Όμολογε;; Τυραν(ν)ις fJ"υγάτηρ Σαραπίωνος (Signale
ment) 4 μ[ ε ]τα κ[ υρl]ου (ο-ό) εκουσίως πρηται δια Σερήνου του καλ 'Αρπο
κρατlωνος ιερέως iξηγητου κατα τον εΠΙ6ταλέντα -δπσ α-ότου χρηματισμον 

υφ' ον ε6ΤΙ1Ι καλ το έπιδο{}εν -δπο α-ότής &ξl~ωμα, ιbν "τ[άν ]των τα &ντί- 5 

1 Ζυ ε έξεδ6.ftησαν vgl. S. 63 Α. 1. 
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γραφα υποτέτακται, Κρονίωνος 'Ήρωνος (Sign.) Τούρβωνι 'Λρποκρατίωνος 

(Sign.) 6 και Μελανουτι 'Αρποκρατίωνος (Sign.) και Ταωπι 'Ήρωνος 7 (Sign.) 
και Πωλίωνι Ήρακλέου (Sign.) και Ήρακλείrι (Sign.) και Σερήνφ (Sign.) 
αμφοτέροι<ς) Σατορνίλου του Τυ.!ράννου τοΙς τέσσαρσει απο κώμης Τεπ

τύνεως της Πολέμωνος μερίδος, ταΙς δs γυναιξι έκατέραις μετα κυρίου 

της fLSV Ταώπεως Πανσυλάτεως Κρονίωνος (Sign.) της δs Ήρακλείης 
9 του προδεδηλωμένου αiιτης άδελφου Σερήνου και της Μελανουτος Κρο

νίωυος 'Ήρωνος (Sign.), απέχιν παρ' αiιτων την δμολογουσαν Τυραννίδα 

10 δια χιρος αργυρίου δραχμας χειΛ,ίας τεσ~σερά)Gοvτα foar; dJv ωφιλfV σ τε 
(folgen die Einzelheiten der Quittung). 18'Έστι δs τα αντίγραφα του fLSV 
χρηματισμου ' Σερήνος δ και 'Λρποκρατίων ίερευς εξηγητης και αρχιπρύ

τανις 19 [κα l~ [ε]~~ fΙPr [μ~ρι ]9μων των σπερμάτων και τ·ης εiι{}ενίας τοΙς 
τα αρχΙα ;';ραγματευομένοις χαίρειν. 'Ίσον βι<βλι)δίων δo.ιtιfντων μοι εξ 
ονόματος Τυραννίδος επιστέλλεται υμιν δια Δημητρίου υπηρέτου τής αρτ 

20 χής ιν' 2' μη~δεν &πλως εναντιουται συνχρηματίσητε αiιΤfj επι τfj ύποκι

μένrι οί,;,[ ο ]y~η,ι?ιt, κυρίου αfιτης επιγραφο(ν)μένου αις ηξίω(ν)σεν Κρονίω

νος 'Ήρωνος. Έπιμέλου τούτου αις κα.ιtήκει. Έρρωσ.ιtαί σε εύχομαι. 

('Έτους) ς Λουκίου 21 Σεπτιμίου Σεο[ υ ]ήρου Eiισεβoυς Περτίνακος Σε

βαστου και Μάρκου Aiιρηλίoυ Άντωνίνου Καίσαρος Σεβαστου αποδεδιγ

μένου Α-ότοκράτορος Μεχειρ κ~. Και του αξιώματος' Σερήνφ τφ και 

'Λρποκρατίωνι ίερει εξηγηΤfj παρ α 22 Τυραννίδος .ιtυγατρOς Σαραπίωνος 

έξηγητεύσαντος της ΆρσινοειΤών πόλεως μετα κυρίου Ο{) έκουσίως αίρου

μαι δια σου Κρονίωνος 'Ήρωνος του Ζωσίμου από αμφόδου Ταμείων. 
Άπολαμβάνουσα παρα Ταώπεως 23'Ήρωνος του Πα9~(εως) και παρ α Πω

λίωνος Ήρακλέου του Σαρα<πα) και Τούρβωνος 'Αρποκρατίωνος του Ήρα

κλείδου και Ήρακλείας και Σερήνου αμφοτέρων Σατορνίλου του Τυράννου 

και Μελανουτος 'Λρποκρατίωνος του Χαιρήμονος από Συρια~κης δια 

χειρος α{υ)ργ<υ)ρίου δραχμας χειλίας τεσσεράκοντα foar; dJv tfJφιλαν οί 
κληρoνoμη.ιtέντες ύπο α-ότων τφ προδεδηλωμένφ μου πατρι Σαραπίωνι 

και αυτι πλιόνων τας Ι'σας τόκων, τας επι το α-ότο αργυρίου δραχμας 

25 25 δισχειλίας ογδοήκοντα, και αποχην α-ότοϊς απολελεστικην εγδιδομένη εν

ποδίζομαι μη εχουσα τον επιγραφησόμενόν μου κύριον τφ τον συνόντα 

μοι lΧνδρα Πτολεμαϊον επι ξένης εΤναι και μη περιεϊναί μοι πατέρα 

26 μηδs του πατρος πατέρα μηδs εχιν με ιΧδελφον 11 υίόν, σ.ιtεν αίρουμένη 
δια σου τον προδεδηλωμένον Κρονίωνα έπιδίδωμει και αξιω επιστιλέ σε 

τοΙς τα αρχϊα πραγματευομένοις συνχρηματίζιν μοι έγδιδOμένrι α-ότοΙς την 

27 αποχην ιν' dί [π]εφιλαν.ιtρωπημένη, των δραχμών χωρουσών Ις το δη

μόσιον vπsρ τιμής πυρου προστασείας έπτακαιδεκάτου ετους ~ς προέστη 
δ του προδεδηλωμένου ανδρος Πτολεμαίου πατηρ Τύρανυος δ και Διο-

19 l = εΙ 
24 Zu άντι πλεtονων τας Ι:σοις τόκων 

vg1. S. 118. 

25 Ι άποτελεστικήν. 
26 1. Απιστείλαι. 
27 Zu τών δ. χωρουσών Β. Hamb. 151.15. 
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γένης 28 κοσμητεύσας της Άρσινοειτών πόλεως προστασίας ε-ό.ιtηνίας. Άνέγ

νων. Δημήτριος πρυτανικος και εξηγητικος υπηρέτης μετονήνοχα, χρόνος 

δ α-ότός. (Folgen die Unterschriften der Parteien Ζυ der in Ι 1-18 ge
gebenen Quittung). 34 (1 te Η.) Άπίων διέπων τα κατα την νο(μογραφίαν) 34 

δια Άμμωνίου κεχρη(μάτικα) . Χρό(νος) δ προκ(είμcνος). 

28 Άνέ,,/νων ist die Unterschrift des 
Prytanen; θΒ bezieht sich eigentlich auf 
seine ίη Ι 19-21 stehende Erledigung, 
ist aber unter die Eingabe der Tyrannis 

geschrieben, weil diese mit del' Erledigung 
θίη Ganzes ausmachte. - 1. μετενήνοχα. 

34 Zum διέπων τα κ. τ. νομο,,/ρ. vg1. 
S. 57 Anm. 

322. Gesuch an den έπιστράΤ1'jΊος um Befreiung von einer Vormund-
8chaft. - 156 n. C. - Oxyrhynchos. (V g1. S. 251; 254.) 

Ρ. Uxy. 487 edd. Grenfell-Hunt. Nachtl·. vοη Cronert in Stud. Pa1. 4, 93. 

Auffallend ist die Angabe des Alters der Miindel, fiir welche Nikias als 
Vormund bestellt worden ist; mag man [ιi>]ς ετών εΙ:κσσι πέντε lesen (G.-H.) 
oder [μεΕ<σνι:ι)]ς ετών εί'κσσι πέντε (8. 251 Α. 4), immer kommt man dazu, 
daB das Alter von 25 Jahren fiir die Miindigkeit eine Rol1e spielen wiirde, 
was, wie ich a. Ο. auseinandergesetzt habe, ' bei Grako-.A.gyptern wenig 
wahrscheinlich ist. Es kGnnte sein, daB die romische Praxis das Institut 
der bis Ζυω 25ten Jahr reichenden Cura gelegentlich auch auf Peregrine 
iibertragen hat. Wahrscheinlicher ist mil' jedoch ein Abschreiberversehen 
(s. oben a. Ο .) 

1 Στατιλίφ Μαξίμφ τι'j κρατίστωι 2 έπιστρατήγφ 3 παρα Νικίου Άρπά

λου απ' Όξυρ[ ύγχ]ων πό~λεως. Ό τής πόλι;[ ως] γ[ρ ]αμ[μα ]τευς Σερijνος 
5 επέ[ δ]ωκέ με εΙς επιτροπην αφηλίκ[ ω]ν V[i]GJV 6 Δ[ι]ονυσίου Δωρίωνος 5 

οντας [.Jr; αΙτων [ε]ϊκο!.σι πέντε και μητέ[ν]α προς γένους εκ πατρο[ς] 

811 μητρος α-ότων lΧλλοτε έχόντων τους έκ 9 (κ) της συνγενίας αiιτων δυ

ναμένους τα της επι~τρ[ ο ]πης αiιτών διοικησε. Έμου τε καταβαρη- 10 

11 1}i[v ]τος έν ταις λιτουργίαις και χραιώστου γενο 12 μένου δέομε, κύριαι, 

εαν σου τfj τύxrι δώξ'!1 , κελευ6αι 13 τφ στρατηγιΤ αίπαναγκάσε τον γραμ

ματΤ τijς πό~λε[ ω]ς &[λΗςιν &r[ τ'] εμου κατα6τα.ιtηναι τfj των α~φηλί- 15 

κων έπιτροΠfj{ν) σπως δυνη.ιtω τf] γε(γε)oργί~ι;>: μου προσευκερίν προς 

[το] δύνασ.ιtέ με κα~ τα 17 έκ(κ) τijς χρίας εν εμυ οφλήματα αποδουναι 

18 και μη μεταναστήσ<rις) με των ίδίων της Ι[ δ]ίας (γε~νoμε) §[ίΊν' ιb 

εiι(γ)εργετημένoς. Διευτύχει. 'Έτους 20 εΈκοστου Α-ότοκράτορος Καίσαρος 20 

Τίτου ΑΙλίου 'Λδριανου Άντω(νίνου) 21 Σεβαστου Ε-ό[ σ]εβους μηνος Άδρια

νου ιη. Νικίας 22 [~ρπ ]άλου επι[ δ]έδω[ κ ]α. 

1 Ι τφ . 
. 6 Ι lJντων ... έτών. Ιη dem jetzigen 

(fehlerhaften) Text lesen G.-H. lJντοις [ιh]ς 
οιΙτών ; dazu vg1. oben S. 251 Α. 4. 

7 Ι μηδένα . 
10 Ι διοικησαι . 

11 Ι χρεαιστου . 
12 Ι δΙΙομαι κύρ ιε . . . . δόξrι . 
1 Η Ι Απανοι,,/κάσοιι τον ,,/ροιμματέοι. 
15-6 Ι ,,/εωρ,,/ία μου προσευκαιρείν ... 

δύνοισiJ'αι. ' 
17 Ι έμο!. 
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323. Gesuch einer Frau um Bestellung eines Altersvormunds fiir ihre 
Kinder. - 218 n. Ο. - Oxyrhynchos. 

BGU 1070 ed. Viereck. Nachtr. Υοη Grenfell-Hunt, Ρ. Teb. 2 ρ.263 zu 1.4; 
Mitteis, Sav. Ζ. 28, 387; Wilcken, Arch. 4, 562. Orig. ΥΟΏ αιίι revidiert. 

ι [τφ δείνι] (εrμί ένάρχ(φ) έξηγ(ητπ) βουλ(ευτΏ) τής Όξ(υρύγχων) 

πόλ( εως) 2 [παρ α Λ-Dρηλίας ........... ] τής και '-r(jf~ώρας ΠαναρΕτου τού 
κ( α Ι,) Θέωνος άπο τής α( -DΤής) πόλ( εως). 3 [ΑΙτΟύμαι (?) .... τιρ Ιδίφ] 

κινδύνφ έπίτροπον τω[ν] άφηλίκων μου τέκνω~ι 4 [ •••••.•••••••••••• ] 

5 τής πατρικής α-Dτων κληρονομίας Λ-Dρήλιον 2J.χιλλέα 5 Ι Θέωνος ....... . 
· .. ] . αλειτο[.] τον προς πατρος α-Dτων -&είον οντα ευπορον 6 [ •••••••••• 

παρόντα] και ε-Dδοκούντα τπ αίρέσει τής έΠιτροπής έπι τφ α-Dτον 7 [ ••••• 

· .......... . ]η τπ έμπ δ[ι]α το άναγκαί[ ω]ς xtilLs είναι έπακολου-&ή-
8 [τριαν ......... βιβ]λείδιον προς το τα τούτων έξής άκόλου-&α γενέσ-&αι 
και 9 [τα δίκαια α-Dτων μη ά]πολέσ-&αι. (Έτους) β Α-Dτοκράτορος .καίσαρος 

ιο Μάρκου Λ-Dρηλίου ΙΟ [2J.ντωνίνου Ε-Dσεβο ]ύς Ε-Dτυχούς Σεβαστού Φαωφι. · 

Λ-Dρηλία λεχ(-&είσα) ώς πρόκ(ειται). 11 [ ••••••••••••••••. ] Λ-Dρήλιος 

Σερήνος έπιγέγραμμαι α-Dτής κύριος. ΑΙτη-&εις Ι2 [έγραψα υπsρ α-DΤής μη] 

εΙδυίης γράμμα[ τ ] α. Λ-Dρήλιος 'Λχιλλευς Θέωνος εΜοκω Ι3 [ ••.•.••..••. 

· .... ] ,;,αι υπηρέτης δ[ια Λ]-Dρηλ(tου) 'Ωριγένους vCoij έπήνεγκα. Ι4 [ ••• 

· ............. ] υπηρέτης έ[ πή]νεγκα 'Λ-&υρ γ. 

2 Moglich ist auch Τψ; και Δι[ ο ]δώρας 
(Viel·eck). 

3 Statt Γ αΙτούμαι] vielleicht [αίΡΟύμαι], 
vg1. τΉ αίρΙσει Ι 6. 

4 Ob Ζη Anfang [άποκαταστα{tijναι 
ύπερ]? Μ. 

5 [Θέωνος .. ] M.nach 1.12; ]. αλειτο [.] 
ist nicht Ζη Όξυρυγχο ]πολείτο[ υ] zu ver-

bessern; ich fand am Original αλειτο. 
sicher. 

6 Ob zu Anfang και Επιτήδειον? 
(Viereck). 

7 Der Hg. erganzt zu Anf.: . .. . Επι
ΤΡΟΠ]Ώ τΏ ΕμΉ, was αιίι unwahrscheinlich 
diinkt. 

324. Gesuch an den Praefectus Aegypti um Bestellung eines Geschlechts· 
vormunds. - 247 n. Ο. - Oxyrhynchos. (Vgl. S.254.) 

Ρ. ΟΧΥ. 720 edd. Grenfell·Hunt. Nachtr. Υοη Wilcken, Arch. 3, 313. 
Lit.: Mitteis, Sav. Ζ. 25, 374; 29, 396/ 7; 402. S. auch Wilcken Bd. Ι zu 453. 

Das Stiick zeigt, daB auch ίη der Zeit nach der Constitutio Antonina, 
obwohl damals auch fiir Romer die Lokalmagistrate zur Vormundsbestellung 
zustiίndig waren, mituntel' noch der Praefectus υαι diese angegangen wirdj 
θίηθ Rechtfertigung fur diese Anomalie ist ίΏ un~erem Papyrus nicht Ζυ er
sehen. Moglich, daB del' Praefectus allgemein mit den Ortsbehδrden kon
kLllTierte. 

Die einleuchtende Erganzung νοη Ι 12 (Wilcken) beruht auf der Heran
ziehung νοη Ι Salpens, c. 29. 1n ι! 15 wollte Wilcken a. Ο, statt ~εpί 

nach dem Faksimile der Ausgabe lesen 1e[g]i (= &νέγνωιι, Unterschrift d~s 
Reskribentenj vg1. &ιιέγνων ίη Teb. 397, 28 u. ο,). Zwar bezeichnet Hunt 
(Ρ. ΟΧΥ. 7 ρ. 151 Λ. 1) dies a1s mit den Resten des dritten Buchstabens 
schwer vereinbarj doch halt Wilcken (Ι Ζα 453) seinen Vorschlag aufrecht. 
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l[O]l(audio) Valerio Firm[o praef(ecto) Aeg(ypti)] 2 ab Aurelia( e) 
Αωωο[ nario] . 3 Rogo domine des ωφlί] 4 auctorem ΑυΙ'θΙ(ίαω) f[lutam
monem] 5 e lege Iulia Titia et .. ,. [ .. ,] 6Dat(um) do(minis) no(stris) 5 

Philippo Aug(usto) ΙΙ ~[t] 7 Philippo Oaesal'ii? ι;{ o(n)s(ulibus)]. 8 (2t8 Η.) 
[Λ]-Dρηλtα 'Λμμωνάριον [έπιδέδωκα,] 9 (3t8 Η,) [Α]-Dρηλία Πλουτάμμ[ ων 
εΜοκωΤ'Ώ] ΙO[δε]ήσ~. ll(4t8 H.) ('Έτους) δ Τύβι ι. [ ] l2(5t8 H.) JO 
Quo ηθ ab [iusto tutOl'e tutela] 13 abeat l'l[utammonem] Ι4 θ leg(e) Iul(ia) 
et [Tjtia auctorem] Ι5 do. (6t8 Η.?) Qepi (?), Ι5 

7 1. Caesare. 9 Αυρήλιος. 

325. Gesuch an den Praefectus Aegypti um Vormundsbestellung durch 
den Strategen. - 266 n. Ο. - Tebtynis, (V gl. S. 254.) 

Ρ. Teb. 326 edd. Grenfell-Hunt. 
Lif..: Mitteis, Sa\'. Ζ. 29, 396. 

Auch hier, wie beim vorhergehenden Papyrus (s. Είnl. Ζα 324), fl'ag-t 
es sich, warum del' Praefectus angegangen wird, nicht die Lokalbehδrde. 
Doch 1aBt sich hier θίn besonderer AnlaB hierzu dal'in fi.nden, daB del' vor
geschlagene Vormund und das Miindel nach Antinoe zustandig, dagegen ίαι 
ΛρσινοΙτ'ψ; ansassig sind, und dahel' υαι Intervention des Λl'sinoitischen 
Strategen bitten. Dieser war wohl an sich zur Vormundsbestellung fiil' 
Personen, die nicht ίη seinem Gau die Origo hatten (Bd, Ι S. 26. 65) nicht 
zustandig.l) 

Ζα bemel'ken ist jedoch, daB der Prafekt gebeten wird, die κατάστασις 
dem Strategen aufzutragen. DaB er sie demnach nicht selbst vollziehen, 
sondern jenen nur dazu ermachtigen sol1- erklart sich schon daraus, da.B die 
Bestellung eines Tutor impuberis - ίω Gegensat,z Ζυαι Tutor mulieris, den 
der Statthalter ίn 324: sofort bestellt - eine Inquisitio ίiber die Taug1ich· 
keit des V ormunds voraussetzt, die eben dem Strategen uber1assen wird. 

'Ιουεν'!'{ωι Γενεαλίωι τφ λαμπροτάτωι έπάρχωι ΑΙγύπτου 2 παρ' A-D .. 
ρηλίας Σαραπιάδος Άντινοίδος. 'ΤΠSρ -&υγιχτρος ορφανής 3 και καταδεΟύς 

τψ' ήλικίαν, δέσποτα ήγεμών, (κετηρίαν -τι-&εμέ..:!...νη έπι το σον μέγε-&ος 

καταφεύγω. Ό γαρ ήμέτερος &νηρ Λ-Dρήλι~ος Παύλος 'Λντινοευς άδιά-&ε- 5 

τος έτελεύτα τον β{ον την έξ άμφΟίν 6 γενομένην -&υγατέρα κομιδή νη
πίαν κιχταλιπων Τι ονομά 7 έστι Παυλίνα. 'τπερ οοδν κηδεμον{ας και διοι
κήσεως των υ.!!..π[ α ]ρχόντων τπ παιδι τον Ιδιον έμαυτής άδελφον A-D-
9 ρήλιον Σαραπίωνα τον και ΛλΕξανδρον και a-Drov 'Λ1ιτινοέα 10 E-Dvolrr- και ιο 
πίστι και τπ τού γένους οΙκει6τητι δοκιμάσασα πρo~[ στ ]ήσεσ-&αι γνησίως 

1) Damit verwechsle man es nicht, wenn in Ρ. Cattaoui ΙΙ 17 ΠΙ 9 del' Strateg 
(νοαι Juridicus) delegiert wil'd. Dieser Fall - θίηθ l'omische Vormundschaft be
treffend - liegt vor der Const. Antonina und hier beruht die Unzustandigkeit des 
Strategen vermutlich dal'auf, daB damals fur Romer nur die alexandrinischen Ober
behorden zustandig waren, vg1. Sav. Ζ. 29, 399. 
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τού παιδίου την πρ660δον ποιουμένη a?rovlfat 12 τφ ίδlφ κινδύνφ έπt

τρ[ ο ]π[ ο]ν rfj παιδι &ποφαν[ -ην ]αι, 13 ιν' cf 60υ δ6ξcιε rfj ει'ιμενε6τάτ'Ώ 

τύχ'Ώ κελcύ6!1ς 14 δι' ύπογραψης τφ τού Άρ6ινοίτου νομού lvit'a γcoυχού-
15 μεν 6τρατηγωι 15 την κατά6τα6ιν · τού προκειμένου Σα(μχπlωνος ποιή6α6it'αι, 

16 ιν' ιbfLcV η-ι'ιεργετημένοι. Διευτύχει. 

326. Die Schwester als κηΙΙέστ(μα fiir den schwachsinnigen Bruder. 
268 n. C. - Tebtynis. (V gl. S. 253.) 

Ρ. Teb. 378 11. 1-5 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: Wenger, Sav. Ζ . 28, 305-311; 29, 474 . . 

Eine Pachtofferte (-όπόμυ1)μα) an den παρηλιξ Aurelius Sarapammon 
und seine Schwester Herakleia, welche gleichzeitig als seine Κ1]δέστρια be
zeichnet wird. Daruber, daB letzteres W ort hier nur als Femίninform νοη 
κηδεμών gefaBt werden kann, s. die Hgg. und Wengel' a. Ο. Παρηλιξ ist 
eigentlich der iiberjahrige, alte Mann, der hier wohl wegen Schwachsinn είηθ 
Curatrix besitzt. Είη Fall, wo· ein Geistesschwacher είήεη κοvρ&τωρ bat, 
liegt in Ρ. Bouriant (Arch. 2, 298 fg.) CoΙ ΙΙ 1. 8/9 vor. 

Die Pachtofferte selbst hat ffu' unsere Lehre kein 1nteresse, weshalb nur 
die hier ίη Betracht kommende GruBformel wiedel'gegeben wird. 

1 [Α-ι'ιρJηλίοι~ Σαραπ[ ά]μμωνι παρήλικι και Ήρα~[ κλεl/f] xωρι~ κυ

[ρίου] χρηματlζου6α &μφοτέ.!Ι..[ροιg 'ΤΙρ ]ωνος &πο [ ... . ]εω~, τού δε Σαρα
πάμμωνo~ 4[fLctιX κηδ]ε6τρlα~ τ[-η~ &]δελφ-ηg Ήρακλεlαg της προκ(ειμένης) 

5 5 [παρ α Α-ι'ι]ρηλlου Δ[ η]μ[ ητρίο]υ και ώ~ χρη(ματίζει). Folgt der Kontext. 

2 1. Xρτιιιατιζoύσrι. 

326a. Intervention eines vπσJ'ofl~αφl!VS fiir θίηθη Schwachsichtigen. 
233 oder 265 n. C. - Oxyrhyiι.chos. (V gl. S. 251.) 

Ρ. ΟΧΥ. 911 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : Wenger, Wiener Eranos fiir den 50. Deutschen Philo1.-Tag (1909) 273 fg. 

1Έμl6it'ω6εν Λvρήλιοg Δημήτριo~ 2 δ και [Ζ]ωlλοg &ρχιερατεύ6ας έξ-

ηγη~τηg β[ ο ]υλευτης τ-ηg Όξυρυγxcιτων π6~λεως Δ-ι'ιρηλίφ Θεογένι Θεο-

5 γένους 5 τού Θεογένουg &πσ r'iίg α-ι'ιτ-η~ π6λεω[ς] 6 &6it'cvi τα~ oψι~ μετ' 

ύπoγραφέω~ 7 τού 6υνχωρηit'έντοg α-ι'ιτφ i'J!- ![ ων] 8 ύπομνημάτων της 

10 6τρατηγία~ 9 Α-ι'ιρη[λlο]υ Διονυ[6]ίου τού και 'AfLfLrovlo[v] 10 έπι χρ[6]νον 
ετη δύο (folgt der - unvollstandige - Text). 

327. Cretio hereditatis einer Unmiindigen. - 170 n. C. - Arsinoe. (S.249.) 

Diptychon (ΜΙΙΒ. ΖΙΙ Kairo Nr. 29808) ed. Seymour de Ricci, Nonv. Rev. hist. 
30,479 fg. 

Lit.: Girard, Nouv. Rev. hist. 30, 490; Mitteis, Srιv. Ζ . 27, 355. 

Die RDmerin Valeria Sarapias hat auf Grund des Testaments ihrer 
Mutter deren Erbschaft angetreten und dariiber wird, nach romischer Sitte 
auf einem Wachsdiptychon, είηε Testatio aufgesetzt. 
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Valeria ist &φηλιξ, d. h. hier, bei eίner Romerίn, unmiindig im strengen 
Sinn, also unter zwDlf Jahren. Sie hat den Antritt mit einem Tutor voll
zogen, der also nicht als Geschlechts-, sondern als Λlterstutor Ζυ betrachten 
ist. Dem entspricht es auch, daB er ίη der Urkunde sich έπΙτροπος nennt, 
nicht κύριος. 

Bereits S. 249 wurde jedoch dal'auf hingewiesen, daB diese Bezeichnung 
erst ίη der Subscriptio erscheint. 1m Text heiBt der Vormund Prokurator. 
Ebenso ist zu betonen, daB der Text nicht sagt, Sarapias habe die Testatio 
gemacht 'auctore tutore'; sondern sie macht sie 'per procuratorem'. DaB 
das kein Zufall ist, sondern provinzielle Eigentίimlichkeit, ist a. a. ο . 

bemerk.t. 
Die Urkunde ist, weil Zeugenurkunde, objektiv, und weil iibel' είη 

ziviles Geschaft errichtet, ίη lateinischer Spl'ache verfaBt. Erst die Untel'
schrift, welche der Tutor fiir die Sarapias abgibt, ist griechisch. 

Είη Parallelstiick - die vaterliche El'bschaft unserer Sal'apias be
treffend - enthiilt Dipt. Cair. 29810 ed. de Ricci 1. c. 481. 

Scriptura interior (auf Wachs). 
1 Valeria Serapias Antinois vir~go, per procuratore L( ucio) 3 V al( erio ) 

Lucretiano Matidio q(ui) e(t) 4Plutinio, Antinoensio fra~tre eius, testata 5 

est, se he~reditatem Flaviae Vale2.riae matris eius adiisse 8 crevisseq(ue) 
seq(ue) heredes g esse secundum tabulae 10t( estamenti) eius. Actnm Aeg(ypto), 10 
nomo ArE:..sinoite Metl'opoli 12ΙΙ1 Kal(endas) Octobr(es) M(arco) Cornelio 

CeE..thego, <Sex(to» Servilio Claro co(n)s(u1ibus). 
AuBen, auf Holz, die Spuren der Siegelung und die (stark ladierte) 

Scriptura exteriOl' illit der nachstehenden Subscriptio: 10υαλερία Σερα
πειαg προ6-ηλit'ον rfj κληρο~νομl/f τ-ης μητρ6~ μου, &κολούit'ο~ rfj δια

it'ή~κ'U α-ι'ιτ-ης. Λούκιος Ο-ι'ιαλέριος Λουκρητιανοg 4 έπεlτροπο~ ων α-ι'ιτη~ 

5 έγραψα ύπΕρ α-ι'ιτ-η~ &φήλικοg οϋ6ης. 

1 Ι procuratorem Lucium usf. 
4 Ι Plotinium usf. 
8 Ι heredem. 

9 Ι tabulas. 
Subscriptio: 2 Ι &κολού-Β'ως. 

328. Indemnitatserteilung an θίηθη romischen Tutor mulieris. -168 Ώ. C. -
Herkunft unbekannt. 

Ρ. Lond. 2 Nr.470 (ρ. 212) ed. Kenyon. Nachtr. von Wilcken, Arch. 3, 244fg. 
Lit.: Mitteis, Sav. Ζ. 25, 375. 

Die Romerin Amatia Prisca ist mit einem Pel'egrinen Sarapion ver
heiratet (matrimonium iniustum). Sie hat fiir θίΠθ Υοη ihrer Mutter ererbte 
Darlehnsforderung ( '. &VLOV μητρικόv Ι 8) Zablung empfangen: als κύριος 

bei diesem Rechtsakt hat nicht ihr Ehemann assistiert, welrber nach dem 
Personalitatsprίnzip nicht Tutol' θίηθΤ Romerin sein konnte, sondern θίη 

romischer Biirger namens Antonius Tiberinus, der jedenfalls vom Praefectus 
Ζυω Tutor bestellt worden war. 1η dem vorliegenden Chirographum nun 
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erteilt jenet· Ehemann dem Tiberinus wegen der erteilten Auctoritas Indem
nitat, "weil Amat,ia Pl"isca das Geld ήchtίg empfangen bat". 

Das Auffallende ist θίη Doppeltes. · 
Erstens, daB del" Tutor muliel'is fiir Βθίηθ Auctoritas iiberhaupt Indem

nitat erhalten muB. Denn Gai. 1, 190- 1 sagt uns, daB 'cum tutore nullum 
θΧ tutela iudicium mulieri datul", d. b. daB der Frauentutor keiner aO tutelae 
unterliege. Indessen folgt aus jenem Satz nur, daB keine eigentliche Actio 
tutelae proponiet·t ist; daB er unter keinen Umstanden zur Verantwortung 
gezogen werden kann, folgt dal"aus nicht. Ζ. Β. ist Actio doli wegen dolosen 
Auktorierens (Ζ. Β. Konspiration mit dem V ertragsgegner) durch jene W orte 
nicht ausgeschlossen, ebensowenig aO mandati. Das umsoweniget· als auch 
ίη dieser Zeit die Auctoritas des Frauentutor noch keineswegs schlechtbin 
θίηθ belanglose Formalitat ist: nur 'saepe' (also keineswegs immer) ίη
vitus auctor fieri a praetore cogitur. 

Zweitens: wie kommt es, daB der Ebemann die Indemnitat erteilt, nicht 
die Frau selbst? Ausgeschlossen ist die Annahme, daB diese verstorben 
und Υοη ihl'em Mann beerbt war; el'stens wiirde das gesagt Βθίη und vor 
allem kann θίηθ Romel"in Υοη θίηθω Nichtromer nicht beerbt werden. 
Denkbar ist jedoch, daB der Mann als Mandatar seiner Frau die Erklarung 
abgilιt, oder auch, daB Βίθ ihm jene Forderung als Mitgift (unechte Dos 
des matrimonium ηοη iustum, vg1. etwa Czyhlarz, Dot.-R. 80 -4) bestellt 
hatte, wodurch er nach dem damaligen Stand des Zessionsrechts zwar 
nicht formell Glaubigel' wurde - das blieb vielmehr die Frau - aber 
doch materiell alle beziiglichen Anspl"iiche die Frau, auch den gegen den 
Tutor, mittelst Actio mandata hatte geltend machen kOnnen. 

Είηθ ahnliche Indemnitatserklarung an den FrauentutOl' - unter Pere-
grinen - enthalt CPR 23 (294); vg1. S. 256. . 

1Σαραπίω[ν] 'Ι6ιδώρου του [καΙ,] 2 Παν[ά]τo~ ~μμωνίoυ του [κ]αι 

5 3Ά.ftηνοδ[ώ]ρου Σω6ικ66μι[o~] δ και Άλ.ftαιευ~ 'AvtroVCfjJ Τ[ι]βερεC~νφ 

ο-όετρανφ xaCQtv. 6Έπ[ ει] επεγράψω κύρ[ι]o~ τή~ 7 [ε]μή~ γυναικo~ περι-

10 λυoύ~6ης δάνιον μητρικον αΛ~τή~ κατα τον ν6μον τών 'Pώ~μαίων tQC
[τ ]ου μέρ[ ο ]υ~ ~μα~τία~ Πρεί6κα~ τή~ και Λoυ.E..κία~ έντευ.ftεν ανεύ.ftυ-

15 13 ν6ν 6ε ποιώ δια το αυτην 14 απειληφέναι. 15 (Έτoυ~) η ΆυτωνεΙνου και 

Ο-όήρου 16 τών κυρίων Σεβα6τών 17 Άρμενιακών Μηδικών 18 flaQ.ftLXrov 
Μεγί6των 19 Παχων ιγ. 

3/4 Σωσ. ό κ. ~ΛAΤ. bezeichnet Phyle und Demos (Kenyon, Arch. 2, 75). 

329. Edikt des Praefectus Aegypti iiber Vormundsbestellung. - 287 n. C. 
Oxyrhynchos. (V gl. S. 248.) 
Ρ. ΟΧΥ. 888 edd. Grenfell-Hunt. 

Dieses Edikt ist θίηθω Gesuch als Einleitung vorausgestellt, welches 
zwei V Ol'miinder Υοη Unmiindigen an den έξηγητrις Υοη Oxyrhynchos richten. 
Der Inhalt des Gesιιchs ist, weil der Papyrus abgebrochen ist, nicht zu er-
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kennen. Das Edikt, das o:ff'enbar irgendwie zur Unterstiitzung des Gesuchs 
zitiert wird, besagt, daB die zur VOl'IIlundsbestellung kompetenten Lokal
behδrden fiir Waisen, die noch keine Κ'Υ]δψόνες haben, solche bestellen sollen, 
damit deren Angelegenheiten keinen Aufschub el·leiden. Vielleicht war dabei 
fiir die Bestellung θίηθ Frist gesetzt: ίη Ι 3 ist der VorschJag der Hgg. 
έν[ τος . . . . ~μερων] sehr ansprechend. 

Die W orte tovr; κα-Β-' ~λικlαν Κ'Υ]δεμόνας ίη Ι 3 beziehen sich darauf, 
daB je 'nach dem Alter des δρφανόι; ein έπlτροπος oder ein κοvράτωρ zu be
rufen ist, wie Ι 5/6 noch deutlicher zeigt. Als Kollektivname fiir beide 
Kategorien der Vormiinder ist jedoch Κ'Υ]δεμών gebraucht. Abweichend ist 
del' spatere Sprachgebl'auch; Ζ. Β. ίη Just. Νον. 72 ist Κ'Υ]δεμών = Curator. 

Zu Ι 1 Ο beachte man, daB an der V ormundschaft auch θίηθ Frau (die 
Tante) beteiligt war. V gl. S. 253 . 

1 [φ]μ[ oυιo~ ουαλέριοι; Πoμπη]ιανo~ δ δια6η[μ6]τατοι; επαρxo~ ΑΙ
γύπτου λέγει' 2 oί~ [έαν μη πεποιημένοι clJ6 ]ιν κηδεμ6ν~ι; 9Ρ[ φαν ]oί~, οι, 
του χειροτονείν κ~ριoι xa.ft[ ε6τώτει;] 3 έν[ 15 Buchst. π~ι]~i6.ftω6αν τουι; 
xa1t' Ι ήλ ]ικΙαν κηδεμ6ναι; ' ot!tro γαρ 6VΜβ7}6εται τήι; ~[ΡΟ6J~η~[ ού6ηι; έπι
μελείαι; τ ]υγχάνειν, ιb~ νυν γε [π ]ολλα τών ορφανικών πραγμάτων τών 
έπι η>[ί~] 5 Κ?/[ δεμ66ιν ()ντων ανα Jβο~ήι; τυγχάνειν δια το μη παρείναι 5 

τoί~ ορφανοίι; έπιτρ6πoυ~ .ητοι 6κoυ[ράτoρα~. 'Έτoυ~J δ και γ (ετoυ~) τών 
κυρίων ήμών Διοκλητιανου και Μαξιμιανου Σεβα6τών 7 Φα[ώφι . . Προ
ετέ.ftη εν 'Οξυ ]ρύγχων τφ α-ότφ μην [ι] Φαώφι κ~. 8 . • [ 16 Buchst. έ]νάρχφ 
έξηγητfj 'Οξυρυγ[χίτου κ ]αι ΜικράΙ; 'Οά6εωι; βουλ( Evtfj) τ-ηι; λαμπ(ράι;) και' 
λαμπ(ροτάτηι;) 'Oξυρύγ~[xων πόλεω~ ] 10 [παρα ...... . . . ... κα]ι 10 

:Α.πολλωνίαι; αμφοτ[εΊρων 'ΩριγΙνουι; μη(τροι;) Θαή6ΙO~ απο τή~ λαμπ(ράΙ;) 
και λαμπ(ρoτάτη~) 11 [ΌξυQύγχ( ων) π6λ( εωι;). Tυx6ντε~ τή~ κ ]ηδεμονΙαι; 
τών αφηλίκων αδελφιδών ήμών, τέκνων τή~ μετηλλαχυ.Ε..[Ιαι; 50 Buchst. 
'Ωριγ ]§'!'9υ~ &π[ο] τή~ 13 [α-ότήΙ; π6λεωι; 
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Ι. D EPOSITUM. 

330. Verwahrungsvertrag. - 227 n. C. - Hermupolis. (Vgl. S.257/8.) 
Lond.3 ρ. 175 ed. Kenyon. Nachtr. Υοη Grenfell-Hunt, Al·ch. 4, 553. 

, 1ΑυQήλιος Θεόγ[ν]ωστος [δ] και Μ[ώ]Q[ος 'ΕQ]μαίου του [και] 2[Π]α_ 
-&[~]τoυ ~x:λλέω,ς ΈQμ[ο]πολ(είτης) άναγQα(φόμενος) έπι πό[λ(εως) άπ]η
λ(ιωτου) ΑυQηλ(Ιlf) 3 ΔιοσΚΟQουτι άδ[ε]λφΏ μ[ο]υ τών αυτών γονέων μετα 
4[Τ]9υ [αυτης] ~ν~[ιΌυ ΛυQ'ηλ({ου)] Πιν[ουτίωνος τ]ού [κ]αι ΚΟΠQέ[ου 

5 X(ιxiQEtv)]. 5Όμολογώ [εχειν παQα] σού έν παQα-&έσει άκίνδυνον [παν]~τoς 
κιν~ύνoυ ~[αι ~]νυπό~oγoν παντος λόγου άQγυQ[ίου] 7 δ[ρα ]χμ[ ας έξακο ]σίας 
/ ΙX[Q]r < Χ αοπεQ απoκατα~στήσω σοι δπη[ν{]κα έαν αίΩ'" άνυπεn.ftέτωf' 
" , t 9 [ ] \ , " ;1 ... " 

10 η εκτε _σ ω κατ α τον τών παQα.ftηκών νόμον γεινoμέ~νη[ς σ]οι της 
ΠQ[ ά]ξεως #~ τ[ ε] έμού και έκ τών 11 ύπαQχόντων μοι πάντων κα-&άπεQ 
έκ δίκης και έπεQωτη-&εις ώμολόγησα. Folgt Datum und ύπογQαφή. 

6 λόγου Ι {ιπολόγου. 

331. Verwahrungsvertrag. - 106 n. C. - Faijum. (Vgl. S.257j8.) 
BGU 856 ed. Krebs. Nachtr. Υοη Gradenwitz und Wilcken ίη den Nachtr. zu 

BGU ΠΙ 
Lit.: Kίibler, Sav. Ζ. 29, 195. 

Es besteht kein Grund, hier mit Kiibler a. Ο. θίηθ versteckte Mitgift
bestellung anzunehmen; θίηθ Mitgift ware nicht · wie hiel' beiden Ehegatten 
gegeben worden. 

1 'Έτους δ' Λ ' , [Κ ' _ εκατου ·VΤΟΚQαΤΟQος αισ!!Qος NEQoviX TQιxtιxvoίI] 2 Σεβα-

στου ΓεQμανικού Δακικού [ ] 3 Φαωφι λ έν ΨενVQει[ ] 4Όμολ -σ 
51 '.ft ['Ο ' ογου ι 

5 ,Qπαγ~ ης, ννωφQεως ΠέQσης] 5 της έπι,γονης ώς έτών ΤQ[ιάκοντα ... .. 
o~λη] μετοπωι [έκ] δεξΙών και ή [τούτου γυνη ..... ] 751Qπαγά.ftου Πε _ 
σινηι ώς [έτών ' λ,,),] 8 , Ιξ' _ Q 

, ] 9 ••••••• ου,/ μετωπωι c αριστερων ύπο . [. . . .. μετα 
. 10 κυQιου τού άνδQος άλλήλων εγγ[ υοι είς εκτισιν Πα ]~βoύτι 'EQLfrog 

6 Ι μετ&'πωι. 
8 Mit {ιπο . [ beginnt wohl θίη θίη korperliches Merkmal bezeichnendes Ad

jektiv. 
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ώς έτών [ . . . .. ,.... ουλ1}] 11 μετώπωι έξ άQιστεQώυ εχι ειν παQ' αυτού 
τους δμο ]Ε..λογούντας δια χεΙQος [έξ οrκου άQγυρίου δQαχμας] 13 έκατον 

εrκ[ οσι] παQα.ftήκη[ν άκίνδυνον παντος] 14 κινδtίνo[ υ] και άνυπόλογον [ΠΙΧ11-

τος .ύπολόγου, ην] 15 και άποδότωσαν οΙ δμολο[γουντες δπηνίκιχ έαν] 16 ιxIQfJ- 15 

ται 9 Παβούς ΙΧνευ τ[ ε πάσης ύπεQ.ftέσεως και] 17 εύQησι[ λογ ]ίιχς , έαν δε 

Ι!η [άποδώσι κα.ftα γέγQιχπται J 18 άποτεισάτωσαν αυτφ [οΙ δμολογούντες 

την ΠΙΧQα ]~.ftήκην διπλή υ άκολ[ ο ]V.ft[ ως τφ τών παQα.ftηΚών νόμφ της] 

20 ΠQάξεως οiJσης τώι Παβου[ τι εκ τε τών δμολο ]~γoύντων και Εκ τών 20 

ύΠΙΧQ ]χόντων ιχυτοίς πάντωυ] 22 κιχ.ftάπεΡ [έγ] δίκης. ('Τπο )rQIX( φευς) τιj'ψ 
[δμολογούντων ...... ] 23 (2te Η.) (έΤών) Vb ωυλ(-η) [ .... ] .. ιστ( .. . ) .. . . 
[ ... ] 24~[ρ l~ιxrd.ft[ ου 'OννώφQεως . [ ... 25 .•• ] .• •• [. • • 25 

23 Ι oiιλή. 

332. Verwahrungsvertrag. - 124 n. C. - Arsinoe. (Vgl. S. 257 Α.5.) 
Lond. 2 ρ. 206 ed. Kenyon. Nachtr. Υοm Hg., Arch. 2, 75; WaSΖΥήβkί und 

Wilcken, Arch. 3, 243. 
Lit.: AuBel' den S. 257 Zitt. BraBloff, Sav. Ζ. 21, 365 fg.; de Ruggiero, ΒηΙ!. 

dell'ist. 15, 248 fg.; Segre, ibid. 19, 204fg. 

Gelddepositum, ausgezahlt durch θίηθ Bank; daher wahrscheinlich vel'
schleiertes Darlehen. ν gl. 333. 
1 ["Ετο ]υς [ό]γδόου ΑυτοκράΤΟQος KιxtOΙXQor; Τραιαν[ ού] 2 [Άδ]Q[ΙΙΧ ]νΟύ 

ΣεβΙΧΟΤΟύ μηνος ΓΟQπιιχίου ε 3 έν ΠτολεμΙΧίδι ΕvεQγέτιδι τού ~ρσινoεί

[του νομού.] ΌμολογεΤ ΠQιμος Σαμβα τού ΠQίμου (Signalement) 6ΉQα- G 

κλεtδrι ΤQιαδέλφοv (Sign.) 8 εχειν παQ' αυτού το[ν δ]~μ[ ολογ ]ούντα πρτ

μον δια της Διουυσίου τού και Xαι~ρή[μoνo]ς ΤQαπέbης [Ί]εQας Πύλης 10 

άργVQίου δQα~χμα[ς] δισχιλίας ΠΙΧQα.ftήκην άκίνδυνον πιχυτ[ος] 12 κ[ινδύ]- . 

νου και άνυπόλογον παντος ύπολόγΓ ου], τας 13 δ[ε ...... ] της παQα.ftήκης 
tXQrvQtov δQαχμας δισxι~λίας έπάνιχνκον τον δμολογούυτα [Πριμον άπο]-

15 δώ[ σειν] τφ Ήρακλεtδrι δπηυίκα έαν αυτος Ήρ[ ακλεί]~δης [ιxIQ Νται 15 

ΙΧνευ δίκης και ΚQίσεως και πάσης ύπεκ~.ft[ έσεω]ς και ε{ψησιλογίιχς' έαν 

δε μη άποδφ κα.ftα 18 γέγQαπτιχι, άποτισάτω τώι ΉQακλείδrι την παρα.ftή-

19 κην διπλήν κιχτα τον τών ΠΙΧQιχ.ftηΚών νόμον γ~~,!,oμέν[ η]ς τώι 'HQΙX- 20 

κλείδrι της ΠQάξεως εκ τε τού 21 ΠQίμοv και έκ τών ύΠΙΧQχόντων αυτφ 

πάντω[ν] 22 ΚΙΧ.ftάπεQ εγ δtκης. (Folgt ύπογQιχφή.) 
Auf dem Verso das χιΧQαγμιχ. 

13 !. ό[Ε πι;ιοκ(ειμένα,)] ? 17 Ι {ιπει;ι.ftέσεω,. 

333. Verwahrungsvertrag. - 151 Ώ. C. - FaijuIn. (Vgl. S.257 Α. 5.) 

BGU 702 ed. Krebs. Nachtr. Υοη Wilcken, Arch. 1, 175. 
Lit.: Kίibler a. Ο. 195; Segre, Bul!. dell' ist. 19, 205. 

Dieser ν erwahrungsvertrag enthίilt wahl'scheinlich eln verschleiertes 
Darlehen; denn da die Demal1.0n das Geld bereits bei del' Bank liegen hatte 

Mitteis-Wilcken: Chrestomathie. π. 25 
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(die Urkunde ist Βank-διαγι;ιαψή), hatte θδ keinen Zweck, es in Pl"ivatdepot 
zu geben. Ebenso in 332. 

I'Έτους πεντεκαιδεκάτου Αυτοκρ[άτορος] 2 Καίσαρος Τίτου Αίλίου 

Άδριαν[Ο]Q 3.)tντωνείνου ΣεβασΤΟύ Ευσεβούς μη~νας Άδριανού ιε. Δια 

5 τ.ης .)tπολ~λωνίου τραπέ~ης .)tγοράς. Δημάρι~oν Πετερμουftίωνος μετα 

κυρί~oυ τού συνγενούς Πτολεμαίου τού 8.)tφροδεισίου Ευπορούτι Πτολε-

10 9 μαίου τού Μύσftου αις έτών τεσ~σαράκoντα πέντε ουλη οφρύι αρι

στερfj., 11 μετ α κυρίου κιχι έγγύου εΙς 12 εκτισιν τού αδελφού Ήρακλεί~δoυ, 

15 αις έτών τεσσαράκοντα, oυ~λη οφρύι αριστεΡff, αμφοτέροις 15 απα αμφό

δου 'Ιεράς πύλης, έ~xειν την Ευπορουν παρα τ.ης 17 Δημαρίου παραftή

κη[ν 1 ακίν~δυνoν παντας κίνδυνου 19 κιχι ανύπόλογον πιχντας ύπολόγου 

20 20 αργυρίου δραχμας έκιχτα[ν] 21έβδομήκοντα εξ Ί αργ- \ ρος, 22ας και 

αποδώσει ή Ευπ[ ο Jρού[ς .. ] 23 [δ Jπηνίκα έαν αίρ.ηται ή Δη[μ Jάρι~[ ον .. . 
Hier bricht der PapYl'US ab. 

334. Verwahrungsvertrag. - 146 Ώ. C. - Faijum. (V gl S. 257.) 

Lond. 2 ρ. 208 ed. Kenyon. 
Lit.: BraBloff, Sav. Ζ. 21,365; Segre, Bul1. dell'ist. 19,205; Kiibler, Sav. Ζ. 29, 195. 

Es ist bestritten, ob echtes Depositum vorliegt oder, wie manche ver
muten, verschleierte Mitgift. Bestimmte Anhaltspunkte fiir letzteres liegen 
nicht vorj der Umstand, da.B die Herausgabe jederzeit soll gefordert werden 
konnen, spl'icht dagegen. Oder liegt das Alimentationskapital des αγραφος 
γάμ.ος (8. 206) VQJ'? V gl. noch 335. 

L.1-4 Praskript. 5Όμολ(ογεί) ΠιχπονΤ[ώJς [δ] κ(αι) Σώτις Παπεί

τος τού Παπε~εϊ[ τος] (Signalement) 8 Άρσεϊτι Μύστ[ ου J πρεσ~βυτέρoυ 
10 Μύστου μετα κυρίου τού συνγενούς 10Ήραίου Χρυσά έχειν παρ' αυτ.ης 

ταν δμολ( ογουντα) δια 11 χειρ ας αργυ(ρίου) δραχμας ογδοήκοντα δ[ ύο J 
12 παραft1ίκη[ν ακ Jίνδυν[ ον J παντας κινδ-Ι;Ε-[νου και] ανυπόλογον πιχντας 

15 ύπολόγου 14 [ας] και απ[ οδώσειν ιxvtfl δπ Jηνίκα §α[ν ή] 15 Άρσεις αΠt;'f

τή[σ'!7 ά'Jνευ πάσης ύπερftέσεω(ς) 16 κ(αΙ,) αντιλογίας γεινομένης tfl Άρσεϊτι 
17 τ.η[ς πράξεως εκ τε τού ΠαπονΤώτος] 18 [και έκ τών υπαρχόντων ιxiJtrjj 

πάντων J 19 [καftάπερ έκ δίκης .. .... . 

335. Verwahrungsvertrag. - 184 Ώ. C. - Arsinoe. (V gl. S.257.) 

CPR 29 ed. Wessely. Nachtr. ,ΙΌη Hunt, GGA 1897, 464; BraBloff, Sav. Ζ . 21, 
365 Α. 3 und Zereteli (brieflich). 

Lit.: Revillout, Pl'ecis 2, 1138 fg.; Bl'aBloff, Sav. Ζ. 21, 365 Α. :!; Segl'e, Bul1. 
19,204; de Huggiero, Bull. 15, 248; Kiibler, Sav. Ζ. 29, 194. 

Es wird hier νοm Herausgeber, νοη Revillout und Kiibler verschleierte 
Mitgift angenommenj anderer Ansicht die anderen zitierten 8chriftsteller. 
Man konnte allenfalls auch an das Alimentationskapital des αγQαφος γάμ.ος 
denkenj vgl. Einl. zu 334. 

Ι Depositum. 387 

L. 1-6 Praskript. ΌμολJογεl 'Αρποκρατ[ίJω[ν ΔηJ~[μηJτρίου [το Jv 
'Ήρων[ος απα] τ.ης μητροπόλεως (SignaΙeωent) 9 [ΊJσιδώρ/f Έπαγάftους 

(Sign.) 10 μετ[ α] κυ[ρίου J 11 τού όμοπατρίου κιχι δμομητρίου αυτ.ης Μελ- 10 
φού Θέ[ ω J~vog (Sign.) εχειν ταν δμo~λoγoύντιx 'Αρποκριχτίωνα παρα τ.ης 

'Ι[ σιJδώρας παΡΙXXρή~μα δια χρρας αργυ[ρ Jtov δραχμας οκτιχκοσίας παρα
.ιtή~κην ακίνδυνον πιχν[ τα Jg κινδύνου και αυυπόλογον 16 παντας υπολόγου 15 

ην κιχι αποδώσι αυΤ'iΊ δπηνίκα 17 έαν ιχίρήται ανευ πάσης υπερ.ιtέ[ σε ]ως 

κιχι κρίσεΕ-ως κιχι ευ[ρηJσιλογίας [γ Jινο,uένη[ς ιxvtflJ τ.ης πράξε~ως ε'κ τε 

τού Άρποκριχτίωνος κιχ[ι iJx των [ύJπαρ~χόντω[ν α]υτφ πάντων κιx.ιtάπερ 20 
έ[κ] δίκης. Folgen die Unterschriften, dal'in 1. 25 :Α.ρποκρατίων Δημη
τρίου δμολογώ έχειν πιχρα τ.ης 'Ισιδώρας 26 τας τ.ης πιχραftήκη~ δρ[ ιχ JxlLιXg 25 

οκτακοσίας οκτώ usf. 

9 Έπα:γά.(Τους Zereteli; -.(Του Wessely. 
26 ΗίθΤ werden 88 Drachmen genannt, 

ίω Text, Ι 14, ηuι' 80. Statt der m. Ε. 
nicht befriedigenden ErkH11'ungen des Hg. 

und Kiiblel's a. Ο. 194-5 mochte ich ίη 
Ι 14 einen bloBen Ausfall νοη δκται 
annehmen. 

336. Verwahrungsvertrag. - 212 n. C. - Faijum. (V g1. S. 258.) 

BGU 637 ed. Krebs. 

1[.Jκον ε .. [ ... . J 2 παρα 'μιχυτφ κιχι αποδ'ώσω [OO]f, [όJπ[ότανJ 3βου
ληftflς, τα προκίμενον πη[ . ... ] 4 !ας δραχμας τεσσαράκον[ τα ανευ J 5 δίκης 5 

και κρίσεως και πάσση[ς εύρηJ~σολογ{ας κατα ταν τών παραftη[ κων J 
7 νόμων, γινoμένη~ σοι τ.ης πράξ[ εως] 8 έκ τε έμου και [έ]κ τών υπαρχόν

τ[ ων] 9 μωι πάντων καftάπερ έκ δίκης, τα τ[ε χι J~ρόγραφον τούτω μο- JO 

νιχχαν γραφε[ν υπ' iJE-lLofl κύριον εστο. ('Έτους) κ Αυτοκράτορος [KJιxi
[σαρος] 12 Μά[ρ Jκου Αυρηλίου Σεουήρ[ ο Jv .)tvtrovtt[vov ΠιχρftικούJ 13Μεγί
στου Βρετιχνικού Μεγίστου Ε[ υJσεβούς ΣF~βαστού Ευτ[ vxJofJg Μεσορη 
έπαγομέν( ων) α. 

4 • iiber del' ΖθίΙθ nachgetragen. 
6 Ι εύρησιλογία: •. 
7 Ι νόμον. 

9 Ι μοι. - Ι δ[Ε. 
10 Ι τούτο. 
11 μ corr. - Ι Ι!στω . 

337. Quittung iiber Riickempfang eines Depositums - 134 Ώ. C. -
FaijCιm . 

Lond. 3 ρ. 169-170 ed. Kenyon. 

Das Depositum ist wohl Darlehen, weil es durch die Bank ausgezahlt 
wurdej vgl. oben 8.257 .. 

I'Έτους οκτωκιχιδεκάτου Αυτοκράτ( ορος) 2 Καίσιχρος Τριχιιχνού '4[ δριιχ
νο Jf; S Σεβαστου Τύβι κγ απα τ.ης 4 Χαιρήμονος κιχι μετόχων τριxπέ~~ης 5 

Διο[νυ ]~fd[ δ]ος Ππ)~[ ε Jι:ιαί[ ος] 6 Mύσ.ιtoυ Θασί/f Δουκίου μετα κυρίου 
7 τού αδελφο[ύ]' Σωκράτους ξιπέχιν 8 τ·ην Θιχοίαν παρα τού Πτολεμαίου 

9 ας ωφιλεν avtfl δ ΠτολεμΙΧΙος κατα 10 διιχγριχφην τραπέ~ης Διονυσιάδο(ς) 10 
25* 
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11Παλαμήδους [τ]ου Όν[ν]ώφριος 12 τφ εν§?τώ[τι] fn [λόγφ] 1S παρα{}ήκης 

15 [άργυρίου δραχμας] 14όγδοήκον[τα ... και] 15 μη ενκαλίν [1'ίπερ αυτών] 

16 [κ ]ι:ι~ άναδ'ερ[ ωκέναι αυτfj.. Abgebrochen.] 

338. Erfiillungsiibernahme fiir θίη fi.ngiertes Depositum. - 134-5 n. C. -
Tebtynis. (V gl. S. 257 Α. 5.) 
Teb. 392 edd. Grenfell-Hunt. 

Der Papyrus ist wίchtig, weil ίη 1. 26-27 θίη Depositum erwahnt 
wird, welches sicher verschleiertes Darlehen ist; denn Horion, einer der zwei 
"Depositare", hat den Schuldschein a uf Βί tte (des anderen, namens Κro
ηίοη) unterschrieben, ohne etwas bekommen zu haben, wahrend dieser es 
'εΙς το ίδιον' bekam, was alles nur bei θίηθω Dal'lehen denkbar ist. Der 
unmittelbare ΛnlaB zur gegenwartigen Urkunde war dieser: Horion ist ge
storben. Νηη verSΡήcht Kronion seiner Witwe Eudaimonis, sie νοι' jeder 
Inanspruchnahme aus jenem Schuldschein, den ja Ηοήοη nur wie ein Biirge 
unterschl'ieben hat, Ζη schiitzen. 

Ubl'igens sind die αιθί Beteiligten Geschwister. Horion hatte seine 
Schwester geheiratet. 

1 ['Έτους ενν ]εακαιδεκάτου Αυτοκράτορος 2 [Κα{σαρος Τ]ραιανου 51.δρια

νου Σεβαστου S [ •••.•• εν Τ]εβτύνι της Πολέμωνος μερ{δος 4 [του )fQot-
5 νο{]του νομ[ ο ]υ. Όμ[ ο ]λογεί Κρον{ων 5 [Κρον{ωνος] του 'Ήρ[ ω ]νος ώς 
[έ]τών Etxoot 6 [ ••••• • ουλ]η άντικνημίωι δεξιωι 7 [τfj έαυτου] δμοπ[α]

τρείωι και όμομητ[ρεί]φ 8 [ιΧδελφfj EVΔ]αιμo[νίδι] Τ'π και Πoλίττrι Φ[ς] 
10 9 [ετών τεσσαρ]άκοντα εξ ουλη γόνατι δεξΙ[ώ]Ι 10 [μετα κυρίο]υ του έαυτης 

υίου Ευ[ τ ]ύχου 11 [του 'Ωρίωνος] ώς ετών Etxoot ουληι χειρ/, 12 [άριοτερt;' 

έ]πάναΥκον τον Κρ[ ο ]ν{ωνα 13 [παρέξεο{}αι] την άδελφην EVΔαιμωνίδ( α) 
15 14 [την και Πόλι]τταν άπαρανόχλητον και 15 [άνείοπρ ] ι:ικτο ν κ[ αι] άπερ{σπα

στον 16 [κα ]τα πά[ντα] τρόπ[ ον 1'ίπερ] ιhν [γ ]ράφεται 17 [δ ά]Υηρ αυτης ων 

δε κ[ αι ιΧδ]ελφος 'Ωρίων 18 [θς]τετελεύτηκ§ν Τα[ ω ]τίωι Ήρακ[λ]ε{δ[ ου] 
20 19 [κα.ft' δ]μολογε{αν παρα[ .ftή]κης έπι του 20 [τρί]του [τους 51.δριαν[ ου Κα ]{-

ι1αρος του κυρ{ου 21 Μ[ ε ]οορη νουμηνίιι δια του ivraiJ.fta γ[ρα ]φείΟ1 1 

22 χρυο{ου [δ]οκιμίου τεταρτών πέντε και ά[ργυρίο]υ 23 [έ]πιοήμου και ετερα 

25 έφ' οΙς ή δμολογεί[α] 24πειμέχει, δια το τον Κρον{ωνα εσxη~έναι ταύ
τας εΙς το fδιον, τον δε 'Ωρίωνα 26 μηδεν άπλώς λαβόντα κα[ τ]α παρά

. 27 κληοιν γεγράπται αυτών. (2Ιθ Η.) Κρονίων Kρoνί~ωνoς δμολογω παρ-

30 έξεο.ftαι την ιXδελ~φήν μου EVΔεμoνίδαν τη (ν) και Πόλιττα(ν) 30 άπαρα

νώχλητον και άλίοπαρτον και ά~ερ{oπαoτoν κατα π[ ά]ντα τρόπον 1'ίπερ 

11 ['ΩρΙωνο.] Μ. wegen Ι 17. 
13 Ι ΕΜαιμ,ονίδα. 
14 Ι άπ",ρενόχλητον; ebenso l. 30. 
17 [δ ά ]fTιI? und (},ν Μ., am Original 

bestatigt von ΗυηΙ , statt Γ δ πατ JTιI? α.fιτή., 
ιJ'ιν δε κ[ αι δ άδ]ελφό. G.-H.; letzteres des
halb ausgeschlossen, weil sonst zwei ΡθΙ'-

sonen mitunterschrieben hatten, Vatel' 
und Bl'udet', wahrend ίη l. 25/6 nur letz
terer genannt wird. 

23 1. έτέρω'll. 
27 1. rΕΎράψ(tαι. - α.fιτώ'll: sc. τών τε

ταρτών usf., cf. 1. 16 i. f. 
30 1. άνείσπρακτο'll. 

ΙΙ. Receptum nantarum. 389 

82 ιbν γράφετε δ άδελφος ήμών 'Ωρίων Πα.Ε...ωτίφ Ήρακλείδου κατα παQα
.ftήκην έφ' ους] 84περιέχι(ν) δια το εμε εσχηκέναι εΕ[ς] το εf~διον τον 85 

δε 'Ωρίωνα μηδεν άπλώς λα{}~όντα κατα παράκλησι(ν) γεγραπετε αυ-
31 τών κα.ftως πρόκιται. 'Έγραψεν iιπε[ρ αυ]του 38 )fγα.ftης )fρείου μη είδό

τος γράμμα[τα. (3to Η.) 'ΕνΙι[έτακται δι]α του εν Τεβτύνι γραφ[είο]υ. 

82 1. γράφεται. 36 1. rΕΎράψftαι. 

Πι RECEPTUM NAUTARUM. 

339. Receptum, vielleicht θίηθΒ Nauta. - 167 n. C. (Vgl. S. 259 fg.) 

Ρ. Grenf. 2, 108. Nachtr. Υοη Wilcken, Arch. 1, 373. 

Das Stiick wiι·d Υοη den Herausgebern fiir θίηθη Brief erklart; es ist 
o:ffensichtlich ein Receptum. 1ω Hinblick allf tri(er)archum 1.10 kann man 
vielleicht an ein Receptum nautarum denken. Die Bedeutung des Stiickes 
liegt nur ίη der hier vorkommenden Wendung 'sanas salvas recepisse.' 

· ..... ..... ]τ~l[ 
· .. . . . . . r ]~~~pίBBθ . [ .. . . . . . .. ]sto[ . . ...... . ]:ι;ι[ . ] 

· . .. . . . ]a(m) denarios [ . .. ... ]ngentos et [ . ... c]entum 
· . '. ' ..... ] superari [ . .. . .. .... ]maur[ . . .. . . ]alicla(m) 

5 ••.•.. ..• • ]puratam et [ .. .. .. ]e barbari [ ... . ]ei se fatum 
[.] . .... [.]m barbaricum [ . . ... ] miserat mi[hi] Cornelius 
Germanus procurator meus; quas has res intra scrip-
tas meas salbas sanas recepisse scripsi nonarum 
Octobrium ad Puluinos ad statione Liburne fiζle(s) 

10 interueniente Minucium Plotianum tri( er) archum 
et Apuleium Nepotem scriba(m). Actum (ad) Puluinos 
nonis Octobris imp( eratore)' Uero ' ter' et Umidio Quadrato consulatus 

6 [quem?l miserat (Μ.). . (Genetiv abhangig Υοη fide). - Uber ad 
10/11 J. Minncii - Nepotis scriba(e) Pulvinos Β . Wilcken a. Ο. 

340. Binnenschiffsbefrachtung. - 138-161 n. C. - Provenienz unbekannt. 

Lond.2 Nr.301 ρ.256 ed.Kenyun. Nachtr. Υοη Wilcken (Nachtr. Ζυ Lond. 3 ρ.383) . 
Lit.: Ashburnel' a. ο. 

Nach σvvαγΟQαστικοv (ι 2) und der Kontrasignatur Ι 16 dίirfte es sich 
um θίηθη Staatstransport handeln. 

1 της εξ . [ ... . . ]νωι επ~ το[ υ] 2 εμβαλλομένου oυναγoραoτι~κoυ πυρου 

όμνύω την 4. Αυτοκράτορος Καίοαρος Τίτου 5 ΑΙλ{ου Άδριανου )fντωνίνου 5 

2 Ζυ σv'llαrοραστικό. vgl. Zulueta, De patrociniis vicorum (ίη Oxford stud. ίη social 
and legal history Ι 1909) ΙΙ ρ. 71. 
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6 Σεβαστου Εδσεβου!; τύχην &ν~τιλήμψασ-ftαι τfjq χρείας πισ.!τώ!; και έπι-

10 μελώς και πασαυ 9 φροντίδα ποιήσασ-ftαι τού πα~ραμείναι τονς έπιπλόους 

μέ~xρι της έν πόλει ζυγοστασίας 12 και παραδΦ[ σω] τον γόμον 13 σώον 

15 και &κακούργητον 14 τφ ε[μ ]αυ[ του] κινδύνφ 15 η ένοχ[ ο] ς ειην τφ σρκφ. 

16 Ά[πο]λλ . . . σεσημ(Είωμαι). 

34:1. Binnenschiffsbefrachtung. - 236 n. C. 
Lond. 3 Nr. 94., ρ . 220 edd. Kenyon-Bell. 

Lit.: Ashburner a. Ο. 

Arsinoe. (V gl. S. 259 fg.) 

1Έναύλωσευ Α-Ορήλιος Ήρακλfjς ΔίΟσκόρου &πο !Ανταίου πόλεω!; κυ

βερνήτη? 2ιδ'toυ πλοίου &yroyfjr; &ρταβών διακοσίων πεντήκοντα &σήlf9V 

Α-Ορηλίφ Άρείφ 3Ήρακλείδου βΟυλευτf! τ.ης Άρσινοειτών πόλεως προg έμ

βοληυ λαχανοσπέρμου &ρτα~βών διάκοσίων πεντήκοντα έπι τφ έμραλέd-ftαι 
5 &πο σρμου ΙΧλσου!; μητροπόλεω!; 5 μέχρι σρμου του Όξυρυγχείτου ναύλου 

του συμφωνη-ftέντος &ργυρίου δραχ[μών] 6 έκατον xa-ftafIffJv &πο πάντων 

αφ' ιbν έντευ-ftεν εσχεν &ργ( υρίου) δραχμας τεσσεράκουτα, 7 τας δε λοιπας 

δραχμα!; έξήκοντα &πολήμψεται αμα τf! παραδόσει, απερ φορτία παρ α-

8 δώσει σώα και &κακούργητα &πο ναυΤΙΚ[fjq] ~ι;t~OV[!! ]γία!; λαμβάν[ οντος 
α-Οτ ]ου προς έμ~βOληιl rιμέρα!; δύο &πο τ.ης κε και δμ~ίφ[ς] ~ροg-ανι;t[μέ-

10 ν ]ειν α.iJτ[Ον Ι έν τφ 'Οξυρυγχίηι 10 rιμέρας τέσσαρας, με-ft' ίΧς 'έαν παρα
κατασχε-ft!Ί, λήμψεIι;t~ δ κυβερνήτης rι[με ]ρησίως 11 [δ]ραχμας δεκαεξ έαυτφ 

παρεχόμενος δ κυβερνήτη!; του!; α.iJτάρκεις ναύτας και 12 Irιν του πλοίου 

πάσην έπιχρειαν, λήμψεται δε δμοίως iιΠΕQ σπονδ.ης έν τφ ΌξυQυγ)χεί-

13 ηι οίνου κερά,αιον. Ή ναυλωτικη κυρία. (2to Η.) Α.iJρήλιοq Ήρακλ.ης 

νεναύλφκα κα~ 14 [ησχων έπι λόγου τας δ'ραχμας τεσσαράκοντα d:ι!; ΠQόγκει-

15 ται. 15 (1t. Η.) ('Έτους) γ Α-ΟΤΟΚQάΤΟQος Καίσαρο!; Γαίου 'Ιουλίου Ο.iJήρου 

Μαξιμείνου E.iJo[ εβους] Εύτυχου!; Σεβαστου 16 και Γαίου 'Ιουλίου Ο.iJήρου 

Mα~ίμoυ του ίερωτάτου Ifι;tloι;tqot; Σεβαστου υίου του Σεβαστου 17 Φαώφι κβο 

2 άσήμουvgl.Lοnd.2Ρ.991.2(Βd . J443). zu lesen, ziehe ich vor: έ1tιχειρίαν nach 
4 ν gl . ΚθηΥοη ad. h. Ι Rhod. Seeges. IIlc 11; vg1. Ashburner a. Ο. 
8 Zu ναυτικη κακουργία Β. S. 260. Ρ 1:12. 'ΤπΕρ σπονδής ist eine Abgabe (Otto, 
11 Υ g1. Rhocl . Seeges. ΙΙΙ c 11 : ναvτας Priester und Tempel 2, 1134) unbekannter 

τούς άιικούντας. Natur. 
11! έπιχρει"ν; nach Κ. auch έπιχορίιχν 14 1. πρόκειται. 

mOglich. Seinem 'V ol'suhlag έπιχορ(ηγ ) ίαν 

34:2. Binnenschiffsbefrachtung. - 326 n. C. - Herkunft unbekannt. 

Ρ. Amh. 138 edd. Grenfell-Hunt. 

Lit.: Ashburner a. ο . ; Μ Gelzer, Stud. ΖΠΙ byz. 'Verwalt. Agyptens 56. 

1 Γα (έτου.--) τυβι ιδΌ 2 (2t. Η.) Α.iJρηλίφ ΓεQοντίφ στρα(τηγφ) Ά( ) 
5 3 παρα Α-ΟρηλιΌυ Πλουτίωνος 4 ΣαQαπίωνος &πο του Μεμφίτου 5 κυβερ

(νήτου) πλοίου ταμιακου αγο(ντος) (&ρτάβας) Σ. 6 Όμολογώ όμνυς τον 

τών κυρίων 7 ?ίμών ΑVΤΟΚQατόρων τε και Καισάρων 8 τύχην παQειληφέναι 

Π. Receptum nautarum. 391 

και έμβε~βλfjσ-ftαι δια Σιλβανου Κρατίστου 10 [έ]ξ &ποστόλου τ.ης τάξεως 10 

τ.η!; 11 μαγιστρότητο!; iιπεQ γόμων δύο 12 [κ ]ανόνο!; τfjς έ.iJτυχους τρισκαιδc
κάτης 13 [Ιν( δικτίονος)] lXv-ftfIaxot; κα-ftαρου κεντηνάρια 14 [δια ]κόσια, / κε(ν 

τηνάQια) Σ, ίΧ και &ποκομίσω 15 [ .• •• •••. • ε ]tq την !Αλεξ( άνδρειαν) και 15 

παQαδώσω 16 [ ••. • •• • • • . ]g-τη έκ Πλήρους 17 [τφ έμαυτου κινδύ]Υω. 'Έσχον 
: δε και iιπερ 18 [ • . .•• . • ••. κ]ελευσ&έντα κεντηνάρια, 19 [και έπερωτη-ftεις] 
d:ιμoλόγησα. 20 ['Τπατ{ας τών δεσποτώ]ν rιμών Κωνσταντίνου Σιβαστου 20 

το ξ 21 [και Κωνσταντίου] το( v) Ιπιφα< νεστά)του (Καί)σαρος το ά 22 [Τύβι 
ιδ. (3 t

• Η.) Α}ι'ιρήλιος Πλουτ{ω(ν) παρέλα~[βΌν τον ίΧν ]-ftQaxa κιχι &πο

κομίσω ώς 24 [πρόκειται. Α.iJ]ρ(ήλιος) Νειλος έγραψα iιπ'ερ α.iJ~[του &γραμ- 25 

μ]άτου. 

9/10 G -Η. κρατίστου έξαποστόλου; ich 
denke an Κρατίστου έξ άποστόλου 8owohl 
wegen ά1tοστόλφ ίη Lond. 2 ρ. 99, 10 (Bd.I 
443) als weil έξαπόστολος kein Amt ist. 
Zu άπόστολος ίη Lond. cit. dachte ich ίη 
Sitz .-Ber. ρ . 274 an eine dem Schiffer 
mitgegebene Konsignation iiber die La
dung; dies auf Grund der Apostoli 
(= literae dimissoriales) ίη D. 49, 6, 1. 
Λη unserer Stelle muB άπόστολος (τής 

τάξεως) einen Ladungsauft1'ag des Of:6.
cium bedeuten. Vielleicht trifft dieser 
Sinn auch ίη Lond. cit. zu. Κρατίστου 
als Ν om. prop. zu fassen, proponierte W.; 
ίη Sitz.-Ber. 276 las ich <ΤΟύ) κρατίστου. 
- Anders Μ. Gelzer a. Ο. 

16 Ι etwa [τφ έκείσε ζυγοστ Jζfττι nach 
340 Ι 11? - Das Faksimile laBt leidel' 
nicht erkennen, ob Jι;<τη moglich ist. 

17 Anf. erg. Μ. 

34:3. Binnenschiffsbefrachtung. - 580 Ώ. C. - Oxyrhynchos. (V gl. S.260.) 

Ρ. ΟΧΥ. 144 edd. Gl·enfell-Hunt. 

Dieser aus der Zeit nach Justinian stammende Frachtkontrakt ist da
durch charakterisiert, daB er die jetzt ίiberflίissig gewordene Klausel σαια 

καί &κακούργ"1τα oder τιρ εμ,φ κινδύνφ weglaBt. Dafiir wird die Wendung 
δΙχα -Β'εου βΙα, gebraucht. 

1 [16 Buchstaben] 9VΠQαιΗ 16 Buchstaben] 2 [16 Buchstaben] V νύτα
ρί[ ου 14 Buchstaben] 3 τ.ης Ήρακλέους. 'Τπεδεξάμην παρα της iιμετέρας 

4 iιπερφυίας δια 'Ιωάννου του ε.iJδοκιμωτάτου rιμών 5 ΤQαπε~ίτου iιπερ προ- 5 

σόδων ΤQίτης καταβολ.ης 6 τρισκαιδεκάτης Ιπινεμή( σεως) XQvoofJ έν όβρύ~φ 
χαράγματι 7 νομίσματα χείλια τετρακόσια τεσσαράκοντα, και 8 έν απολύτφ 

ΑΙγυπτίφ χαράγματι ζυγφ Άλεξ(αυδρείας) νομίσματα 9 έπτακόσια εικοσι, 

και iιπερ όβρύζη!; και &ποκαταστατικών α-ύτών 10 νομίσματα τεσσαράκοντα 10 

πέντε, γί( νεται) χρ( ~σoυ) νο(μίσματα) ,Βσε 11 και ταυτα 12 έτοίμως εχω 
καταγαγειν έν ΆλεξανδQείο/- δίχα -ftEofJ βία!; 13 και τών κατα ποταμον κιν

δύνων και έπηρειών, και καταβαλειν 14 έπι 'Ιωάννην και' Συμεώνιον τους 

λαμπροτάτους &QγυQοπράτας, 15 και ένεγκειν γράμματα του λαμπροτάτου 15 

&ποκρισιαρίου Θεοδώρου d:ις το είρημένον χρυσίον εΙς πληQες κατεβλή-ftη. 

Και 17 προς iιμετέραν &σφάλειαν -ητοι του α.iJτου ε-ύδοκ(ιμωτάτου) τραπεζί-

4 1. <ύμών. 8 Zu ά1tόλvτον XdQιxYILIX vgl. die Anm. del' Hgg. ad h. 1. 
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του Ι8 πεποίημαι την παρουσαν παραf}11καρίαν γραφείσαν χειρ ι εμfι Ι9 μηJJΙ 

20 'A4tVQ κς Ινδ(ικτι6νος) ιδ. + Βασιλε{ας του 4tειοτάτου και' 20 ευσεβεστάτου 
~μων δεσπ6του Φλ(αυ{ου) Τιβ<ε)ρίου Κωνσταντίνου 21 του αΙωνίου Αυγού

στου και Αυτοκρ( άτορος) ετους εκτου, μετα την 22 -όπατίαν τ-ης αυτού 

δεσποτείας το δεύτερον. + 

ΠΙ VOLLMACHT UND STELL VERTRETUNG. 

34:4:. Verkaufsvollmacht. - 83 n. C. - Oxyrhynchos. (V gl. S. 261.) 

Ρ. ΟΧΥ. 94 edd. Grenfell-Hunt. 

Lit. : Wenger, Stellvertretung 218 fg. 

νοη den Worten ίη 1. 18 fg.: της πίστεως πε(>ί α-Οτον Διοvvσιοv (del' 
Bevollmachtigte) ουσης, της δε πε(>ί κυρείας βεβαιώσεως lξακοΛοv{fοvσης τφ 
'.Αντωνίφ ΠτοΛεμαίφ bezieht sich der erste Halbsatz nicht etwa auf das Ver
haltnis Ζη den Kaufern, sondern auf das zwischen Mandant und Mandatar: 
Letzterer ίibernimmt den Verkauf auf seine π{στις, d. h. er verantwortet, 
daB er so gut wie moglich verkauft (so wird π{στις auch Ζ. Β. ίπ BGU 300, 
11 und ΟΧΥ. 727, 21 gebraucht). Ersterer wird allerdings dem Kaufer 
Garantie fiir das Eigentum leisten. Die Fehlergarantie sol1 nach 1. 10 ίη 
der ίη Agypten iiblichen Weise statthaben (vg1. S.193). 

Ι'Έτους τρCτου Αυτοκράτορος KaCfJaQO!; Δομιτιανου Σεβα6τού 2 Φαωφι 

(2te Η.) κη, (1 te Η.) εν Όξυρύγχων π6λει τ-ης ΘηβαCδος. 3Όμολογεί Μάρκος 

'Αντώνιος ΠτολεμαCου υίος Σεργιά 4, ΠτολεμαCος και ιbς xρηματί~ει Διο-

5 νυσCωι πρεσ~βυτέρωι Θέωνος τού Διονυσίου των απ' Όξυρύγχων 6 π6λεως 

εν αγυι~ συνεστακέναι αυτον κατα τήν2.δε την δμολογCαν προς εξαλλο

τρCωσιν αξοντα 8 τα -όπάρχοντα αυτιji 'Αντων{φ Πτολεμαίφ πατρι~κα δουλα 

lοσώματα, Διογά υ τον και Niλoν ιbς (ετων) μ 10 και ετερον ΔΙΟΥάν ιbς 

( ετών) λ, ταυτα τοιαυτα αναπ6~ριφα πλην επαφ-ης και {ερας ν6σου, τοίς 

πρoσελευ~σoμένoις τωι αγOρασμιji ητοι -όφ' iiv 11 "a4t' ενα 13 ~ς εαν ευρrι 
τιμ-ης , και τα αλλα περι αυτω( ν) περιoικo~νoμήσoντα "a4tιX και αυτιji 

Ι 5 Μάρκφ ΠτολεμαC~ωι [π]αρόντι έξ-ην' ε'tΊδoκείν γαρ αυτον επι τoύ~τo[ι]ς 

εφ' φ την δοf}ησομένην αυτφ τούτων 1711 του απ' αυτων πρα4tησομένου 
τψην αποκατα~στεCσειν τιji Άντωνίφ ΠτολεμαCφ , τ-ης πίστεως 19 περι 

20 αυτον Διονύσ[ι]ον ο1)σης, τ-ης δε περι κυ 20 ρεCας βεβαιώσεως εξακολου-

4tούσης τφ Άντω~νίφ Πτολεμαίφ επι τοίς προκειμένσις δικαCοις. 22 Κυρία 

~ σύστασις. 

Verso: Σύστα(σις) 'Αντω(νCου) ΠΤΟλ(εμαCου) . 

3 1. ΠτοΊ.,εμαίος: cf. 8, 14. 
4 Ι ΠτοΊ.,εμαίου. 
12 <όφ' Εν ~ "ιx{f' [να heiBt: Es cliirfen 

beide Sklaven zusammen oder jeder θίη
zeln verkauf't werden. 

17 Ι &κοκαταστήσειν. 
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34:5. Verwaltungsvollmacht. - 148 n. C. Faijum. (V gl. S. 261.) 
BGU 300 ed. Wilcken. 
Lit. : Wenger, Stellvertretung 221 fg . 

1 Γάιος ουαλέριος Χαιρημονιανος ουετρανος 'Αντινοευς 2 Νε[ οαδρ ]ϊά

νιος δ και' Εστ[.]. ης Μάρκφ ΣεμπρωνCφ Κλήμηστ( ι) 3 ουε[ τρ ]ανφ χαίρειν. 
Συυέστησά σοι κατα τούτο το χειQ6γραφο(ν) <Ι φροντιούντά μου των εν 

'Αρσινοείτ'!1 -όπαρχ6ντων και 5 απαιτήσαντα τους μισ4tωτάς, κΙΧν δέον ην, f) 

μισ4tώσαντα 6 η αυτουργήσαντα και αποχας προησ6μενον αΊ}ΤΟίς εκ το[ υ] 

7 εμου όν6ματος και πάντα τfι επι[ τρο ]Π'ϊ] ανήκοντα επι.!τελέσαυτα, "a4tιX 

καμοι παρ6ντ[ι ε]ξεστιν, και διαCρεσιν 9 τ6πον ποιησάμεν[ Ο]Υ ~'[.]. ασμσυ 

εν Καρανίδι, εφ' φ τα 10 περιεσ6μενά μοι αποκαταστήσι μοι εν4tάδε παρα- 10 

11 γεναμένφ τfj έαυτού πCστι και [ε Νδοκω, ο[ς εαν πρo~ 12 ταυτα επιτελέσrι. 
Τ[ο] χειρ6γραφον τουτο δισσον γραΕ.φεν -όπ' εμου κύρι[ ο]ν εστω. Γάιος 

[ούλ[ι]ος Σατορνιλος 14 0υετρανος εγραψα τα πλ[είσ]τα. (Datum.) 16 Ποιή- 1& 
σεται δε και των τ-ης φρoντι~o~μένης -δπ' εμου 4tυγατριδους μου Λογγι

νίας Tαooυxα~ρίoυ και των -όπαρχ6ντων αυτ-ης φροντίδα και απαC~τησιν 

και τα αλλα πάντα κατα τον προκείμενον επ' έμου 20 τι;ι6πον. (2te Η.) Γάιος ;10 

ουαλέριος Χαιρημονιανος συνέστησα 21 τον Μάρκον Σεμπρώνιον Κλήμεντα 

επι πάσι τοις προκειμέν( οις) '. 22 (3te Η.) Μάρκος Σεμπρώνιος Κλήμης συν

[έ]σταμε και Eκασ~τα ποιήσσω των προκειμέν[ ων] "a4twg πρ6κιται. 

Verso. Langs der Hohe: Έπιτροπικ-ης Σεμπρωνίου 1f~1f1f .•.•. ~. 
Δω untel'en Rande Υοη anderer Hand: '1ποσύστα[σις?] Σεμπρ-ωνCου. 

2 1. ΠΊ.,ήμεντι; vgl. 21. 
3 1. σε 8t. σοι. 
5 Ι &παιτήσαντα dialekti8che Futur

form, 80 auch im Fg. 

9 1. τόπων ποιησόμενον. 
17 1. .(tvγατριδ'ijς. 

34:6. ProzeBvollmacht. - 55 n. C. - ΟΧΥι·hΥnchόs . (V gl. S. 261.) 
Ρ. ΟΧΥ. 261 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : Wenger, Stellvertretung 142 fg. 

1'Έτους δευτέρου ΝέρωΥος ΚλαυδCου [Κ]αίσα[ρ Jor; 2 Σεβαστου Γερ

μανικου Αυτοκράτορος, μ[η]νος Νέου 3 [ Σ]εβαστου εν Όξυρύγχων 

π6λ[ ει] τής ΘηβαCδος. 4, ['Ομολο ]γεί Δημητρία Χαιρήμονος αστηι μετα κυ

ρίου 5 [τού Τfί]ς υ[ί]δ-ης αυτ-ης Δημητρίας αστ-ης ανδρος Θέω~νo[ς τ ]ου 5 

'Λντι6χου ΑvξιμητορεCου του και .{1ηνεCου 7 τφ έαυτής [μ ]εν υίωνιji τής 

δε υίδ-ης ΔημηΤρCας 8 αδελφφ Χαιρήμονι Χαιρήμονος Μαρωνεί εν α~γυιίf, 

περι ιfιν προφέρεται ~ δμολογούσα Δημητρία 10 εχειν προς 'Επίμαχον Πο- 10 

λυδεύκους η και αυτος 11 δ 'ΕπCμαχος ΠQοφέρεται έχειν προς αυτήν, 9Ί} 

δυ~ναμέυη προσκαρτερ-ησαι τιj', κριτηρCφ δια γυναι~κεCαν ασ4tένειαν, συυ-

8 Der Raum fiir das Tagesdatum ist 
offen gelassen. 

6 Αύξ. του καλ Λην. bezeichnet Phyle 
und Demos. 

12 προσκαρτερήσαι ίΒΙ hier u. δ. gleich
bedeutend mit προσεδ'ρεύειν, vg1. S. 36. 
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15 εστακέναι αvτην τον πρo~γεγραμμένoν υίωνον Χα[ ιρ ]ήμονα εγδικον 15 επί 

τε πάσης εξουσίας και παντος κριτηρίου κα~.ΛM και αυτΏ τή συνεστακυίlf 

ΔημηΤΡ{lf παρούσΊ1 17 έξΤίν' ΕΜοκει γαρ Τ'fjδε τΏ συστάσΗ. Κυρία 18 ~ 

συγγραφήι. 

15 fξοvσία = Potestas, bezeichnet hier 
die Behorde und steht ίω Gegensatz Ζυ 

347. ProzeJ3vollmacht. - 115/6 n. C. 
Ρ. ΟΧΥ. 97 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit.: Wenger, Stellvertretung 143 fg. 

κριτήριον, welches den Iudex pedaneus 
betrifft. 

Oxyrhynchos. (V gl. S. 261.) 

1 πα[ .. ] . αρ . [ .. ]~ . [ ........ ] 2 αVτ6-&-εν συνεστακ[ έναι τον αδελ]~φoν 

5 Νικάνορα κο .. ν Η περ αv]~τού λ6γον ποιησ6μενον έπί τε 5 πάσης έξου

σίας και παντος κριτού 6 περι ιΙιν προφέρονται εχειν προς 7 ΜΕνΕσ-&-έα 

'Ωιρου τού Μενεσ-&-έως 8 απο Σερύφεως, η και αυτ[ο Jv προς 9 αvτούς, ΠΕΡΙ 

10 ~ς αντ[ ε ]κατέστη 10 αvτοiς έπι τού τού νομού [σ ]τρα( τηγού) Άπολλωνίο( υ) 
11 Θαισούτος τΤίς και Θαήσιος, ην 12 προηνέγκαντο εΊναι μηΕ..τρικην αVτών 

15 δούλην, 14 περι ~ς το ζήτημα ύπεΡEτέ~-&-η έπι τον κράτιστον ~γCΜ6να 

16'Ρουτίλιον [Λο]υπον, και πάντα επι!!....τελέ60ντα κα-&-α και τφ δμ[ο]Ε..λο-

20 γούντι έξΤίν, εvδοκεiν γαρ 19 έπι τούτοις. Κυρ{α ~ δμολογία. 20 (2te Η.) Διο

γένης Άμμωνίου του 21 Νικάνωρος συνέστησα 22 τον αδΕλφΟν έμού Νικά-

25 νωρα 23 επι πασCΙ τοίς προκειμένοις. 24 Νικάνωρ αδελφος εvδοκώ 25 τΏ 

συστά6CΙ. 26Διογένης ιbς (Ετών) μ ο(Vλη) π(ήχει) άρ(ΙΌΤΕρφ). 27[Νικάνωρ 

ιbς (έΤών)] ~β αΌημ(ος) 28 [ •.• . ••••• • ]φ[ 

14 Ζυ der Verweisung an den Prafekten (υπερετMTrι) vgl. S. 35. 

348. ProzeBvollmacht (genauer: Zustimmung). - 174/5 n. C. - Tebtynis. 

Ρ . Teb. 317 edd. Grenfell-Hunt. 

Lit.: Schubart, GGA 1908, 195; Mitteis, Sav. Ζ. 28, 386; Wilcken, Arch. 4, 399; 
Plaulnann, ptolemais 77; Rostowzew, Stud. Ζ. Gesch. des Kolonats 174. 

Thenherakleia erkHirt vor dem έξ17ί rιτής, den καισάρειοι und den Pry
tanen νοη Alexandrien, daB sie ihren Mann Herakleios Ζη zwei Rechts
streitigkeiten iiber ein Grundstiick ermachtigt, die im Άρσινοlτης νομός 
stattfindell sollell. Denn sie selbst Mlt sich ίη Alexandl'ien auf und ist 
nicht ίη der Lage, ίη das Faijum zu reisen. 

Ηίετ ist zunachst die Adresse auffallig, an welche die Bevollmachtigung 
sich richtet. Denn der έξηγητής und seine Kollegen haben mit diesem 
Rechtsstreit nichts zu tun, da er sich im Arsinoites abspielen sol1. Sie 
sollen auch nur die zustandigen Loka1behδrden anweisen, die Bevollmachti
gung des Herak1eios zur Kenntnis nehmen. Das wal'e a1so θίη Ersuchen 
um Zustellungj vielleicht kann man auch, da Thenherakleia selbst noch 
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nicht wei.B, welche BehDl'den in Betracht kommen werden, annehmen, daB 
die a1exandrinische Stadtbehorde nur auf spatere Anfrage aus dem Faijum 
das V orhandensein del' Yollmacht Ζη bestatigen hatte, so daB man νοη einem 
V ollmachtsregister sprechen diirfte. 

Ubrigens handelt es sich anscheinend nicht um eigentlichen Privatprozefi . 
Denn unter den moglicherweise zur Entscheidung berufenen Beamten nennt 
die Gesuchstellerin nicht den Prafekten, wohl abel' den Strategen, Ερί
stnLtegen und Ρrοcuι-atοr usiacus. Es ist, wie schon Rostowzew bemerkt 
hat, moglich, daB wenigstens θίηθ der ίη Aussicht stehenden Streitverhand
lungen sich auf γfί ουσιακή und dahel' θίηθ ίω Verwaltungsverfahren zu 
entscheidende Sache bezog. 

Auffallend ist, daB die Grundstiicke ίη Ι 25 als τφ Ήρακλψρ προσήκου
ύαι bezeichnet wel'den: stritt aber dieser iiber seine eigenen Grundstiicke, 
wozu hatte θΙ' θίηθ Vollmacht seiner Frau notwendig? Είη Weg, diese 
Schvyierigkeit zu beseitigen, scheint mir der, da.B es sich nicht um θίηθ Voll
macht im stι-engen Sinn, sondern um θίηθ Ζ u s t ί m m u η g der Frau zUl' 
Proze.Bfiihrung hande1te, durch welche deren Wirkung auch auf sie erstreckt 
werden sollte. Ich erinnere daran, daB nach dem S. 227 Bemerkten die 
Ehegatten oft ίη Verfiigungsgemeinschaft, betreffend das beiderseitige Ver
mogen, stehen. Lag das ίη unserm Fall vor, so konnte Herak1eios allein 
nicht mit voller Wirkung iiber die Grundstiicke prozessieren. 

Das ίη Ι 26 genannte περιποιήσεως δlκαιον bezieht sich (s. Rostowzew 
a. Ο.) darauf, daB Herakleios die Erbpacht der Grundstiicke νοη der Ver
waltung der γη ουσιακή im Weg des Uberbots (περιποlησις) ίiber den friiheren 
Pachter (woh1 Heron resp. der Υοη ihm beerbte Turbon) erlangt hattej an
scheinend macht dieser sie ihm streitig. Zu diesem Uberbot (anderwart~ 
έπl{}εμα genannt) vgl. Είηl. Ζη 274, 275. 

DaB ίη Ι 2 der Exeget und die Prytanen genannt werden, steht ηatίi.ι' 

lich nicht im Wide)'spt'uch mit der Tatsache, daB Alexandι'eia im 2. Jahrh. η. C. 
noch keine βουλή gehabt hat. V gl. Bd, Ι S. 39 fg. 

Die Καισάρειοι sind kaiserliche Freigelassene (vg1. Hirschfeld, Verw.
Beamte 472), die, wir wissen nicht seit wann, dem Prytanenkollegium a1s 
Mitglieder zugewiesen sein werden. V gl. Bd, Ι S. 47. 

Sch1ie.B1ich ist Ζη erwahnen, da.B θίηθ Geschwisterehe vorliegt (Ι 12). 

1 Τ{τφ Φλαουίφ Άρτεμιδώρφ νεωκ6ρφ τού μ[εγά]λου 2 Σαρ[άπιδο]ς 

r[ ε ]νομένφ κοσμητΏ ΙεΡΕΙ έξηγηΤή και 3 τοίς Καισαρε{οιr: και τοις αλλοις 

ΠQvτάνεσι 4 παρα ΘΕνηρακλΕ{ας τΤίς '.lfQa[ κλήο]ν [τ ]~ύ 5'Οννώφ[ρ ]Εως μη- 5 

τρος Ήρω{δ[ ο]ς α[ πο] ';'[ ώμ ]ης 6 ΤεπτύνΕως τΤίς Πολέμων[ ο]ς μερίδος τ[ ο]ύ 

Άρ'!..Όινοείτου νομού μετα κυρ{ου τού αδελφού ΉQακλiι~ου νεωτέρου απο 

τΤίς αvτ1jς κώμης. ου δυνα~μένη κατα το παρον τον clς τον ΆρΌινοίτην 

νo~μ[o]ν πλού[ν π ]οιήσασ-&-αι συνίΌτημι αντ' εμαυΕ-τΤίς κατα τ6[ δε τ]ο 10 

7 Man beachte, daB Th. Ζη der Be
vollmachtigung ihres lVIannes nicht diesen 
selbst - ihren gewohnlichen κύριος -

als Tutor zuzieht, sondern Βθίηεη jiingeren 
Bruder (der ίίbι'ίgens mit ihm homonym ist) . 
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ύπόμνημιχ τον [E]rEQov εμού τε 12 καλ τού ΉQα[ κλήο]ν &δελφον οντα ιJε 
, "δ 13 'Η, , λ ( ) β , " και αν QtX Qακ 1] ο ν ΠQεο υτεQον παQοντα και εiιδoκ[ ο ]ύν~τα τήδε 

]5 τΏ ουοτάοει &ναπλεύοοντα εΙς τον ΠQΟ~[ κ ]ε{μενον ν[ ο ]μον και κατα~τη
ο[ όιιε ]νον έπ{ τε τού 16 της Θεμ{οτου και Πολέμωνος μ[ EQ ]{δων ΟΤQατηγοv-
17" ,,- ( , '[ ' ] η επι του ΚQατ οτου ουοιακού επιτ QO που Οl1λπ{ου 18ΉQακλεtδου ήνΙκα · 

εαν ~l!; τον VO,UOv παQαγένηται 19 [η] καλ τού ΚQατ{οτου εΠΙΟΤQα[ τή]γου η 
20 ~φ' ών έ[α]ν αμων 20[δε']ον ην ,:,q~τιfΨ ΠQ[ό]ς τε rΉ[Q]ωνα το[ν] και 
ΣαQαπ{ω~[ν]α έξηγητεύοαν[ τ]α της .:1Qοιν[ οιτ ]ων πόλεως κλη 22 Q[ ο ]νόμον 
[Τ]9VQβωνος εξηγητεύοαντος της αl1της 23 [πό]λεως πεQΙ ιbν 011 δεόντως 
~~ΙΚQατεΙ &QουQων 24 ΤQιάκοντ~ 9':'[ τ]φ [πε ]Ql κώμην 'Ο[ξύ]ρυγχα της αύ-

25 25 της μερ{δ[ ο]ς τφ Ήρακλήφ ΠΡ06ηκουοων κα( τα) το της 26 πεQιποιήοεως 
δίκαιον, και προς Μεγχην καλ Σαν.!!..σνέα &πο [κ ]ώμης Κερκεοούχων 
['Ό] -, - 28 'δ []" , ρους της αυτης μερι ος π ε ρι μιο&ωοεως νομων, [κ ]αι πάντα έπιτε-

30 29 ~έσoντα. [Δι]ο &ξιω ύμας ουντ&ξαι τοΙς προς τούτοις 30 0{,ΟΙ ?ι: τ[ι ]9'LV 
[οί]ς κα&ήκει ιν' εαν παρων έ~' φότους <τι) ό 'ΗQά.Ε..κλη< ο)ς ΧQηματ{ζω-
οιν ,-,., ο έ λ - 39. , , " ό αυτφ εκα τα πιτε ουντι - εκ τού εμού απουοης νόματος κα&α και 

εμοι παQού~οπ εξην, εΜοκω γαρ επλ τούτοις ιν[ α]~. 34 (216 Η.) 'Εν 
~5 ΠQ ... ~ δ~ . .. ν~(εQ) ~νIfί~. 35 (Έτους) ιε ΑiιΤΟΚQάΤΟ(Jος KιxtoΙXQo!; ΙψΊf,ρ

':'9ν 36 ΑI1(Jηλίου .:1ντωνίνου [ΣεβαΟΤΟ]1ί ΆqΙΙ?l'~~,:,ού M.ηιJ~ΚOύ 37 IJ~q~~':'9V 
Γε[ρμανι ]κού ~~qΙΙ~Η':'91ί .ι11?γ?9'ιου 38 [ . ••••• • ]n 

40 Verso: 39 •••• [. oυo]τατι~O.'" Θενηllακ[λε{α" ΠllΟf'] το' ν 40 [ 'δ λ' ] ~ " ~" ~ α ε φον. .. 
........ . ... [ .... .. ... ] ... [ .. ] . ( ) 

26-28 Hier iRt eine zweite Rechts
sache genannt, betr. ein Weiderecht. 

30 1. 7ί τισιv. 
34 Untel'schrif't eines -όπογραφεύς. 

349. Verpachtung durch den Vormund. - 187 π. C. - Oxyrhynchos. 

Ρ. ΟΧΥ. 501 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. Υοη Cronert, Stud. pa1. 4, 94. 
Lit.: Wenger, StelIvertl'etung 251 fg. 

Der Umstand, daB der Vormund bloB seinen Namen unterschreibt be, 
weist, daB die Mϋndel nicht etwa anwesend Silld. 

1Έμ{ο&ωοεν ΉQακλείδης 2 ό και' Διογένης καλ Σα(Jαπ{ων ό και 3 Διο-
5 γένης (Patronym. u. a.) 5 δια 6ΈQμού επιτρόπου 'ΑρμιύΟΗ (Patron. u. a.) 
8'" 'σ """' 9' - γ (" )" , . εις ετη τε οαρα απο του ενεοτωτος κ~ ετους απΌ των υπαQχόντων 

Ο αiιΤOί" 10 πε ''Τ' ' , - Φ λ { 11 ' Χ λή" ] ~ ρι .L ααιι~εμoυ εκ του ι ονε _κου και α(Jατος κ (JOV ημιου 
".έρο" 12 - 'Δ {Ά ι 13 "" " , r- ~ κοινων προς ημητρ αν ντιμαχου κατα το ετερον ημιου αρου-

~o ρων πέντε 14 και' ψιλων τόπων (Pachtbestimmungen). 19 Όμο 20 λογε/: δε δ 
μεμισ&ωμένο(ι)ς όφε{~λειν τοίς γεούχοις λοιπογ(Jαφ{αν 22 τού αiιτoύ 

εδάφους r[ ο]ν ~~qελ&όν~τος έι:ους πυρού &(Jτάβα[ς] Τ(Jείς, ιbν 24 &έμα 
25 &ναδώοει δ μ[ ε ]μιο&ωμέν( ος) 25 τφ ενεοτωτι έΤΗ αμα τφ των εκ~φoρίων 

&έ~ιατι &κίνδυνα 27 πάντα παντος κινδύνου usf. 52 Έ(Jμης οεοημ( ε{ωμαι). 

1 1. Έμlσ-ltωσαν. 24 Ζυ -Ιtsμα vgl. G.-H. Ζυ 1. 18. 
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350. Verkauf durch θίηθη Stellvertreter. - 2. Jahrh. n. C. - Oxyrhynchos. 
Ρ. ΟΧΥ. 505 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wenger, Stellvel'tretung 239 Α. 7. 
Lit.: Cronert, Stud. pal, 4, 94;' Wenger a. Ο. 

DaB Wenger diese Urkunde zum Beweis des Vorkommens direkter Stell
vertretung anruft, beruht darauf, daB der Vel1;l'eter sich auf sein συστατικόν 
(Ι 2) beruft. Denn an sich konnten die Worte 'δμολογω πεπρακέναι' natίir
lich auch Verkauf im eigenen Ν amen bedeuten. 

1'Ωφελας δ καλ Βηοας (Patronym.) &πο Όξυρύγχων πόλεως συστα&εις 
ύπο ΆρτεμιδώQου (Patron.) &πο της αiιτης πολέως 2 κατα ουοτατικον γε

νόμενον δια τού έν τΏ αiιτfj πόλει μνημονεΙου τφ ένεοτωτι μηνί 015 &ντ{
γραφον ύπόκειται Eiιδαιμoν{δι τή και ΠλουτάQΧTl (Metronym.) 3 καλ Τ'Π 

, , ..., Q.' (Ρ t )' ι "'Τ" 'ξ" , ταυτης μηΤQΙ ..ι;.,ιννωνει a ron. αμφοτε(Jαις αΠΟ .L αναεως ε ιοου εκα-

τέ(Jq. μετα κυQίου τή μεν Eiιδαιμoνίδι τή και ΠλουτάQΧΤΙ Άμμων{ου τού 

καλ Διo~νυ[ οί]ου (Patron.) &πο ΌξυρύΥχων πόλεως τfj δε Σιν&ώνει τού 

δμογνηοίου αiιτης &δελφού Παχνούβιος Xa{QHV. Όμολογω πεΠ(Jακέναι 

ύιιείν &πο της ύπαρxoύ~oης τφ αiιτφ ουνεοτακότι με Ά(Jτεμιδόρφ έν τfι 

αiιτfj πόλει (Lage) παΤ(Jικης οΙκΕας και αΙ&ρ{ου και της Π(Jοοούοης αiιλης 
&πο της αiιτης αiιλης εκ τού &πο 6 &πηλι[ ώ ]του ταύτης μέQους έμf!αδΟύ 

πήχεις πεντήκοντα (Beschreibung). 8 τας δε ουνπεφωνημένας Π(Jος &λλή

λους ύπερ τιμης των αiιτων πωλου.!μένω[ν ύμεί]ν ύπ' εμού έπλ τοπο&ε

o{q. έμβα[ δού π ]Υχων πεντήκοντα &(JYV(J{OV Σεβ[ αοτοϊί] νομ{οματος δ(Jαχμας 
πεντα[ κο ]οΙας αiι~ό&ι &πέοχον πα(J' {ψων δια χειρος έκ πλήQους αοπερ 
(nach Resten einer Zeile abgebrochen). 

351. Pachtung mit Stipulation durch θίηθη Vertreter. - 260 n. C. -
HeImupolis. (V gl. S. 262.) 
Lond.3 Nr. 954 ρ. 153 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. νοη Grenfell-Hunt und Wilcken, 

Arch. 4, 549. 

1Αiιρηλ[t]φ Φ[ τφ] 2 καΙ, ΕΜαίμον[ι ] 3Έρμοπολ(είτTl) [ ] 4 παρα 

AiιρηλIας ΈQμ~[ ό]ν[ ης ] 5 δια τού πατρ[ος] Aiιρ( ηλίου) Σ[ ωτηρο]ς [ .... ] 5 

6 χου βουλευτού αρξαντο[ς Ά]νι[ινοέ].!.ων πόλεως. Βούλομ[ αι] εκον[ o{ω]~ 

8 μιο&ώοαο&αι πα(Jά οου έπ' έτη [πε']ντε 9 &πο τού οντος μηνος Χοίακ 

το[ύ έν ]εoτω~τoς α (έτους) ψιλον τόπον (Beschreibung) 15 Π(Jος χρηοιν 10 
[εΙνοιχ{L ου] εκάοτ[ ου] ενι~αυτoύ δραχμων τεοοε(Jάκοντ[ α] αοπερ 17 &πο

δώοω σοι κατ' έτος &νυπ[ε]ρ&έ~τως καλ &κοιλάντως, έπί τέλΗ δ[ε] τού 
19 πενταετούς χρόνου πα(Jαδ[ ώσω] οο[ι] 20 τον τόπον [ώς] παρε{λ[ η]φα κ[ αί 20 
EQro ]~τη&είoα δια τού πατρος ώμολό[γηο]α (folgt Datum). . 

352. Aus einem Kontrakt iiber Verwaltung einer Post. - 610/11 π. C. -
Oxyrhynchos. (V gl. S. 263.) 
Ρ. ΟΧΥ 138 edd. Grenfell·Hunt. 
Lit. : Wenger, Stellvertretung . 263-267. 
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(L. 1-4: Datum.) 5 Φλαου{φ 'Λπ{ωνι τφ πανευφήμφ και -δπερφυε
στάτφ απο -δπάτων 6 και πατρικ{φ, γεουχουντι και EvrafJ{ta τ'i'ί λαμπρCf 
ΌξυρυγΧ(ΙΤών) πόλ(ει), δια Μηνα 7 0Ικέτου τού έπερωτώντος και προσπο
ρίζοντος τφ ίδίφ δεσπό(τ'!1) 8 τφ αύτφ πανευφήμφ ανδρι την αγωγην και 
ενοχήν, εγω 'Ιωάννης 9 συν 4Τεφ πακτάριος τού οξέως δρόμου τού ενδόξου 

]0 -δμών οίκου και' 10 τού βαδισΤΙΚΟύ στάβλου τού αύτού ενδόξου -δμών οικου, 
υίος τού μακαρ{ου ΙΙΘεοδώρου, δρμώμενος έκ της 'Οξυρυγχ(ΙΤών) πόλ(εως), 
δμολογώ rQ: -δπgr[ εγραμμ Jiva . (Folgt der Kontrakt.) 

9 Οξυ. δρόμο., vgl. ΟΧΥ. 140, 7, ist 
die ΡΟόt, die hier νοη einem privaten 

Grundberrn gehalten wird. V gl. Bd. Ι 
Kap. Χ. 

IV. BURGSCHAFT. 
Vgl. auBer den nachfoJgenden Stiicken noch Hib. 92 (23). 94. 95; Teb.156 (4:7); 
Lond.2 ρ.6 (35); ΟΧΥ.259 (101); BGU 1138(?) (100); ΟΧΥ. 136 bes. 1.38/9 

sowie die bei Pal'tsch, Biil"gschaftsrecht 1, 160 Α. 5 verzeichneten Stiicke. 

353. Gestellungsbiirgschaft. - ca. 250 Υ. C. - Hibeh. (V gl. S. 266.) 

Ρ. Hjb 93 edd. Grenfell-Hunt. 

Lit.: Partsch, BίίI'gschaftsrecht 1, 54 Α. 1; 93; 187; 212; 302. 

Der Gegenstand dieSel' Biirgschaft ist nicht el·sichtlich. Partsch S. 94 
Α. 1 denkt an Kaution fiir einen aus der Haft entlassenen Ύ ollstreckungs
schuldner. Die Formulierung weicht Υοη der iiblichen dadurch ab, daB ίη 
der Urkunde der Biirge inι Dativ genannt wird; wie die Hg. vermuten (zu
stimmend Partsch S. 93), ist derselbe regiert gewesen von θίηθω voraus
gehenden παρέδωκεν oder έvεγvησεv; die (aJso objektiv gefaBte) Urkunde 
enthielte danach θίη Beispiel fiil" die bei Gestellungsbiirgschaften manchmal 
genannte Aushandigung des Schuldners an den Biirgen (S. 266). 

Die W orte 'ει'ς εκτεισιν' ι 9/1 Ο bedeuten hier m. Ε. nicht dasselbe wie 
wenn der Biirge selbst sich εις t'κτεισιv vel'pfl.ichtet, sondern besagen, daB 
er den Ύ erbiil'gten so stellen muB, daB dieser dem Anspruch voll geniigt. 

1 σ9XΙΡ~? Διοδώρωι Στράτωνος Πέρσηι της 2 έπιγονης έγγύωι μονης 
έφ' αιι παρέ~ξεται αύτον εν Ήρακλέους πόλ[ ει εν J 4 τώι έμφανεί έξω {ερού 

ό κα[/, πάσης] 5 σκέπης επι τού στρατ[ ηγού μηνος] 6 Φαρμού4Τι τηι ιγ τού 
[' -" J 7 'Έ' δ' 'ή[ J 8 ' " [ ~ υτου ετους . αν ε αποκαrαστ σηι. . . . . ... . Διονυσιον ακυρο ς 

]0 [στω ..... .. . ] 9 ~ιρ~, β[αJ"" ~ε !fTι [αποκαταστήσηι είς [κJ~τεισιν ή δι4-
γ[νωσις περl, αύτού [oJE...rro προς βασ[ιλικά.] 

4/ 5 zielen auf Asyl und Patl'onat ab; vgl. 103 Α. 34. 

IV. Biirgschaft. 

354,. Gestellungsbiirgschaft. - 133 n. C. - Faijum. (V gl. S. 265.) 
BGU 581 ed. Krebs. Nacbtr. νοη B(laB) ίη den Nacbtr. zu BGU ΙΙ. 
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Lit.: Momrnsen, Strafr. 331 Α. 1; Gl'adenwitz, Einfίihrung 15; Wenger, R.-bist. 
Pap.-Stud. 1 fg.; Sav. Ζ. 2:{, 174; Wilcken, Deutsche Lit.-Zeitg. 1901, 1141 fg.; 
BraBloff, Zur Kenntnis des Volksr. 29 fg.; Lenel, Sav. Ζ. 25, 249 fg. und Ed. 
perp. j 68 Α. 1; Par·tsch, Biirgsch.-R. 1, 211. 

Es ist sehr bestήtten, ob sich diese Urkunde auf Zivil- oder StrafprozeB 
oder auf eine Polizeisache oder θίΠθ Verwaltungsangelegenbeit bezieht. Da 
ίη den zahlreicben Gestellungsbiirgschaften, welche uns vorliegen, del' gegen 
den zu Stellenden el'hobene Ansprucb meist nicht genannt wird, bleibt ihre 
Beziehung fast regelmaBig dunkel (RO Grenf. 2,26 . 79; BGU 244; Flor. 8; 
34 u. a.; vg1. die 'Verzeichnisse bei Wenger, R.-hist. Pap.-Stud. a. Ο. und 
Pal·tsch a. Ο. 160 Α.. 51»). Ιη manchen Fallen ist jedoch jedenfall s SiChel', 
daB es sich um verwaltungsrechtliche Angelegenheiten handelt, so ίη BGU 
936 (auch 891); Amh. 139; Lips. 45 - 51; 54-56.2) 

Der Inhalt des Versprechens geht ίη unserer wie auch ίη manchen (aber 
nicht allen) anderen Urkunden (Ζ . Β. Hib. 93; Grenf. 2, 62. 79; FIOl,,34) 
auf iYYV7) fiir μονη και έμφάνεια j dazu tritt die noch viel regelmaBiger vor
kommende Zusage des παριστάναι (δπότε Nxv έπιζψ·ηται) mit der Klausel, 
eventuell selbst leisten Ζυ wollen. 

1 [. ••.• ] •.. [ .. .. J1' 2 [ .•.. . JxroL στρα( τηγιΡ) [:1ρσ ]ι (νΟΙ'του) Ήρακ( λεί
δου) μερ{δος. 3 Γ[άιος AJOyyilJOg [Πρείσκος] απολύσιμος 4 απο στρατείας, 

- [ '] ' Κ ίδ 5' , '''<>. 'n ' " 6 ' γεουχω ν ε IJ κωμrι αραν ι, ομνυω τον εllιμον ϊωμαιων ορκον εκου- 5 

σίως και αύ4Ταιρέτως έγγυιΧσ4Ται Σω~κράτην υίον Γα{ου ουαλερίου Χαι

ρημο.!.νιανΟύ [αJπο αμφόδου Θεσμοφορίου μο!!..νης και έμφανείας, ον και 

παρ αστή<1ω ι 10 δπότε ε[ αν έπ Jιζητ-ηται. Έαν δε μη παρισΕ...[ τώ, έγω δ 10 

αύτο Jg έγβιβάσω τα . προς [αύτσ Jv 12 έπιζη[ τούμ Jtva η ένοχο(ς) ειηυ rcf 
Ο[ρJκωι . 13 Τον δε προγεγρα(μμένον) Γάιον Λογγίνον Πρείσκο(ν) 1Ύνω
ρίζει Λούκιος Όκτάυιος Λόγγοr; 15 απολύσιμος απο στρατε{αr;. Έγράφηι 15 

16 δια Ήρακ( λείδου) νομογρά( φου), επακολ( ου4Τουντος) Πτολεμαίο( υ) -δπηρ

έτ( ηυ). 11 ("Ετους) ιη Λύτοκράτορος Κ[ α{Jσαροr; Τρα(ιανού) 18 [~Jδριανού 

Σεβαστού [~4T Jυρ ιδ. 

14 Ζυ γνωρίζει vgl. Α. 16 zu 287. 16 Ζυ νομογρ&φο. vgl. S. 57 Α. 7. 

355. Gestellungsbiirgschaft. · - 136/8 n. C. - Hermnpolis. (V gl. S. 265/6.) 
Ρ. Flor. 8 ed. Vitelli. 

Der Papyrus enthalt wieder die Bestatigung des παρειλ:ηφέναι; vgl. Είηl. 
Ζα 353. Del' Gegenstand der Biirgschaft ist nicht erkennbar. 

1 Διόδωρος Έρμα{ου Έρμοπολ( είτης) Μητόκφ και 2'Ωρ{[ ω Jvt αμφο

τ( έροις) Έρμ~{ [ο Jv και' Άσκληπ( ) Καλλιστ( ) 3 Έρμοπ( ολείταις) χαίρειν. 

1) Βθί letzterem sind jedoch auch anderweitige Biil'gschaften angefίίhrt. 
2) Sicher zivilrecht1ich ist dagegen Hib. 92; ΟΧΥ. 259 (101) . 
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,, 'ομολογω έκουσΙως 4 παρειληφ[ έ]ναι και [έγγεγ ]υησ-ltαι Mέναν~δρoν Διο-
, και Ταχοι 

νυσιου κq:ιμ[Oγρ]α(μματέα) ΣεΥκύρκ(εως) και αλ(λων) κω~μφν τού Δευ-
κοπ( υργεΙτου) κάτω, ον και παραστήσω 7 δ~yyIκα έαν αίρησ-lt[ ε], έαν δε 
μη [πα ]ραστήσω 8 • • • • ••••• τα κατ' C1-[-(Υ]τον εαου" επ α{)ιστ~ 9 ν , • ,~ ,,'" .. .. ς 

ιο λη~ψ~μαι την έ?ύην ('Έτους) κ[.] 10 Α-(Υf9κράτορ[ ος] ΚαΙ[ σαρ ]ος . Τραια
νου Α[ δρι ]α[ νο]υ 11 [Σεβασ ]τού Μεχειρ ιέ. 

8/9 Der Text ίΒΙ hier nicht vel'standlich und hedarf del' Revision. 

356. Synchoresis iiber θίη Darlehen mit Biirgschaft είs Εκτισιν und a~
schlie13ende Sicherstellung des Biirgen. - 13 n. C. - Alexandl'eia. 
BGU 1057 ed. Schubal·t. 

Lit. : Gradenwitz, Ber1. phil. Wochenschrift 1906 Sp. 1356. 

V gl. S. 267. - Zur Sicherstellung des Biirgen vgl. ΟΧΥ. 270. 

1 Κ6λ(λημα). 2 Πρωτάρχωι 3 παρα Χαιρήμονος τού 'Ισιδώρου και' παρα 
fF!§qI!9ν-ltιος της Παδάλλου 4 ΠερσεΙνης I!§f~ ~νΡ?9ν f9V νΙ9ν φ~iοξ'έ~ου 

. . . . . : fγγvωμ,ivοv εΙ. l~τισ:v'" .• 
5 τού Φιλοξένου και α-(ΥΤΟ(ύ) 5 Φιλοξένου και 'HλιoδώρΌ~ ' ·τ~~ · . K~;δάνoυ 
&μφοτέρων 1J§ψιω,1J της έπιγο(νης). 6 Περι των διεστ[ αμέν ]ων συνχωΡ9ν
(μν (βJ§qI!9ii-lttf; και Φιλ6ξενος 7 [και 'Ηλι6δωρος] εχιν παρα τού [Χ]αιρή
μονος g'4Y§~9Y δια χειρος έξ οrκου &ργυρ{ου 8 Πτολεμαικού δραχμας έκατον 
~9~q:ιν διδράχμων f9V μΥΥ9? έκάστο( υ) 9 δ και αποδώσειν συν τοίς τ6κοις 

1 0 εν r ι , '" 
ημεραις fq~C1-~9YfC1- C1-~9 'ff99C1-q§~ 10 και δεκάτης τού ένεστωτος μηνος 

Φαρμού-ltι τού έπτακαιδεκάτου ετους 11 Καίσαρος ανευ πάσης -όπερ-ltέσεωr> 
,ι Τ '" ~ 
η ε ναι αυτους παραχρημα αγωγΙμους και 12 συνέχεσ-ltαι I!?XΡ~ τού έκτισαι 
το μεν δάνειον συν ήμιολΙαι τους δε τ6κους &πλο(ύς) 1s'τού δε -όπερ
π:σ6~τoς χ?6νου τους {'σους της πράξεως γεινομένης τφ Χαιρήμο( νι) 14 έκ 

. :5ων υ~oχ~ε~ ων) Θε~μΟ~-It~~ς κ~ι Φιλoξέ~oυ και έκ τού ένγύου 'Ηλιοδώρου 
10 και εξ ενος και εξ ου εαν αιρηται και έκ των -όπαρχ6ντων α-(Υτοίς πάν
των κα[-Itάπε]ρ έγ δ(Ικης) 16 ακύρων ο-(Υσων και ιbν έαν έπενένκωσιν π{
στεων πασων σκέπης πάσης. 

17 ('Έτους) ιζ ΚαΙσαρος Φαρμού-ltι ιδ ).. 
18 Π,.,ωτά{) 19 "Ηλ δ' () - Κ ' " "χωι παρα ιο ωρο υ του ανδανου και παρα Θερμού-

20 -ΙtΙΟ(ς) της Κανδάνου ΠεΡ~6εIνη(ς) μετα κυρ{ου τού vtoii Φιλοξένου 
Πέρ60υ τη (ς) έπιγ(ονης) και 21 α-(Υτού Φιλοξένο(υ). Περι των διε6ταμέ
(νων) 6υνχωρ(ούσι) Θερμού-ltις και Φιλ6ξενο(ς) παρέ~ξεσ-ltαι τον'Ηλι6-
δωρο( ν) απερΙ6πα6ΤΟ( ν) και απαρεν6χλη( τον) -όπερ ιbν ένγυάται 23 α-(Υτο( υς) 
δανειζoμένo~υς) ~αρα Χαιρή(μονος) τού 'Ι6ιδώρο(υ) κατα τη(ν) #9 'FC1-ν
'F!l~ τετελει_ωμενη(ν) δια τού αυτού κριτη(ρΙου) 6υγχώρη(σιν) αργυ(ρΙου) 

17 .Das Zeichen ':'L ίΒΙ vielleicht wie ίη modernen Aktenstiicken die Signatur des 
ausfertlgenden Schretbers (Schub.). 
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(δραχμων) έκατον τ6κ(ων) διδρ[άχμ(ων)] 25 εΙς ήμέρ(ας) τριάκοντα &πο ιδ 25 

τού ένε(στωτος) μη(νος) Φαρμ(Ού-ltι) τού ιζ (ετους) Καί6αρο(ς) και έ~4-
26 ναγ(κον) καταβαλ(είν) αμφο(τέρους) τφ Χαιρή(μο'l!ι) τας τού άργυ(ρΙου) 
(δραχμας) και τους τ6κ(ους) έν τfί ΠΡOκ(εψένrι) 27 ήμέρ(f!) προς το περι
λυ-ltη(Vαι) τον Ήλι6δωρο(ν), έαν δέ τι πα(Η;ιβ(αΙνω6ιν) έκτίν(ειν) α-(Υτους 

!8 δ έαν πραχ-ltfj η βλαβfί ό Ήλι6δωρο(ς) τού δανείου ~ ~qrυ(ρίου) 
. (δραχμας) f~ιφf9(V) 29 και τ6κ(ων) της πράξεως .γεινομ(ένης) τωι Ήλιδώρ(ωι) 

εκ τε άμφο(τέρων) άλληλενγύων 5Ο ε Ι ς εκτι(σιυ) και εξ ένος και έξ ο{, ΕCtv 30 

αίρη(ται) και έκ των -όπαρχ(6ντων) α-(Υτοιι; κα-ltάπερ εγ δίκ(ης) άκύρ(ων) 
oiJσών κα~ 31 ιiSν Htv έπενένκ( ωσι) πί6τε( ων) πασων 6κέπ( ης) πά6η(ς). 
32 ('Έτους) ιζ Καίσαρος Φαρμο(ύ-ltι) ιδ. 

28 Ende uDsicher, Χ vor &ργυρΙου unvel·standlich. 

Υ. TEILUNG-. 

357. Teilungsvertrag. - 46 n. C. - Tebtynis. (V gl. S. 270.) 

Ρ. Teb. 383 edd . Grenfell-HuDt. 

Die ίη Ι 42 fg . ausgesprochene Zustimmung der Ehefl'au eines der 
Kontrahenten zur V ornahme der Teilung el'klart sich wohl aus vel'abredeter 
Verfiigungsgemeinschaft der Ehegatten j vgl. S. 227. 

(L. 1- 2 Datum.) 3 'ομολογούσιν αλλήλοις Μαρε[ ψημιι; δ και Πατα]-

4 ρεείς (Signalement) κ[ αι Ταμαρρης] (Sign.) 6 μετα κυρί[ ου της] Τ[ α 1μαρ- 5 

[ρ ]Ί1ους τού έαυτης ανδρο[ς Ψενκήβκιος] (Sign.) 7 [διrιρη6 ]~-Itat προς έαυ

το[υ]ς έξ εΜοκούντων δια Γτη6δε της δμολογίας απο τού νύν] 9 έπι τον 

απαντα χρ6νον τον -όπάρχον[ τα έκατέρφ α-(Υτων] (folgen die Teilungs
objekte und der Teil~ngsmodus). 35 Κραττν ο-δν και δε6πόζιν εκα6τον 35 

τω[ν δμολογούντων και τους] 36 παρ' α-(Υτων και τους μεταλημψομένl!υr; 

ιb[ν εκαστος λέλονχεν &πο] 57 της ένε6τώ6ης ήμέρας έπι τον απαντα χρ6-

ν[ ο]ν [14 Buchst.] 38 και μη έπιπορεύε6-1tαι έκάτερον τφ έτέρφ [έ]φ' & δ 
ετ[ερος α-(Υτων κεκλή]~ρωται τρόπφ μη.f}εv{, Ο τι δ' &v των προγεγραμ

μένω[ν παρα6υνγρα]~φΏ τις των δμολογούντων αποτι6άτω ό μη έΥμ[έ- 40 

νων τφ έμμένoν]~τι τά τε βλάβη και δαπα[ν]ή[ματ]α διπ[λ]ά και έπί

τιμόν [αργυρίου δραχμας] 42 διαΚ06ίας και εΙς το δημό6ιον τας εrσας, 

και' μηδsν ~6σoν. [ΕΜοκεί δε ή] 43 Μαρεψήμις γυνη Θομσαεις Μαρεψή

μις ώς έτων τριάκ[ οντα ουλη . .. . δε ]~ξιφ μετα κυρίου α-(Υτού Μαρεψή

μιος ττί διερέσι ταύτ:rι και [μη ένκαλίν] 45 ιιηδ' ένκαλ[ έ]6ι<ν) μηδε αλλον 45 

ύπερ α-(Υτης. (Folgen Untel'schriften und Datum). 

43 1. zweimal Μαρεψήμ,ιος . 44 Ι διαιρεσει . 

Μ; ttei8- Wi1 ck en , Chre8tοm:ιthie. U '.! 6 
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ΥΙ FREILASSUNG. 
358. Teilfreilassung. - 91 oder 107 n. C. - Oxyrhynchos. (Vgl. S.272/3.) 
- Ρ. ΟχΥ. 722 edd. Grenfell-Hunt. 

Die Datierung ist nur alternativ dadurch gegeben, daB ein Schaltjahr 
vOl'liegt und dasselbe mit dem zehnten J ahr eines um die Wende des 
1.-2. J ahrh. regierenden Kaisers (darauf deutet der palaographische Be
fund) zusammenfallen muB, welcher den Beinamen Germanicus fiihl-t (G.-H.). 
Danach hat man nur die Wahl zwischen dem 10. Jahr des Domitian oder 
des Trajan. 

L. 17 fg. ist schwierig; angesichts der vorhandenen Liicken vel'steht 
man den Zusammenhang nicht. Es schei~t mir, daB das έξαΠ"1λεvl}εl!ωμ,έV"1ς 
ίη Ι 17 sich noch auf die bereits stattgehabte Freilassung Ζυ % bezieht 
und erst sodann - mit den nicht ίη sicheren Zusammenhang zu bringenden 
W orten ίη 1.18 - Ζυ dem jetzt ίη Frage stehenden Dl'ittel iibergegangen wurde. 

1 'Έτουs δεκάτου At'ιτoκράτOΡ[ os Καίσαροs Δομιτιανού] 2 ΣεβαστΟύ 
Γερμανικού 'Τπε[ρβερετα{ου] 3 έπαγο(μένων) (2te Η.) ς Σεβα( στΏ) (1 te Η.) 
fLfJ(VOS) Καισαρε{ου ε[ παγο(μένων) (2te Η.) ς Σεβα( στΤί) (1 te Η.) εν 'O]~ξυ-

5 ρύγχων πόλει τ7is Θηβαtδ[ os έπ' αγoρανό]~μων Ψαμμ{ων τριών [ ] 
6 :Αφείκαν έ(υ)λευ.ff{ραν υπο Δ{α Γ[ην 'Ήλιον .ΜχιλλεVs] 7 cbS (ετών) ';' 
μέσοs μελ{χρωs μ[ ακροπρόσωποs] 8 [Ot'ι( λη) μ ]ετώπφ μέσφ κα~ Σαραπ[αs 

10 cbS (ετών). μέσοs] 9[fL]f~[tXQroS μακροπρόσωποs ου(λη) ... . ... . ] 10[ . . ]αρι-
στερ[. αμφότεροι .... . . . .. τού] 11 ['Αμ ]fLrovtov μητροs Σαραπούτοs [ ... . 
· .• .• .• ] 12 [τώ J1' απ' 'Οξυρύγχων πόλεωs [εν ιXYVLij το υ ]~[ πάρ ]χον αt'ιτοΤs 
εξ Ι:σου τρ{τον μέ[ροs τηs εξαπη]~[λευ ].ffερωμένηs κατα το lfλλο ~[ίμoιρoν 

Ι5 δουΊ~ληs 'Λπολλωνούτοs cbS (ετών) κς μέσ[ηs μελ{χρωτοs] 16[μα]κροπρο-
σώπου Ot'ιλη ποδι 9'[ εξιφ .. . .... ] 17 έξαπηλευirερωμένηs (ταλάντων) ~[ .. 
· . . . .. . .• ] 18 [ .. ]1' !ών τού απελευ.ffερουμέ[νου ., . . τρ{του] 19 [μέρου ]~ 

20 αργυρ{ου επισήμου δρα[χμών . . .. . . . ] 20[τ]ε[τ]ρωβόλου και ιbν τέτακται 
[ .... 'Λχιλλει] 21 και ΣαραΠij 'Ηρακλαs Τρύφωνο[s τού . ... . .. . ] 22 μητροs 
Ταοννώφριοs lJfX1'EQ~[ . .... απο τηs] 23 [α]t'ιτηs πόλεωs cbS (έτών) λα μέ
oO[S μελίχρωs] 24 μακροπρόσωποs Ot'ι(λη) υπΒρ γό(νυ) δεξ[ιον λύτρων] 

25 25 αργυρίου Σεβαστού νομ{σμα[ τοs δραχμών] 26 διακοσίων χαλΚΟύ ταλάν-
τω[ν .... .. . .. . ] 27 χιλ{ων, ot'ικ έξόντοs τφ ~x[ιλλεί οΜ' lfλλφ] 28 [υ]πΒρ 
αt'ιΤOύ απαίτησιν ποιε[iσ.ffαι παρα τηs '4πολ]~'[λ]ωvούτοs οΜΒ τών :ι;t[αρ' 
,- - ] 3 ' , , ~, [ ] 31 n 

55 αυΤ1JS των προκει ~[μ ]ενων λυτρων ουυ επιf... . .... . .... . . .L νω-

στηρ τ7is ελευ.ffερώ[ oEroS . ...... . ...... ] 32 τού Πετεήσιοs μητροs [ .. . . 
· .. απο τηs αt'ιτηs] 33 πόλεωs cbS (έΤών) μ μ[ έσοs μελ{χρωs μακρο ]~πρό6-

85 ωποs Ot'ι(λη) αντικ[νημίφ . .... εν ιXYVLij] 35 τΏ αt'ιτfjι . 
Folgen Reste der Unterschriften. 
Verso: Έπαγο(μένων) ς [ 

31 Zu γνωστήρ vgl. Anm. zu 287, 16. 
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359. Ersuchschreiben an die Agoranomen um Vollziehung einer Frei
lassungsurkunde. - 100 n. C. - Oxyrhynchos. (Vgl. S.272/3.) 
Ρ. ΟΧΥ. 49 edd. Grenfell-Hunt. Nachtr. von Wilamowitz, GGA 1898. 

Lit.: Mitteis, Hermes 34, 103 fg. j Wilcken, Ostl'aka 1, 729. 

Die Aussteller dieses Ersuchschreibens, Θέων και Θέων genannt, wurden 
Υοη den Hgg. (Α. 1 Ζυ ΟΧΥ. 48) und mir selbst urspriinglich fίir assoziierte 
Trapeziten gebalten, bei welchen der Sklave das Losegeld erlegt hat . Jetzt 
nehmen die Hgg. (Α. 19 zu ΟΧΥ. 241 fg.) an, daB es die l'achter des έγκvκλιοv 
sind (vgl. Είηl. Ζυ 182). Parallelstiicke: ΟΧΥ.48; 349 desc.; vg1. aucb OXj. 50, 
der eine bloBe Quittung iiber die Steuer enthalt (vg1. unten Anm. Ζυ 1. 9). 

1 Θέων και Θέων τοιs 2 αγορα(vόμοιs) χαί(ρειν). Δοs έλευir(έρωσιv) 
3'Ωρ{ωνι δο(ύλφ) ήλευ.ff(ερωμένφ) 4υπο τη(s) έαυτού δεσπο{vη(s) 5 Σιν- 5 

.ffοώ(τοs?) τηs Πεκύ6Ι(ΟS) 6 το(ύ) Ζω{λ(ου) μη(τροs) Λουκ{αs 7 Λογγείνο(υ) 

απ' Όξ(υρύγχων) πό(λεωs) υπο 8 Δία Γην Ήλιον έπι λύτρο(ιs) 9 (δραχμών) 
Χ αρ(γυρίου) έπισή(μου) (δραχμών) ι. 10'Έρρω(60). (Έτουs) δ At'ιτoκρά- 10 
τοροs 11 Καίσαροs Νερουα Τραιανού 12 Σεβα6τού Γερμανικού, 13 μη(vοs) 

Νέου ΣεβασΤΟύ β. 14 (2te Η.) Θέων ' Χρημάτισον. 15 (1 te Η.) Μηvοs Νέου 16 

Σεβα6τού 16 γ, αργ( υρίου) επισήμου 17 (δραχμών) ι και χα( λκού) προs αρ

γ( ύριον) 18 ( ταλάντων) β χ. 

9 VOl' (δραχμων) Χ ist nach dem νοτ
schlag der Hg. nach 1. 18 einzuschieben 
«(ταλάντων) β), vg1. auch die Wieder
kehr derselben Ziffer ΟΧΥ. 50 (wohl auf 
dieselbe Freilassung beziiglich und die 
Quittung der - von der έγκύκλιον -ν er
waltung zu unterscheidenden - Tl'apeza 
iiber die Zahlung enthaltend). Eine 
Schwierigkeit bleibt abel' fernel' darin be
stehen, daB dann ίη dem Ersuchen an 
die AgOl'anomen, trotz den W Ol·ten ΕπΙ 
λυτροις 1. 8, θίη Losegeld an den Eigen
tiimer gar nicht genannt ist. f\enn die 

(τάλαντα) β (δραχμαι) Χ miiBten, da die 
Bank (ΟΧΥ. 50) iiber Βίθ quittiert, eine 
weiLere Steuer Βθίη, die noch neben den 
δραχμαι δέκα &ργ. έπισήμου gezahlt wurde, 
was auch G. -H. zu ΟΧΥ. 722,19 anzu
nehmen scheinen. Es bleibt ηητ die Αη
nahme iibrig, daB hiel' die Steuel' selbst 
λυτρον genannt wird. 

14 Θέων (Nominativ) ' χρημ,άτισον (= be
urkund.~) ist die Unterschl·ift. 

17 Uber χαλκΌς προς &ργυριον vgl. die 
Anm. der Hgg. zu die8er Stelle un(l zu 
ΟΧ)' . 242, 34. 

360. Gesuch um Versteigerung θίηθΒ Skla Υθη nach teil weiser Freilassung. -
186 n. C. - Oxyrhynchos. (V gl. S. 271 fg.) 
Ρ. ΟΧΥ. 716 edd. Gl·enfell-Hunt. 

Lit. : Mitteis, Arcb. 3, 252; Bortolucci, Studi Romanistici (Padua 1906) 5 fg . 55 fg. 

Die sachliche Erlauterung s. oben S. 272 fg. 

1 Άσκληπιάδrι τφ και Σαραπ{φ[νι γυμν ]Q:~~άρχφ 2 [χαίρε ]ιν 3 παρα 

'Ωρ[ί]ωvοs Πανεχώτου τού Δωρατ;οs μη~τροs Ταρvτοs και Άπολλων{ου 

Δωρίωνοs 5 τού Ήρατοs μητροs Θαήσιοs και' Άβα6κάντου 6 απελευ.ffέρου 5 

Σάμου Ήρακλείδου τών τριών 7 απςι Όξυρύγχων πόλεωs επιτρόπων αφηλ{-

8 κων τέκνων Θέωvοs τού και 4~[ ον },ψ{ου 9 Εt'ιδαιμο-υίδοs μητροs Σιν-

2-3 Die Eingabe enthalt mit dem des Epistolar- und des hypomnematischen 
χαίρειν παρα eine ungewohnliche Mischung Stils. 

26* 
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10 .ι;.εύτος κάι Δι~ονυσtου και ΘΙΧήσιος &μφοτέρων μητρος 11 Τιχύριος τών 

τριών &πο τ[η]ς ΙΧVτης πόλεως. 12'Τπάρχει τοίς α-ι'ιτοΊg- &φ[ήλ]ιξι Τ'Π μεν 

EiιδαιE-μoνίδι εκτον μέρος τφ δε Διονυσίφ και 14 Θαήσει ημισυ μέρος το 

15 έπι το α-ι'ιτο δίμοι[ρ ]ον 15 μέρος πατρικού α-ι'ιτών δούλου Σαραπίω[νος] 

16 ώς (έΤών) λ o-b το λοιπον τρίτον ον τού δμοπα~τρtου α-ι'ιτών &δελφοϋ 

Διογένο[ υ]ς ~λευ&~ρωται ύπ' α-ι'ιτού. 'Ό&εν επιδίδομεν το IΜJμΕ..διον 

10 άξιοϋντες κατα το δηλούμενον 20 τών &φηλtκων δίμοιρον μέρος την προ-

91 κήρυξιν γενέσ&αι ';tt;'~ την &μείνονα 22 αιρεσιν δι δόντι παραδο&ηναι. 

Folgt Datum und Unterschrift. 

20/1 Π/lοκή/l:lJξι. ist clie Versteigerung. 
cf. CPR 1,5 (220). -

22 αf/lΕσι. = condicio. V g1. S. 194. 

361. Teilfreilassung. - 360 n. C. - Elephantine. (V gl. S. 271 fg.) 

Ρ. Edmondstone ed. CUl'tius, Anecd, Delph . .Δ.ρρ. 1. Faksimile ίη Youngs Hiero
glyphics 2 Plate 46, Neuabdruck bei Wessely, Jahresb. des k, k, Staatsgymn. 
Hel'nals 13 ρ, 47- 8; Grenfell-HtInt, Ρ. Qxy, 4 ρ. 202. 

Lit.: W, Ad. Schmidt., Die griech. Pap.-Urk. d. k. Bib1. Berlin (1842) 298; Mitteis, 
ReiChSl'. u. Volksl'. 219, 376 .Δ.. 5; 487; Wenger, Stellvertretung 181- 2. 

Man beachte, daB die Funfzahl der Zeugen, die Justinian fur seine 
Manumissio per epistolam vorgeschrieben hat (Ο. J. 7, 6, 1, 1c), ~ schon hier 
vorkommt. Die Vorliebe fίir diese Zahl ist auch sonst ίω romischen Ul'
kundenwesen zu el'kennen (Mitteis, RPR 1, 296 Α. 16). Ιω vierten Jahrh. 
- noch vor der Zeit unseres Papyrus - ist sie fίir die Kodizille legal ge
worden (Ο. Th. 4,4, 1), was auch auf die sonstigen Urkunden zurίickgewirkt 
haben kann. 

Ubrigens ware ίω Βίηη des vorjustinianischen Rechts unsel'e Fl'eilassung 
ωίι Rucksicht auf die Zuziehung Υοη Zeugen wohl als Manumissio inter 
amicos zu bezeichnen. 

Man beachte, daB der Freilassungsbrief die (denaturierte) Stipulations
klausel enthalt. 

1 Ειπφ( ) 'Τπατευα]ς τών δεσποτών -ήμών Κωνσταντ{ου Λ-ι'ιγούστου 
το . ~ και Κωνσταντt~υ τού έπιφανεστάτου KatOΙXQos το γ 2 Τύβι ι~ της ιγ 
ίνδικτιόνος, έν Έλεφαντίνη[ς] π6λει της ανω Θηβαtδος. S Α-ι'ιρηλtα Τηρου

τήρου Πασμητος μητρος Τσενπαχνούιμως &πο 'Ελεφαντίνης π6λiως μετα 

6υνεσΤώτ[ο]ς 4 [τ ]οϋ κυρtου α-ι'ιτης &νδρος Λ-ι'ιρηλ{ου Δωρο&έου Σερήνου 
5 &πο της α-ι'ιτης πόλεως ΛVρηλίφ Σαραπάμμωνι 5 μητρος Ταπαμώνος και 

T';talij'fL έκ μητρος Θαήσιος και <τ)fι ταύτη(ς) &υγατρι Λ-ι'ιρηλtο/ Aovoto/ 
γενομένοι<ς) 6 μοι δούλοι<ς) ύπερ , τοϋ έπιβάλλοντος μέρους xatQHV. Όμο

λογώ έκουσtως και α-ι'ι&αιρέτως και 7 &μετανοήτως άφικέναι ύμάς ελευ&έ

ρους τού επιβάλλοντ6ς μοι μέρους ύπο Γην και Ο-ι'ιρανον κατ' ε-ι'ισεβtαν 

1 Die Auflo8ung von Ειπω( ) ist un- 5 Τκαλήτι: oder vielleicht Τηαλήψι 
'bekannt. (G,-H.). 

6 Ι μου statt μοι. 

-t ' 
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~ τ[ ο]ύ πανελεήμονος Θεού έλ&όντος εΙς έμε άπο κληρονομίας τής μητρός 

μου &πο τοϋ νύν έπι τον ίΧπαντα χρόνον 9 και άν&' ιbν ενεδεtξωσ&έ μοι 

κατα χρόνον ε-ι'ινοίας και στοργης ετι τε και ύπηρεσtας' ρεπεσ&Ι} oi'Jv ύμάς 
10 κατα τ[ο] προκεtμεν6ν μου μέρος κα&ως προεΊπον και νέμεσ&ε εΙς οϋς 10 

έαν βούλητε τ6πους &κωλύτως 11 και &νεπιλήμπτως, ε-ι'ιδοκεΊν γαρ και πtt

&εσ&αι έμε την έλευ&ερούντα τοΊς ελευ&ερουμένοις εΙς 12 τήνδε [τ]ην 
ελευ&έρωσιν ηκειν τοΊς ελευ&ερουμένοις κα&ως προδεδήλουται και το Τς έξ 

α-ι'ιτών 13 εσομέν[ ο ]ις εΙ:τε έπι &ηλείοις τέκνοις εrτε έπι έτέροις έκγόνοις, 

μήτε μην οίς έιΧν κτήσησ&ε τρό(πφ) 14 μη[ δενι] παρευρέσει μηδεμιfj. έν
τεύ&εν &κώλυτον εσται τής δουλείας, και μη εξεσται δε μηδενλ των 15 εμών 15 

κληρονόμων άπαξαπλώς &1lτιλέγειν μου ταύτ'!1 τ'!1 ε-ι'ι.σεβεtο/ περλ . μηδενος 

κατ α μηδένα τρόπον 16 έκ μηδεμΙάς &φορμής τφ .κα&όλου . δι' ην και ιχVΤΟΙ 

τφ χρόνφ ένέδειξών μοι ευνοιαν και φιλοσΤΟΡΥεlαν, 17 κα[ι] α-ι'ιτη &μοιβό

μευος τας άμοιβας έ"ων και πεπισμένη ~κoν Els τήνδε την EλEV&EQlav 

ηνπερ 18 έ&έμην κυρ{αυ και βεβαlαν άπλήν γραφεΊσαν πανταχού έπιφερο

μένηυ έφ' ύπογραφής έμοϋ Δωρo~&έoυ τού &νδρος α-ι'ιτης προς αΙωνίαν 

ύμών άσφάλειαν, και έπερωτη&είσα ιbμoλόγησα. 20 (21. Η.) AiJQΎIlta Τη- 20 
ρουτήρου Πασμfjτoς -ή προκειμένη έ&έμην την έλευ&ερtαν και ε-ι'ιδοκώ πάσι 

τοΕς ένγεγραμμένοις 21 cbr; πρ6κειται. ΛVρήλΙΟς Δωρό&εος Σερήνου δ προ

γεγραμμένος &.νηρ α-ι'ιΤής συνέστην τ'!1 γυναικt μου και εγραψα 22 ύπερ 

ιχVτης γράμματα μη εΙδηεtης. (31. Η.) Λ-ι'ιρήλιος Τινισt;'εΊς ~μμωνάτoς 

μαρτυρώ. (41. Η.) Λ-ι'ιρήλιος :Αμμωνιου 23 Σωκράτους μαρτυρώ. (518 Η.) 
Λvρήλιος Φιτουσίας ~ντωνtου μαρτυρώ. (61. Η.) Α-ι'ιρήλιος Κύριλλος Παη
otov μαρτυρώ. 24 (71. Η.) Λ-ι'ιρήλιος Τιμό&εος Άπολλωνίου &πο προεστώ

τωv Έλεφαντίνης μαρτυρώ. 

9 Ι fvεδΈlξασ.(}Ε; /lEnEG,f}E Ι <τ )ρέΠΕ-
σ.(}αι? (G.-H.). 

1 Ο Ι vέμει;,f}αι .. • βουλησ.(}ε. 
11 Ι fkEv,f}E/loiΊGctj}. 
12 Ι ΠΡΟΟΕγήλωται. 
16 Ι 'νέδΕιξαν. 

17 Ι ι3ψΗβομένη und ~κoiίσα. 
22 Ι ΕΙδυία. und 'Αμμώνιο.> Statt Τινι

σαΕί. auch Τινισ,f}Εl. moglich. 
24 &πσ Π/lΟΕστώτ~ν bedeutet einen ge

wesenen Π/lΟΕστώ.. Ubel' letzteren Begriff' 
vg1. Gelzer, Stud. ZUl' byz. Verwalt. 91 . 

362. Manumissio inter amicos durch θίηθη ROmer. - 211 n. C. - Her

mupolis. 

Diptycbon Amberst ed. Seymour de ' Ricti, Pl'oceedings Όf the 80C. of biblical 
archeo1. 26, 145 fg. Mit kUl'zer Erlauterung abgedruckt bei Girard, Textes 
de droit Rom." 840. Nachtr. νοη Wilcken, .Δ.rch. 3, 309. 

Lit..: Der ~ommentar des Hg. 

J Mal'cus Α Ul'el[iu Js [Α ]mmonion Lu~pergu Sarapionis ex m [ atr]e Tel'

.heutae 3 ab Hermupoli m[ aίο]ι-( e) antiqua et splend(ida) 4 Helenen ancillam 

8uam Vel'D.am 5 annorum cil'citer Χ[Χ]ΧΙΙΙΙ inter am~[ c]os manumisit 5 

liberamque esse ius~[ si]t et accepit ψ[ ο] liber[t]ate eiUB ab 8 AUl"elio 
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Aletis Inaroutis a vico Tisicheos 9 ηοωί Hermupolitu dr( achmas) Aug( u-
10 stas) dua millia 10 ducentas qu:ts et ipse Ales Inaroutis doE...navit Hele

n<a)e liberta(e) supra scripta(e). 12 Actum Hermupoli maior(e) antiqua 
13 et splend(ida) νπ Kal. .A.ugustas Grato 14 et Seleuco cos. anllo ΠΠ 

16 Ιmρ. Caesaris 15 Marci .A.ureli .A.ntonini Pii Felicis .A.ug. 16 mense Mesore 
die Ι. Μάρκος Λυρήλιος 17 'Λμμων{ωυ Λουπέργου Σαραπ{ωυος Έλένην 

δoύ~λην μου οίκογενη αις (έΤώυ) λδ μεταξυ φίλων ήλευ~47έρωσα και 
20 ε&χον {ιπερ λύτρ[ ω]ν αυτης δραχμας 20 0εβαοτας δισκειλtας διακοοία[ς 
παρα Λ]υρηλίου '1λητος 21 Ίναροουτος αις πρόκειται. Λ[ υρ ]ήλιος 'Λλης 

Ίναρω~oύτoς έξωδ{αοα τας τού &QYVQlov δQαχμας δις~κειλiας διακοσίας 
κα~ ου μετελεύσομαι Έλένην 24 την προκιμένην &πελευiJέραν. ΑυQήλιος 

26Άμ~μώνιoς ΈQμείνου εγQα(ψα) {ιπ(εQ) αυΤ(Ού) μη εΙδό(τος) γQά(μματα). 

ΥΗ. ADOPTION. 
363. Adoption. 381 n. C. - Hermupolis. (Vgl. S.274.) 

Ρ. Lips. 28 ed. Mitteis. Nachtl·. νοη Wi1cken, .A.rch. 3, 559. 
Lit.: Mitteis, .A.rch. 3, 173 fg.; WengeL', Stellvertretung im Rechte der Papyri 83 

Α. 1; 181; Costa, Storia del dir. Rom. priv. (1911) 62 .Α.. 2. 

1 ['Τπατ ]είας Φλαυίων Ευχερίου τού λαμπροτάτου και ΣυαγQίου τού 

λαμπροτάτου 2 έπάQ[χ]ου Τύβι ε. 3 [Α]υQήλιοι Τεευς Παήοιος μητQ[ό]ς 

Θαήσιος αις (έτών) ξ, ούλη y6vat'[t] IxQLot'EQrjJ 4 [άπο] κώμης AQEror; τού 
6 ΈQμουπολείτου μετα ουνεστώτος ο-ό έκο[ύσ]α EILavt"fi 5 παρήνεγκα τού κα~ 
γQάφοvτος {ιπεQ έμού μη είδυίης γQάμματα [Λό]ρηλtoυ 6 ΠQΟ[Ο]ύτος Κου

λώτος κωμάρχου άπο t'fJr; αύτη[ς] κώμης 'LtQεω[ς] κα~ Σιλβαν[ο]ς 7 ΠΕ[ τή]

σιος υ[ος της ΠQοκειμένης Τεεύτος έξης ύπογράφων άποt'ακηκος 8 [ά]~9 

!fις αυτης κώμης 'LtQEror; άλλήλοις XatQELV. Έπειδη δ μειζότεQος 9 [υ ]Ι[ ο ]ς 

10 έμού της ΠQοκειμέvης Τεεύτος τελευτών ΠαπνοούiJι~ !9 9υ9/!~ 10?;'[ α]~
έλειψε[ν υ ]ίον Παησιν την ΠQοοηγΟQίαν αις (έτών) ι πλείω ελατ[ το }ρ, 
έδοξεν δε 11 [ως]!' έμε τον [ά]δελ[ φ ]ον αυτού Σιλβανον κατ' ευσεβίαν 

tovt'ov τον πα?[ δ]α ~xcιυ 12 [καiJ'] vΙοiJεοίαν ΠQος το δύvασiJαι &ναΤQέφε
σ47αι ευγενώς κα~ γνησ{ως, κα![α] τ[ ο ]ύτο 13 [δμο ]λg[γού]με[ν] [έ]γω μεν 

ή Τεευς ~[lXQ ]~δεδωκέναι σo~ [τ]φ Σιλβανfj'- τον μνημονευiJέν~τα ~αϊδ[ α] 
~Q[or; vL]oiJco{av μετ[ α] τΤί[ς π ]ατρφας αυτού [κ H?7[Qov ]ομ{ας και μη-

15 [Τ]Q9J[ας] εν τε γηδί~oις και oίκo~?[δo]ις και ευδομευικοϊ[ς] διαφόQοις 
είδ~σι ΠQ[ό]ς το είναι σού υί[ο]ν γνήσιον κα~ ΠQω~τότοκον αις εξ Ιδίου 
αϊματος γεννηiJέντα οοι, έγω δε δ Σιλβαυος παQcιληφέναι παQα 17 σού 

7 άποτακτικό. ίΒΙ wohl der Monch 
(vg1. Ducange h, v.); daB ein solcher hier 
iiber Βθίη Vermogen θίηθη Erbvertrag 
schlie.Bt (Ι 22), kann nicht auffallen, weil 
die Vermogensunfahigkeit det· Religiosen 
erst spateren Rechtes ίΒΙ. 

16 πρωτότοκο. zeigt, daB noch diesel' 
spaten ~eit θίη Vorrecht der Erstgeburt 
im BewuBtsein oder doch ίη der El"inne
rung liegt. V g1. S. 234. 

IJ 
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τΤίς μηΤQός μου Τεεύτος τον προκείμενον υίον ΠαπνούiJιον ΠQος υίο
iJcolav ονπερ 1847Qέψω και ίματ{ζω ευγενώς και γνησίως αις υΙον γνή

σιον κα! φυσικον αις 19 εξ έ[μ]ού γενόμενον, παQειληφέναι δε κα~ τα 
πατρφα αυτού ΠQάγματα και μητρφα εν τε 20 γη[δ]ίοις και οίκοπέδοις καl20 

ένδο/!ενικοϊς διαφόροις σκεύεσει έπι τφ με ταύτα αυτφ δια~φυλάξαι κα~ 
&ποκαταστησαι αυτφ ένήλικι γευομέυφ μετα καλης πίστεως, εΤναι δ' αυτον 
22 και τών έμών ΠQαγμάτων κληQοvόμοv υίο47ετηiJέντα μοι αις ΠQοείρηται . 

Ή υίο47εσία ~V[QCa δ]~9'9"ι) 23 γQαφ§?9'~ δμο!ύπφς προς το παQ' (ιι[ άο]τφ 

ήμών είναι μοναχον ΠQος άσφάλειαν κ[ α]ι έπεQ( ωτηiJέvτες) αιμολογή( οα

μεν). (2te Η.) ΛυQη[λ]ί[α Τ]εΕυς Παήοι[ο]ς ή ΠQοκειμένη έiJέμην την υίο
iJEoi[a]v και ευδοκώ και πί[iJ]ομοι π[ά]σι τοΙς 25~1'y[εyQa]/!/!?1'[0]tf; αιςS5 
πρόκειται, ΛυQήλιος ΠQοοvς ΚουλώΤ[ ο]ς κωμάQχας δ ΠQοκείμε[νο]ς 26 συν
[έο]τηυ αυτΏ κα~ εγQαψα {ιπεQ αυτης γQάμματα μη είδ( υίης). (3te Η.) 
ΛυQήλιος Σιλβαυος Πε[ τ ]ήοιος δ πρoκεί~μεν[ ος &]π[ ο ]τ[α ]κτικος έ,f}έμην 

την . υίο47εσίαν και παQίληφα την πατψραν αυτ[ ο]ύ κληρονομίαν 28 καυ 
μ ]ηΤQφαν και ευδοκώ κα~ πίiJομαι πάσι τοις έγγεγQαμμένοις αις πρόκειται. 

(4te Η.) Δι' έμού ΦιλοσαQά[πι]δος IiyQιX( φη). 

18 1. lματlσω (= Ιματιώ). 
21 μετα καΜί. πίστεcoι; = bona fide; 

vg1. Ζ. Β. ΟΧΥ. 913, 14. 

24 Ι πεί{tομαι. 
25 1. κωμάρxrι •. 

ΥΠΙ. DIVERSES. 

364:. Eisernvieh-Vertrag. - 276 n. C. - Faijum. (V gl. S.275.) 
Ρ. Stra.Bb. 30 ed. Preisigke. Nachtr. νοη Wilcken, .A.rch. 5, 259. 
Lit.: ΜίΙΙθίΒ, Sav. Ζ. 29, 468; Koschaker, ebenda ρ, 511. 

Vg1. auch Flor. 16 Ι 19-22; dazu Costa, .A.tti Venet. (1906/7) 66,2 
ρ. 96; Wenger, Festg. fiir Ε. J. Bekker '81. 

1 ΛυQηλtφ Π[ αυ ]νεύτι Ση~ύγοv 2 άπο κώ/!?7[ς] ~εoξενίδoς 3 ~αρα ΛυQη
λtοv [Π]αβούτος ΚαλιΧμgυ 4 ~πo κώμης ΕυημQίας, Boύλo~μαι μιοiJώοα- 5 

o,f}at παQα σού αίγας 6 iJη λεCας τε[ λ] ε{ας &47ανάτους 'i' &ρι47μφ πεντήκοντα 

~ξ 8 εΙς έτη δύο άπο τού (άπο ?;'Ού) ενεσ!!..τώτος β (έτους) φόQου τού παν-
10 τος κατ' . ετος εκαστον αίγας 11 μΙΚQοvς &πoγεγαλαΚΤΙιJE..μένoυς δέκα τέο- 10 

ιJαQας, 13&QQενικα έπτά, τα δε λοιπα 14iJηλυκά, (ιbν) τηυ (δε) άπόδΌσιν 
15 τών αΙγώυ (τών αΙγών) πoιή~σo/![ αί] 9'οι κατ' ετος εκαστου μην~ 15 

17 Παύνι τού ίοιόντος έτουι;,' 18 κ(α)ι /!ε![αι ![ο]1' ΧQό1'[ο]ν παQαδώι:iφ 

19[00ι τας αίγας IxiJav]ιX!OV~ 20~q~[47(μφ)] 1'~ [η] αυτj?i διαiJέσι, αις κ(α)ι 20 
21 [έ]γω παQέ~f!.f!gv, έαν φf!.(νητf!.Ι 22 μισiJώσαι' και έπεQωτη1}είς 23 αιμολό

γηκα. 24 (2teH.?) Παννευ~ ώς (έΤώυ) λα ουλ(η) δα 25 κτ(ύλ)φ πρ:nτφ ΧΙ(Qος) 25 

δ§~(ιάς). 26 (3t6 Η.) ('Έτους) β' τού κυQίου~(ιοv) ήμώυ Μ(ά)Qκου ΛυQη
λίου 28 Πρόβgv Σεβαστού 29 ΘωiJ ι. 

14 Ραρ, L = (~ν) W. 



408 Kap. ΧΙ. Versehiedene ReehtsgescMfte. [365-367 

365. KompromiB. - 507 n. C. - Antinoupolis (?). (V gl. S. 276.) 
Ρ. Lond. 3 Nr. 992 ρ. 253 edd. Kenyon-Bell. Nachtr. von Grenfell-Hunt und 

Wilcken, Al·ch. 4, 558. 

1[+ 'Tπατ]~?[ας] τού δ'ε6[πόΊτου iιl!wv Φλα(υίου) [Άν]αστασίο'!! τού 
ίχlωνί[ ου] ΑfJγούστοv ΑVΤΟΚQάΤΟQος 2 το γ Έπειφ [.] ΠQώτης Ινδ'ικ( τιόνος). 
3[Έκόντες] 'ποιούνι[αι] ΠQος έαυτους τηυ δμολογίαν ταύ κομΠQομtσtJοv 
4, [έκ μsν τού] ένος μ[ εΙQοvς Φλ( άυιοι) Σιλβανος και EaQantωv σΤQατιω-

5 ται άQι,f}μού 5 ['Αντινόου] πόλεως και ΑfJQήλιος 'Ισακος όμογνήσιοι άδελφοι 
έκ παΤQος 6 Φοιβ[ άμ]μωνος άπο τής αfJτής πόλεως, ']σακος τον λόγον 
.ποιούμενος {;ΠSQ έ~νI9ύ 7 και {;πεQ [των κληQΟ ]νόμω,!, ΤυQάννοv τού .άπο

. γενομένου ήμων άδελφο(ύ),. 8 έκ δε [τού] έτέQΟV μέQοvς Φλ(άυιος) Βης 
Νικων σΤQατιώτης τού αfJτού άQι,f}μού και 9 ή τούηιυ γαμετο[ς] :.1QXOvrta 

10 άδ'ελφη των ΠQογεγQαμμένων έκ των afJrro'!' 10 γονέων &πο τής fXfJrijg πό
λεως άλλήλοις XalQ( ειν). Έπειδ'η ημφισβητήdαμεν 11 nQOg έαυτους , πεQΙ 
φανεQων κεφαλαίων και ΠQΟ δ'tκης και φιλονικεtας 12 εδ'οξεν ήμίν ΚΟινfj 

γνώμ'!1 άπαντήσαι εΙς otatrav ΠQος Κ~Q~ημέοv κ~ι 13 Ζηνόδ'ωτος τους Ι:λ
λογιμωτάτους σχολαστικους φόQΟV Θηβ~ι'δ'oς και 6τοιχεί[ ν] 14 και nEt,f}Eo-ltat 

τοίς όQισ-ltη60μένοις naQιX τής afJrwv παιδ'εύσεως, κατα τούτο όμολογ[ ού-
] 15 ό '[]' 'Θ ' "<>. ' " ., 15 μεν μνυν τ ες τον τε πανΤΟΚQαΤΟQα Η εον και την 'ι/ειαν και OVQaVLOV 

τύχην τού τα πάντα 16 νικωντος δ'ε6πότου ήμων Φλα( υίου) Άναστασtου 
τού αΙωνίου ΑfJγού6ΤΟV ΑfJΤΟΚQάΤΟQος 17 ιΧπανταν ήμας ΠQος τους ΠQΟ

ΕιQημένοvς δ'ιαιτητας και otatrίXo,f}at έπ' afJrovg 18 ιΧπ ... [ .. τού οντο]ς 

μηνος εως Έπειφ τής naQ.[ ο ]ύσης ΠQώτης Ινδικ.τιόνος 19 [και nEt-ltED,f}at 
20 ήμας ΤΟίς] δQΙ6-1tησ[ ο ]μένοις παQ; 'afJrwv, τον QS μη &παντωντα 20 t ΠQος 

afJrovg η και μη πει-lt]όμενΟν τοίς δQισ-ltη60μενοις naQ' fXVrwv ~αQέξει[ν] 
111 [ • . , • • • • • • • • • • • • • • • • • τ]~ έμμένοντι λόγφ n(JOD~tlLO( υ) XQVOO:V νομισ
μάτια 22 [ •••. • •.• • • . ••••.••• • ]ος ο{ίτος κύQιος και βέβαιος και έπε(J( 00-

rrJ-ltEvrtg) ώμολ(ογή6αμεν). Folgen die ' UnteΙ'schΓiften der Parteien und 
des Tabellio. 

11 , Zu φανερών κεφαλαΙων vg1. die 
Nachtι-1ige zu diesem Werk und zwal' zu 
·71 Α.3 . . 

12/13 1. Καρδηιιέαν και Ζηνόδωτον. -

WaB σχολαστικος φόρου ΘημαΙδος heiBt, 
weiB ich nicht. 

22 Erg . . [ .. και ιιηδεν ήσσον δ . .. . ]ος 
015τος (Μ.)? 

'366. 'ΈνΤΕυξις betreffend θίη gemeinsames Erbzinsrecht. - 219 Υ. C. 
'. Faijilm. . 

~. ·Mag.d. 29 edd .. Jouguet-Lefebvre. Nachtr. νοη \yilcken, A1·ch. 4, 53. 

Lit .. : .Taubenschlag, Arch. 4, 18 Α. 2; WeiB, ebenda 4, 341; Ara.ngio-Ruiz, L30 
. struttur30 dei dir. 8ul13o cos3o d'altrui ίη dir. Rom. 86 (S.-A. 30UB Arch. giur. 

81-82). . ..... 

Es liegt θίηθ εντεvξις der S. 13 bebandelten Art vor. Hier interessiert 
der Inbalt des Rechtsstreites. Maron (vertreten durch seinen Sohn Euktos) 
und Theodosios' batten Υοη Al'temon θίηθη τόπος ψιλός auf 99 Jahre ge-

Ι· 
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mietetj ίη Abwesenheit des Euktos hatte sein Genosse θίη Haus auf dem 
besten ΤθίΙ der Bauste11e aufgefuhrtj spater wurde zwar θίη Vertrag ίiber 
gerechte Teilung errichtet, den aber Theodosios nicht θίηωθιt, weshalb 
Maron jetzt die εντεvξις ίiberreichte. Wir ersehen daraus, daB die Sitte, auf 
99 Jahre zu mieten, welche auch ίη anderen Rechten vorkommt, schon da
mals bestand. Auch dUl-fte diese Miete θίη dingliches Recht begrίindet haben i 
vg1. WeiB a. Ο. 

1 Bασιλεt Πτολεμαtωι -xaiQELV MιX(Jωv Efικτoυ :.1QrEiog τής επιγονής. 

Άδικούμαι {;πο Θε[ ο ]δ'οσίου τού $άν-ltου, Λυκίου τή[ς έπι ].!.γονής. Τού 

rιX(J υίού μου Efικτoυ μισ,f}ω6αμένοv {lE-lt' αvτού κοινηι τόπον ψιλον έν 

Α ' δ" Ι ' <>.' (") "4.' ['] 3 ' , '" υτο ικηι Ε ς .τα y'l/ ετη παQ Qτεμωνος και απογενομενου nQLV η 
δ'ιελέσ-ltαι τον κοινον τόπον, έπιβας δ Θεοδ'όσιος ώικοδ'όμησεν έαυτωι τοί

χους οlκή6ε[ ως] 4 έγλεξάμενος τον βέλΤΙ6τον τόπον και έξώτατον' μέτα δ'ε 
ταύτα δ'ιαΙQέσεως γενομένης και tJvr[r(JfX J-~φης τε-ltεί6ης δΙΗQή6-1tαι l'σως δ 

και δμοtως, ofJ δ'ιείQη[ τα]t μοι δ'ικαtως, άλλα παQαλελόγισταt με και τό

[π]ον 6 Η'!'4 1!9~ tiXQEiov κα~ 6ιενον έπι μήκος δ'έδ'ωκεν, αvτος δ" έν ΤΕ
rQarωvtOlLwt τα αύτού εχει' Δέομαι oiJv 60[ύ] 7 βασιλεύ (folgt Petit und 

El'ledigung wie ίiblich). 
Verso. 
1 ('Έτους) δ' · [ΔαΙ6ίο]υ κζ Ά-ItVQ κζ' 

2Μά(Jω[ν Efικτo]υ ΠQ(ος) Θεοδ'όσιόν 
3 πεQΙ εltJόδ'ου και έξόδου. 

4 ίξάιτατον: Theodosiu8 batte sich den 
auBersten, d. h. an die Str30Be 3onstoJ3enden 
Teil de8 Bauplatzes fur 8ein H30uB 3ous
gesucht. 

5 1. διαιρείσ~αι . Davor erg. < περι τού): 
θΒ wird der Inhalt der συγγραφή bezeich
net. - 1. διΊίι~ηται . 

367. Schenkung mit Vorbehalt des Ususfruktus. - 6. Jahrh. n . C. -
Hermupolis. 

.. . 

Lond. 3 Nr. 1044 ρ. 254 edd. ΚθηΥοη-ΒθlΙ 

Lit.: Mitteis, S3ov. Ζ. 28, 384. 

Aphthonia schenkt ihrem Sohn Asynkritios θίηθη ihr zugehOl'igen .Λη
teil an mebreren Grundstίicken (ακινήτων πραγι-ιάτων Ι 18), behalt sich 
jedoch daran den lebenslanglichen Ususfl'uktus vor. DUl'ch diese Schenkung 
sol1 jedoch sofort Eigentum und Besitz ίibel'gehen, was nach der nacbklassi
schen Praxis des Oonstitutum possessorium und dem sie bekraftigenden 
Gesetz Υοη Honorius und Theodosius (Ο. Tb. 8, 12', 9) auch 'durchaus zu
treffend war. 1) 

Die Urkunde ist vor fίinf Zeugen errichtet, nicht abe1' insinuiert. Da 
es keine Scbenkung auf den Todesfa11 ist, die sie enth1i.lt, so war sie, falls 
sie v Ο!' Justinians Gesetz Υοω J. 531 fiel, nach dem damals ge~tenden Recht 

1) Vgl. ·Brunner, Rechtsgesch. der Urkunde 117 . 



410 Kapo ΧΙ. Ver8chiedene Rechtsgeschafteo [367-368 

unbedingt Ζυ insinuieren, andel'nfalls nur, wenn sie iiber 500 Solidi ging. 
Konnte man annehmen, daB die Parteien die Formvorschriften angstlich be
rίicksichtigt hatten (was aber θίηθ gewagte Voraussetzung ware) , so miiBte 
also diese nicht insinuierte Schenkung als eine nach 531 fallende und 
500 Solidi nicht erreichende betrachtet werden. 

Oben abgebωchen. 
1 [ προσκ ]υρω.&είσης . ο • ~'1!οπρq.τοv 2 [ ]..,. 3 δλοκλ?ίρου οΙκίας 

διακειμένης βπ/. τ[.ης] πρ~ει[ρημεlνης 4'Ερμουπολιτων έπ' άμφ6δου π6λεως 
5 άπηλιώτου' εΙς άσφ&.λειαν 5 χρυσού νομισματίων έκατον ενενήκοντα (folgt 

Beschreibung des Hauses) 11 φυλ&.ξασα έμαvτfj εφ' απαντα τον 12 χρ6ν[ ον 

τ]fίς εμ.ης ζω.ης τον τού προγεγραμμένου μέρους 13 των προδηλω.&έντων 

πραγμ&.των ο-όσούφρουκτον εφ' φ τε μετα τ~ν 14 εμ~ν τελευτην και' τού-
15 το [ν] τον ο-όσούφρουκτον επ'αναδραμείν έπ/. τ~ν νύν 15 προσκυρω.&είσ&'ν 

σοι παρ' έμού δεσποτείαν τε κα/. νομην έπ/. τφ δΕ οΕ τον 16 α-ότ6ν μου 

πο.&ειν6τατον υίον Άουγκρίτιον εχειν ώς πρo~γέγραπται την δεοποτείαν 

κα/. τ~ν νομην τού α-ότού μέρους 18 των προδηλω.&έντων άκινήτων πραγμ&.

των μετα παντος 19 α-ότού τού δικαίου; αμα δΕ τf] ilLfj :τελεvτfj εχειν κα/. 

20 τον τούτου 20 0-όοούφρουκτον tίτoι χρ.ησιν κα/. έπικαρπίαν κα/. χρήσαο.&αι 

21 το τηνικαύτα τούτφ [και' οΙ]κ[ ο ]νομείν και' διοικείν περι αδτού 22 0ί'φ 
τρόπφ αν βουλη.&fjς ~ιr-ι φιλοκαλε?ν κα~ βελΤΙΟύν 23 και' εΙς η'!-' αν βoυ~[ η-

· 30.&ίΊς] (folgen 4% f~agmentierte Zeilen) 30 [έ]'1!Ι πάντα τον χρόνον 31 [τ.ης 
έ]μ[ .ης] ζφ[ης κα]/. μετ α τ~ν έμην τελευτ~ν ' επ/. οΕ καταβαλείν 32 κα'&' εκα
οτον ετ[ ο]ς τ~ν παντοίαν πρόι10δον τού α-ότού μέρους 83 των α-ότων 

πραγμ&.των έπι το διηνεκες και εΙς τούτο έπερω~η~.&είoα ώμολόγηοα. 

35 + (2te Η.) Λ-όρηλία Άφ.&ονία Ταυρίνου ή προγεγρα<μ )μέν[ η] 35 έ.&έμην 

ταύτην την δωρεαν τού προγεγρα<μ)μένου μέρους των προτηλεvitι![ντων] 

86 παντοίων πραγμάτων μετα παντος α-ότού τού δικαίου 001, τφ π[ρογε

γραμμένφ] 37 μου υ{φ [.t.i]συγκριτίφ κ[α]/. πί.&ομαι π[ά]σι τοίς έγγεγραμ

μένοι[ς +] Folgen die Untel'schriften eines -δπογραφεύς, von 5 Zeugen 
und dem Tabellioo 

4/5 εΙ. &:σφάΙειαν sqo kann sich darauf 
beziehen, da6 der Hau8anteil irgend je
mandem verpfandet i8to 

35 Ι πρoδ'ηλω~έντων. 

368. Gesuch an den σΤQατ-ηΥόg um Verlautbarung einer Kreditentziehung. 
- 1./2. Jahrho no C. - Hermupolis. (Vgl. So 2760) 

Ρο FIOloo 99 edo Vitellio 

ϋber den Iηbalt des Stίickes vgl. S. 276. Nach der Ubel'schrift: Άντl
γrιαφoν έκ{Joέματος hat der στρατηγός dem Gesuch auch stattgegeben j denn 
En{JoEμct ist der offentliche Aushango 

Die gewesene Frau des Gesuchstellers und Mutter des Verschwenders 

VlIIo Diver8e80 411 

ist nach Ι 5 derzeit mit einem anderen Mann vel'heiratet, hat aber das Ge
such mit ίαιεω ersten Mann zusammen iiberl'eicht. 

1 [Άν ]!(γραφον εκ.&έμ,ιr-τoς 2. ο ο .. [ο] ο . Ο Ο φ~ κιr-~ Ήρακλείδηι στρατη-

γωι 'Ερμο[π( ολlτου)] s παρ4: [Ά]μ,μ,ωνίου πρεσβυτι!~oυ τού 'EQlLalOV και' 
4 τ.ης ο • •• • γενομ,ι!νης γυναικος Λ . ο παοιης ΆρεΙο[ υ] 5 μ,§! [.] .. τού ουν- 5 

9'!-'!9ς άνδρο ς Καλλιοτρ&.του 6 τού Λ. ο q.Ewg Έρμοπολιτων. Έπει δ υίος 
ήμων 7 Πάστωρ με'&' έτέρων άοωτευόμενος έσπ&.νιοε 8 τα αiJτού π&.ντα 

και' έπι τα ήμων μεταβας βoύ~λεται άπολέοαι, oiί χάριν προορώμεf)oα μή
ποτε 10 έ[ π ]ηρε&.οηι ήμείν η οετερο[ν] [η] ατοπρν τι πράξη[ι] 11 ~[ξιoύμεν? 10 

π]ρογραφ.ηναι [ο ο • Ο Ο •• o]~εις α-ότφ[ο] (Abgebrochen)o 

5 Ob ΙΙΕΤ[ α κυρΙου]? Μ. 
11 Ergo etwa: &:[ξιοϊίμΕν π]ρογραφήναι 

[~πω. μη1<~EΙ' αfιτιji[Ι] Ι [ΕΙ. το πέραν (cf. 
BGU 1022, 25) όανΕίζl1 (Vitelli)ο 



KAPITEL XIl. 

GESETZE. 
369. Konigliche Verordnung die Sklaven betretfend. - 3. Jahrh. Υ. C. -

Ghoran. (V g1. S. 277 fg.) 
Ρ. Lille 29 edd. Jouguet Collart Lesquier Xoual. Nachtr. von Schubal·t, Arch. 

6, 66 Α. 2. 78 Α. 1. 

Lit.: Perdrizet, Compt. rend. de ΙΆcad . d'Inscr. 1908, 44 fg.; Schubart a. Ο. 
S. auch die S. 278 Α. 4 Zitt. ; Haussoulliel', Rev. de philo1. 1910, 125 fg. 

Co1. ι 
Έαυ δέ τις πε(?λ αδικήματος έ[ τεΙ(?ο[ υ] 
οΙκέτηι οντι δίκην γ(?αΨάμενος 

ώς iλευitέ(?ωι καταδικάοηται, 

iξέοτω τα1Ι κυ(?{ωι &vαδικf]οαι 

εν ήμέ(?αις ε, &φ' .ης CΚν ή εϊοπ(?αξις 

γίνηται, καλ CΚν καταδικαοitfJι 

ή δίκη, τότε επιδέκατων η iπι

πεντεκαιδέκατωυ &ποτινέτω 

δ κύ(?ιος, καλ ή π(?αξις ουvτελε{οitω 

10 κατα τους νόμους τους περ/' των 

οΙκετων οντας, πλ?)ν ιbν το διά

γραμμα &παγορεύει. 

Μηitεvλ iξέοτω οώματα πωλειν 

[επ'] iξαγωγf]ι, μηδε 6τίf;ειν, μη-

15 ~[ε] .. [ .. ] . [ .. ] . [ ... .......... ] 
επιχωρή6ηι. 

[ . .............. .. ] δικα6της 
(Es fehlt eine Zeile) 
εξέοτω καλ τοΙς δούλοις 

20 μαρτυρεΙν. 

των δε δούλων τωυ μαρτυρη6άντων 

οί δικα6ται την βά6ανον εκ των 

17/81. Επιδέκατον u. Επιπεντεκαιδέκατον. 
15 Die H?,g. lasen ursprίinglich hinter 

μιηδε: μα[ στ Jι[ζε Jtv, was Βίθ jetzt bezwei-

feln (Arch. 5, 228). Ζ . Ε . erg. Νψ ρ,η ό 
δικαστηςJ ? Hgg. 

17 Ob άρχιJδικαστής (Schub.)? 
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6ωμάτων ποε{6itω6αν, παρόντων 

των &ντιδίκων, εαμ μη εκ των 
35 τεitέντων δικαιωμάτων δύνων

ται κ(?{νειν. 

Δούλων επ{κλη6ις και τΟΙς καταδικα-

6αμένοις π(?αξις. 'Ός CΚν εγκαλfJι 

ύπο δούλου η δρύλης αδικεί6itαι, 

30 λέγων το' &δίκημα τωι κυρtωι 

εναντίον μη ελα660ν η δύο μαρ

τύρων, &πογραφέοitω προς τους 

[ . . ]μοφύλακας κα/' &παγο(?ευέτω 

Co1. ΙΙ. . 

Es fehlen 3- 4 Zeilen. 
δ[ 

γραφit[ 

φων ημ[ 

6αο3'αιΓ 

κληματ[ 

δούλωι υΙ 

ΠΡΟ6γ(?αφέ6[ itro 
κατα τον νό[μον 

πρα66έ6itω τσ[ 
, "[ 10 γ(?αφεντα επι 'F 

&μ.φΙΟβη : : : : [ . ... .. τού κυρί-] 
ου, μη κελεύον[ τος αυτού, μη-] 
δε εΙδότος το [&νδράποδον] 

αδΙΚf]οαι' εαν δ[ε 

15 το δικα[ 

. .. . ]ρον . .... [ 

. . . . κ ]~~ευoν[ τ 
[ δια-] 

γνω6itf]ι εκ δικ[ 
20 αδΙΚf]οαι, την f;[ ημίαν την] 

καιταδικα6itηοαν έπΕ ] 
δ όφλων καλ ΠΡΟ6[αποτινέτω] 
το πέμπτον μέρ[ ος 'tf]g f;ημtας] 
τf]g καταδικαο[itεί6ηg τωι] 

25 &ντιδtκωι, κατα [τον νόμον] 

'413 

26 Ιη der Edition ist τιAtέντων ein 
Druckfehler. Zu δικαιroμάτων (= Ur
kunden) Β. Α. 23 zu 31 Co1. ΙΠ. 

33 Ob [l'οJμοφύλ.ακα. (Hgg.) oder 
[,ιτεσJμοφύλ.ακας (Schub.)? 

ΙΙ 21 Ι καταδικασ,ιτείσαν (Hgg.). 
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στι &μφισβητησ[ δια-J 
rvroo,f}fjι, μη εΙδ6[τος αυτού μηδs] 
κελεύοντος, έξι{[ στω . . . τωι ό-] 
φλ6ντι την δ{κην [παραδ6ντι] 

30 το &νδράπόδον τ[ ωι καταδικα-] 

σαμένωι έναντ{[ ον των .. μο-] 
φυλάκων &φείσ,f}α[ι τής κατα-] 

δίκης' δ δε παραλ[ αβων το &νδρά-] 

ποδον μαστιγωσ[ άτω μη ε-] 

35 λασσον έκατον π[ληγων κα~] 

στιξάτω το μέτω[ πον, ιbς τα δια-] 

γράμματα άγορεύ[ ει ] 
. αν αγε είς Άλεξάν[ δρειαν ] 
[ &π ]OIt66,f}[ ω] έπι έξαγ[ ωγfjι] 

Ι369-370 

36 Die Edition hat den Druckfehler 
στΙξατο (Arch. 5, 228). 

Rede davon, daB der Mann ίηΒ Ausland 
zu verkaufen ίΒΙ; unter welchen Voraus
setzungen das geschieht (oder ob jeden
falls), hangt νοη der Herstellung der Ι 38 ab. 

39 Neuere Lesung νοη Jouguet (nach 
Vorsch1ag νοη Wilamowitz). Es ist die 

370. Fragmente zweier Orationes principis iiber das Alter der Rekupera. 
toren und die Tergivefsatio im StrafprozeB. - 37-61 n. Ο. 

BGU 611 edd. Gradenwitz-Κrebs. Nachtr. νοη B1aB, Lit. Zentl·.-Bl. 1897, 687; 
Mitteis, Eermes 32, 639; Dareste, Νοην. Rev. hist. 22, 687; Bra/;\10ff, Sav. Ζ. 
22,169; Gradenwitz ίη Bruns FO.7 198. 1ω Nachstehenden sind die Ergeb
ηίΒΒθ θίηθΙ' vollstandigen Revision des Textes . benutzt, we1che Naber am 
Original vollzogen und mir noch νOl' anderweitiger Veroffentlichung freund
lichst zur Vet'fugung gestellt hat. 

Lit.: ΜίΙΙθίΒ, Dal'este, BraB10ff aa. 00. 

Uber den Inhalt s. S. 279 fg. 
Der Umfang des in 001. Ι Fehlenden wird νοη den Hgg. auf 12-15, 

νοη BlaB auf 7 -8 Buchstaben taxiert. Das Richtige diirfte 10-12 sein. 

001. Ι. 

]ave . videtur . [q]uinque . decuriis . ίη . iungi 
]d . certe . face[r]e. ut. caveatis . nequis 

qu ]attuor . et. vi[gi]nti . annόrum . reciperator 
]neque . θηίω . [ί]:ι;ιίcum . est . ut . puto . hos 
]servitΊitis [. li]bertatisque . iΊidicare 

Ι 1 erg. etwa quoniam gr]ave Μ. 
2 i]d BraBloff; a1so vielleicht opinor ild. 
3 minor qu ]attuor ίΒΙ fίir die Lucke 

zu kurz; darum eher ηίΒί maior qu ]attuor 
Μ.; ηίΒί qu ]attuor Dareste. 

4 detur] ίΒΙ zu kurz; ob addicatur? Μ. ; 
1. iniquum. 

5 Hier ίΒΙ sehr zweifelhaft, ob pro
hiberi causas] (Hgg.) oder permitti cau
sas] (Dareste) zu erganzen ίΒΙ. Wem 
prohiberi fur die Liicke zu groB, aber 
doch ein Verbot, nicht eine Er1aubnis ge
geben scheint, der mag θΒ durch vetari 
ersetzen, und dieser Auffassung bin auch 

Ι 
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]res . suas . ag[ θη ]Qas . nihi1 . legis . Laetoriae 
a ]\lχilίό 

]ulQ . ρ( atres) . C( onscripti) . saepe . quidem . et . alias . sed . hόc 
]pore. ani[ m J(a)advertisse . ~e . mirifi.cas 

10 ] . artes . q\l[i . s ]ubscrίΡtό . ίιίdίcίό · . cum 
· .. ]ω . ilidicem 
· .. ]et. nec 
· .. ]S . intel' 
· . . ]stet 

15 · .. ]on. profi. 
· .. ]cite 
· .. ]giunt 
· .. ]όrem . est 
· .. ]antur 

20 · .. ]ae 
· .. ]ore . ne 

001. Π. 

tenuisse . caussam . Ρetίtόrί .expediat 
Hae . ηθ . [pro]cedant . artes . male . agentibus . Βί 
vobis . videtur. p(atres) . c(onscripti) . decernamus . ut. etiam 
ΡrόΙatίs . rebus . iiS . iΊidicibus . necessitas . iudicandi 
imponatur . qui . intra . rerum [.] agendal"um . dies 
incohata. iud[i]cia . ηοη . peregerint . Nec <non) 
defuturas . ignOl'O . fraudes . mοnstrόse . agentibus 
multas . adversus . quas . excogitavimus . sp[ e ]rQ 
remedia . Interim . hanc . praeclΊisisse 

10 nimium . volgatam . omnibus . malas . ΙίΙθΒ 
habentibus . satis . est . Nam . quidem . accu
satόrum . regnum . ferre . nuΙΙό . mοdό . posSllm 

qui . ~~d . curiosum . consilium . inimicos . suos 
nΟΒ . fecerunt . relincunt . θόΒ . in . aΙbό . pendentes 

ich. Denn wenn man illit Dareste eine 
Er1aubnis an clie schon 24jahrigen 
anni=t sind die W orte ίη Ι 6/ 7 schwer 
Ζη verstehen. Man muB dann supplieren 
[qui vel ad] res suas a~en~as nihil ]e.g~s 
Laetoriae [egeant oder lndlgeant] auxl110 
(Dal'este); aber was 8011 ~B heiJ3en, daB 
jemand zur Fiihrung" se1ner Geschafte 
nicht dί~Ήilfe der 1ex Laetoria braucht? 
Diese Hilfe tl'itt doch erst nach gefiihι·tem 
Geschaft θίη. 

Ι 6 Jres Naber; 9-~ί ve1 ad 1i]te~ Hgg. 
7 proficiant a ]=110? Μ. D. h. S1e ver-

mogen infolge Eingreifens der lex Laet .. 
nicht ihre eigenen Geschafte zu fllhren. 
Valeant, das ich frllher VOl'schlug, scheint. 
mir fiir die Liicke zu kurz. - iuventur· 
a ]uxilio (Hgg.) ist mir unverstandlich. -
egeant a] uxilio (Dareste), dagegen s. Λ . 5. 

Ι 8 ] u10 (vielleicht sed] u10?) Ν aber; 
ρ] ψ;) Hgg. 

9 maxime tem ]pore Hgg. 
Π 6 (ηοη) wird νοη Naber einge

schaltet. 
8 1. excogitabimus. 
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15 et . iPSi . tanquam . nihil . egel'int . peregrinantnr 
cum . re[ r ]um . magis . natura . quam . leges . t[ am ] 
accusatόrem ο quam ο reum ο [co ]piJ.latum . constr[ic-] 
tumque . h[ a ]beat , Adiuvan[t] . quidem . hoc 
[consili] , ΡrΟ[Ρό]~μum, . accusa[tό]rum ο et ο reόrum 

20 del[i]ciae (?) ο q[ ηο] . Ιηίη[ u]s ο invidio[ s]um . sit ο eόruιιι 
tale , factum , qui ο iam ο sq[ ua ]lόrem . sumere 
barbaml qu]e ο et ο capillum ο [ΒΠ ]mmittere 

Col. πι 

sua . caussa ο, quό . magis ο misel'ab[i]H~ ο [sit, ηοη] 
fastidiunt ο sed ο vide[o o]t [ο .]ί[ .. J j ο sibi ο a[ .. ο ο] 
data. inst[l' ]ume:J;l.[t]a ο mis . [ο ο • ο " • ο ••• ] 

accusatorib[ u]s . quide[ m .. . . ο ••• J~rμ[ .. ο ••••• ] 

han9 . l'egni . impot[ ..... ] . .... [ut ο potestatemJ 

[370-371 

faciam[ u]~ . pl'aetol'i . ρ[ l'aeteriti]~ . inquisiti[ οηίΒ ] 
di[e]1;Jus. [vocJandi. acc[usatorem] . et. Βί ο neq[ue. a-] 
der[it] ο neque . excusa[bitur . pro ]:J;I.ontiet ο ι;[ alumniae ] 
C~\1~~~ . negόtίum . f[ ecis Jse ο ο videri . [eum.] 

10 Haec . Ρ (atl'es ) . c( onscripti) . Βί . vobis. placen[t . s ]tatim . signi[ficabo] 
simpliciter . et ο θΧ ο anim[i . mεί ,] sentent[ia , ΒίηJ 
displicent , alia[m] . reper[it]e[.] ο sed . hic . in[traJ 
templum . remedi~ , au[t ο Βί , a Jd ,cοgίtaJ;lΦ;ιrμ [ ] 
voltis . s[um]ere. tem[p]us . [fortass]e .laxius, [snmite] 

15 dum . qu[ ocu Jmque . loci [ . . . . ο .] fuel'itis [ . .. ο] 
merμ[iner ]itis ο vobis ο di[ cendam .] θΒΒθ ο sen[tentiamJ; 
ωίηί[ ωε .] εηίω . decor[ ηω] . ε[ s]t . ρ( atres) . c( OllSCl'ipti) . ωΓ aiestati] 
huius . or[ diJnis . hic . ηη[ um . ta]ntummodo , [ωε ] . 

. consule[ ω] . designatum , [in ]~criptam . [ex] 
20 relatio[ n]e . consulum , a[ d , ver ]bum , dicere 

ΙΙ 17 [co]pulatum Naber; . [.].ulatum 
Rgg.; daher friihere Konjekturen: [iug]u
latum Μ.; [vinc ]ulatum Gl'adenw. - con
atr[ic ]tumque Hil·schfeld. 

18 · Adiuvan[t] Ν aber. 
19 [consili] Naber. 

, 20 q[~o] N~ber; q[ui]a Hgg. - del[iJ
'Clae schelnt mlr unpassend; ob Schreib
fehler fiir deliria? Μ. 

ΠΙ 1 [ΒίΙ, ηοη] Naber; [ΒίΙ] Hgg. 
2/ 3 Ν abel' proponiert: 'sed vide[ an]t 

[ne] ί[ΡΒ]ί sibi a [reis] data inst[l']umen[t]a 
mis . [ .' Auf mis folgt e[ odel' c[ (Naber). 

4 ac~usatorib[ u]s quide[ m] Ν abet·, del'
selbe lrest sonach: accusatorib[ u]s qui
~θ[ m leg~m fet']am[ us censeo] hanc regni 
rmpot[entls sq. 

5 potestatem Dareste. 
6 praeteritis Gradenwitz. 
718 ader[it] Nabet-, daher auch SODst 

Singular, nicht Plul'al el·g. - proDontiet 
Dar. - c[alumniae] Naber; c[ognita] Hgg. 

9 f[ecis]se odel' f[alsum fecis]se Naber' 
ι·[ eliquis ]se Hgg. . ' 

10 [s]tatim Naber; [pal]am Hgg. 
12 Das m ίη aliam am ΟΙ'ίσίnal durch-

stl'ichen (Naber). " 
1~ [forta~s]e la.~ius, [sumite] Naber; 

[sumlt]e laxsr ~[patll] Hgg.; [sumit]e Dar. 
17 decor[um] e[s]t Nabel', Ρ. Meyer. 
18 ol'[di]nis Grad. - [me] Naber. 
.19 [in]scl'iptam [ex] Naber; [con} 

scnptam [ex] Dareste. 

Kap. ΧΠ. Gesetze . 

senten[tia]m . ceteroB . unum , verbum . diy[ el'e] 
adse[ nti]Ol, deinde, c[ um , e ]xierint . dί:ψmus] 

άρν 
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22 c[um e]xierint: dix[imus] Nabel', 
Damit wiil'den die .Senatoren getroffen, 
die ίη der Sitzung nur stimmen, spatel' 
abel' sich l'iihmen, zum BeschluB sachlich 

beigetragen zu haben . C[ um ab ]ier'int 
Dareste. . 

23 άρν ist die Ordnnngszahl der Seite 
im Aktenband. 

371. Kaiserliches Edikt iiber die Appellation im StrafprozeB. - Zeit 
des Ν ero (?) - Faijum. 
BGU 628 Recto ed. Gl·adenwitz . Nachti·. Υοη MommseD ίη der Ausg.; Mitteis, 

Hel'mes 32, 630 fg.; Gl'ac]enwitz ίη Bruns Fo.7 251 fg. V g1. auch denselben, 
Ber1. phi1. Wochenschl·. 1899 Sp. 1103. Auch hier konnte ich θίηθ Revision 
des Textes durch Nabel' (s . Είηl. zu 370) benutzen. 

Zum Inhalt vgl. S. 280 fg. 
Das Vel'so ist, soweit lesbar, ίη Bd. Ι 4:62 abgedruckt. 

Col. Ι 
Exemplum edicti 

Ιη multis bene factis cοnsultίι;;que cΙίνί Ρaι'entίξ; ωεί id quoque 
iure nobis pl'aedicandnm pu[t]o [q]uod causas qn<a)e a[ d] pl'incipalem 
notionem [νεΙ] provocatae vel [l'em ]issae fuissen[t i]mposita qna-

5 ~~ω nec[ ess ]itate de[ c ]idenda[ s es ]se pers[p ]exit ηε [aut] prob[i] h[ ο ]mines 
c 

[clonflital'[e]ntul' diu[t]ina mor[a a]nt call[id]iores fructnm [ca]pel'e 
[ali]quem p[rot]rahend[ a] lite au[ c ]nparen[tu ]r, qnod [c ]ιιω anillladvel'
[ti]sset iam ρ[ el'] multo[ s] annos εν[ εη ]ire ed[i]xit salub[ l'i]tel' p1'aefini
ΗίΒ] temΡ<ο)ψbus] intra qu( a)e cum [ex p)1'ovinciis [a]d a[gencl]um νεηί-

10 [sse ]nt utl'ae[ qu]~ [ρ ]a1'te[ s] nec disye[ de ]rent priusqu[ am] ad disceptan
[du]m ί[ ntl'odu ]9# f[ ιιίΒ ]~~[ nt aut] scil'ent fOl'e u[t al]tel'a pal·te audi
t~ sel'[ v ]al'et[ u ]1: senteJ;ltia aut [sec ]l,1l;l.dum ΡΙ'α ese[ nte]m pl'Onuntia
[l'etur; sin vero] neut[ ΒΙ'] :μtίga[ ntijem adfuίsι;;et ex[ cid]ere tum ea~[] . 
[lites θΧ or ]dine cognitionu[ ω] offici nostri. E[t . . . ]rcules iam 

n cr 
15 [dudum] id obtinedum fuit [cu]m a presipto είηΒ edi[ c ]ti satis supel'-

q[ue teιnΡο]ι-ίs quasi conive[n]tibus nobis tl'a[ns]cοcuπerίηt 
e[t .... .. . ίη ]dex ίη Pl·[ ...... ] .. di .... [ . .. inte Jl'posito tem-

Ι 5 de[c]idp.nda[s] Naberj 3,[dmittJen
da[s] Hg. 

7 protl'ahend[a] lite Naber; protl'a
.hendo litem Hg. 

8 ed[i]xit Ν abel' j et s[ an ]xit Hg. 
9/10 Wie Ρ. Meyel' und Nabel' mittei

len , ist cum (vgl. Hermes 32, 631 Anm. zu 
1. 10) vollstandig erhalten. - Nec Ι ne ? 

11 f[uis]scnt Nabet'; [es]sent Hg. 
13 Ι litigantium. 
Mit t ei.-Wilcken, Chrestomathie. ΙΙ. 

14 Ich hatte schon νοη jehel' νοι'
g'eschlagen: e[ t me e ]l'cule; das bestatigt 
Ν abel' im wesentlichen durch clie Lesung 
e[t he]r'cules. - e[ . . . ]rcul scio Rg . 

16 1. transcucurrerit. 
17 ία ]dex ίη Pl'[ ovincia] ~~ζi~ι\Π;ι t\ι[ n

dive inte]rposito temr pore] zweifelnd Ν aber. 
Das mίίΒte dann aber auf Appellationen 
ίη Zivilsachen gehen. 
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[pore ......... ]ί<;> [ ...•••.. ]ation [ ............ ] conti[ .. ] . 
(Es fehlen einige Zeilen.) 

[ ......... . .... ]~ in Italia q[ ...... . ]ι:di[ . .. ] .. . 
20 [ ••••••• ..•••• ]t ΒθΧ menses t[l'an ]salpinis 

15 

[autenl ....... ]φ. annum qui nis[i] adfuel'int vel 
defensi fuerint cum [cont]roversiae eorum noscantul' 

Col. ΙΙ. 

sciant fore et stetuι' sentent[i]ae et acc[ us]atores 
ad petendam poenam ίη re [c ]ogantul'. Sed quoniam 
capitale[ s J causae aliquid ~[ιι ];:ilium conctationis ad
mittun[t e]t accusatoribus et l'ei[s] ίn It[a]lia qu[i]dem 
novem [me ]l}.ses dabuntul' t[ ra ]nsalpinis audem et trans-

marinis annus et sex menses intra qno~ nisi ( a) 
adfuer[in Jt fore iam ηιι[ n]c sciant ut cu[ m] prosecu
toribus [v ]eneant quod η[ e ]que grave η[ e ]qne clurum 
videri pote<st) si <i)is tam Ρl'οιωχιιm tempus ί[ nd Julset'im 
et ΟΡinΌι' qui aliqua di[gn ]itate censeψ] possunt 
tanto [ ... ] . . ί deΊ;>e[ nt] so[lli]citi [esse u]t iis quae pl'aecepta 
sunt ma[t JUl'ato ο bsequantur cn[ m] praesentem Ι'θΡΙΙ-

tent intel'esse hones[t]atis suae ut φ;ιam primum 
molesti~ cal'eant. Apella[ti]on~~ :ΤΙ:Ι'Ο quae ad magis
tratus et sacerdotia et alios honol'es pertinebunt 
habe[ant] formam tem[po]ris Βιιί. Set ea [qu]aequae sunt 
e!·[ ....... ]ωmρ[ . . .. .}l;ιmqu[ .. a]d notiol}.[ em] 

(Es fehlen einige Zeilen.) 
~OP!· [ .. ... ] .. f [ .. .... ] [ .... ] 
bo' [] [] [] 

21 integru]m Nabet, et transmarinis] 
Hg. ίη Bruns Fo. cit. Ιη ~θT Tat ist θ~ηθ 
Erwahnung der tl'allsmanna wahl'schetn
lich j anderel'seits so11 vor annum noch 
]ω zu sehen Βθίη . Lies etwa: 1. 19 [sex ' 
m'ense]s ίη Ita1ia [quidem . ]edi[. trans-
20 marinis annum e]t ΒθΧ menses, t[l'an ]s
a1pinis [autem integl'U]m annum? Μ. 

22 cont]roversiae Naber; quere1ae Hg. 
Π 1 1. ut statt et. . 
2 1. iure cogantur? Μ.; in(tra)re [c]o-

gantul'? Nabel'. 
5 Ι autem. 
8 1. veniant Mommsen. 
12 Hinter pt'aesentem Worte ausge

fallen? 

372. Sammlung Υοη Prajudizien betreffend Soldatenehen. - 2. Jahrh. n. C. 

Ρ. Cattaoui Recto edd. * Grenfell-Hunt, Al·ch. 3 , 57 fg. Altere Teileditionen : 
Co1. Ι, ΙΙ (ίη Berlin be:find1ich) hgg. νοη Wi1cken a1s BGU 114; ·Co1. ΙΙΙ-νι 
(ίη A.1exandrien be:findlich) hgg. νοη Botti, Riv. Egiziana νπ (1895) ρ . 529 sqq.; 
.Revillout, J'νIe1anges ρ. 354 sq.; Botti, Bul1. de 1a soc. al·cbeo1. dΆΙeχandrίe 
4 ρ . 108 sqq.). Nachtr. νοη Cronert, Stud . pa1. 4, 107. 

ι 
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Lit.: Ιη erster Linie ist jetzt del' eingehende Kommentar zu beri:icksichtigen, 
den Ρ. Meyer der Neuausgabe νοη Grenfell-Hunt beigefίigt hat (Arch. 3, 
67-91). Sonstige meist ϊι1ΙθΙ'θ Schriften: Dal'este, Journ. des Savants 1896 
ρ. 21; Mitteis, Hermes 30, 580; Scia1oja, Bu11. dell'ist. di dir. Rom. 8, 155 sq. j 
Ρ. Meyer, Sav. Ζ. 18, 49 fg. ; Gradenwitz, Einfiihrnng 10; Tassistro an dem 
S. 281 Α.1 a. ο . ; Wenger, Actio judic. 153 fg. ; Bet·l. phil. Wochenschr. 1907 
Sp. 143; Stellvertretung 152 Α. 2; Erman, Sav. Ζ. 22, 243; Partsch, Schrift
forme1 im ι·Οω. Provinzia1prozeB (1905) 77; Bou1ard, Les instructions ecrites 
du magistrat (1906) 53fg.; Costa, Papiniano 40,71 Α. 5; Η. Κri:iger, Sav. Ζ. 
28, 394 fg. 

Uber den Inhalt vgl. S. 283 fg. 

Recto. 

Col. Ι (BGU 114 1). 

[22 Buchstaben ]ε~[ . . ]τος και αυτον 
#χ[ει]ν περί τινων προς αύτήν, Λούπος εiπεν' 'Περι 
[23 Buchstaben J τον στρατηγον 
τη[ς] πόλεως κριτή[ν σοι] δ[ίδJωμι.' ----

5 ('Έτους) Κ Θfού ΤραιανΟύ τυβι δεκάΤΏ' 
Λου[ κ Jiar; 1VIακρίνας δια Φανf{ΟV Q[ ήτ Jορος ε/πούσης 
απαιτείν παρακατα47ήκην εξ -όπαρχόντων 
Άντωνtοv Γερμανού στρατιώτου τετελευτηκό-
τος Λούπος εiπεν' 'Νοούμεν στι αΙ παρακα-

10 τα47,ηκαι προΤκές εΙσιν. 'Εκ τών τοιούτων αΙτιών 

κριτην ου δίδωμι. Ού γαρ εξεστιν στρατιώτην 

γαμεϊν. Εί δε προΤκα απαιτείς, κριτην δίδωιι[ι] , 
δόξω πεπείσ47αι νόμιμον εΙναι τον γάμου.' 

'Εξ αναπομπης Μαμερτεtνοv' 
15 (Έτους) ιη Άδριανού τού κvρtοv [ΦJαμενω47 α, (α) εν 

Κόπτφ, Χ47ινβόις προς Κάσι[ ο Jv Γεμέλλον 
ωππέα Βουκοντίων επ[ι] παρ[ 6ν Jτι τφ [π Ja[ τ Jρι 
[αύJτηg Όρεστοούφι. Άπολιναρtοv Qήτορος είπόν-
τος οφειλομένωυ -όπο Γεμ[ έ]λλ[ ο Jv Tινβόιςt[ι] 

20 δραχμας έπτακοσtαg κατα διαγ[ρ Jαφην μέ-
τειέ[ν Jat τούτον ακολού47ως τfι διαγρα[ φ ]fι, 
Άλεξάνδρου και' Ήρακλεtδοv Q[ητJόρω[ν aJποκρι
ναμένων Χ47ινβόιν αις γεγ[ α Jμημέν[ ην J αύτφ 
απαιτεΤν αύτον βούλεσ47αι προοί[ xJa [ηJν απ[ o-J 

!5 δέδωκευ αύτφ μήτε δ[ ύJνα[ τ ]αι λα§εί[ v J 

Ι 4 Oder statt σοι] zu schreiben: 
ύμίν]? Μ. - Vgl. zu 1. 1-4 Wi1cken, 
Arch. 4, 390 . 

15/16 Zu έν Κ6πτφ vgl. Wi1cken, Arch. 
4,397. 

17 ίππι!α Βουκοντ[ων = eques a1ae 
ν ocontiorum. 

20 Ι δραχμών ~πτακoσίων ... μετιiναJ. 
25 Ι δVνασiTαι. 
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Co1.ll (BGU 114 Π + Ρ. Cattaoui 1). 
άπηγορευ( ο )μένου oτρατ~1 [ώται!> έλέο-Β'αι] 

γυναίκεg, τον δε πατέρα ιxJl [ύτη!; έπιτρο ]πεύ
οαντα αύτού λογοτε-Β'η-Β'έII [ντα προ!; αύ]τον 

προείο-Β'αι αύτφ γράμματα fll [ . . ..... . ]?ιρη-
ό κένι;a εν τούτφ λογρ . [ ... ]η ll [ ... ..... ] περι 

προοικο!; πι[ Ο ]τευ-Β'ειΌα 'FWII [ ....... . ]πρ τού 
μετάλλου οrκημα έΚH~ΡΡ1T;I [ . ..... . ]ra αύ-

.. 

τού και ίΧλλα πλείοτα ~αlI U πε]ρι τ[η!; iι]φαιρέ
οεω!; <την) ενκαλουμένην 11 [ .. . ]ειλ[ ηφ ] έναι την 

10 τού λόγου τάξιν, df?o1Tat O~II ['υ] ίΧ iιφειλατo 
επαναγκαο-Β'ηναι ά[ν ]'F~II [ π ]οδούναι, 
τού ουνηγορούντο!; [.]f .11 [ν] τι προενεγ

καμένου μη δεν μεν αύll [τ]ην iιψrJρfJο-Β'αι 
τού Γεμέλλου, δε[ δ]ανεικένll [α]~ δε αύ[ τ]φ 

15 κατα δύΕ ο δ]ιαγραφα!; [τ ]α!> έπτll [ α ]κοοΙα!; δρ[ α]
χμάg, κατα μεν πρώτηll [ν] αξ κατ[ α] δ[ε] 

δευτέραν υμ, και ρνχ ιtιll [!> ίΧνδρα] «.1-.1-' ιtι!; 
iιπόxρεoν ταύτα!; άπαιll [τείν, άνα ]γνωο-
-Β'εισών τών διαγραφώll [ν δ {ερευg] και 

20 άρχιδικαοτήg' 'Στρα[ τι]ώll [ ται!; μεν άπηγό]-

ρευται γυναίκα~ έΜ έο] 11 [-ItaL . . . ] 
δε αύτου!; ούδε ει!; .11 [ ... 

μη περιεχούοη!; τη!; 11 [δευτέρα!; διαγρα]
φη!; εί!; προοικο!; 11 [λόγον άναφέρεσ]-

25 -Itat τα!> υμ, αl l [... ] 

Co1. πι (Ρ. Cattaoui Π). 
ταύτας αύτfι άποδ[ ουναι], .. ιr- δε κατα την δευ

τέραν διαγραφην [ . .. . J'FO .. ι τών οξ κρα
τείο-ltαι 0-0 δύναται, [π ]ροοικο !; δ(καια τού-

των έχουΟών.' [Γ]εμέλλου &ξιούντο!> 

5 τηρη-ltηναι αύτφ [λόγο]ν τη!; iιφαιρέoεω!; προ!> 

την Χ-Itινβόιν . Μ ... ], ουλπιο!> Άοκληπιά-
δη!; γενόμενο!; έπαρχος οπείρη!; δευτέρα!; 

Ί[ οΠ ]α[ν ]ών δ ίερευ!; κα[ι] άρχιδικαοτψ' "Εάν 

II 2 Ι Υυνιχίκα •. Text) Cronert a. Ο . Zur Sache .Meye1", 
A1·ch. 3, 76. 

3 Ι λ-ΟΥο-&ετη ,&{ντιχ (zur Rechenschaft 
gezogen). 

4 fg.: Erganzungsvorschlage hie1'zu in 
Arch. 3, 58 und (8eh1' gewag·t und ohne 
geniigende Riicksicht auf den erhaltenen 

12 vielleicht [δμ &['11 ]τιπροενεγκαμένου 
G.-H. 

25 Ob &[ κόλ-ου-&όν έση]? Meyer-Wilcken. 
ΠΙ 1 Vielleicht EfIlC! δ'ε (G.-H.). 
2 Ob [&πιxι]τoiίσι? G.-H. 

Kap. ΧΙΙ. Gesetze. 

r[ ι ]να[ς] έναργεί!; άποδ[ εΙ]ξει!; lfxrιg, 
10 εαν έπενέ[γ ]κ'!]g, άκούοομαί [ο]οου.' 

('Έτουg) [ι]?] Τραιανού Φαώφι έβδόμ'!] και εΙκάδι. Λονγίνου 
Τ . . [ .. ]ου είπόντο!; 'Ρωμα[ί]ον έαυτσν οντα εοτρα

[τεύσ-ltαι εν] οπεΙρ'!] πρώτ'!] Θηβαίων iιπo Σε-

ουη[ρον] , ουνφκηκέναι δε εν Τfι οτρατεΙι; 

1& γυν[αι]κι 'PwtLa[t]g έξ ~!; πεπαιδοποιη6-1tαι 
Λον[γε ][r[ ο]ν Άπολινάριον και Λονγείνιον Πομ
πώ[νι ]ον ουοπερ άξΙΟί επικρι-ltηναι, 

Λούπ[οg] λαλήοα!; μετα τών νομικών εΙπεν' 

'. [ .... ] . η[ .. ]rTat ρΙ παϊδες ιtι!; εκ 'Ρωμαία!; 

20 [γεγενημέ]νοι. Συ αύτου!; κα~ 1Τ[ έ]λει[g] εξ επι-

[ ........ . ]μου!; καταλείπειν, νόμιμον 
δε ~~rέρα αύτών ποιείν ού d';vo,ua[t].' 

Co1. ιν (Ρ. Cattaoui πι). 
(Έτους) ιη Τραϊανού Παύνι ι. 

Χρώτιδο!; δια Φιλοξένου ρήτορος εΙπούοη!; 

άοτην έαυτην o.voav ουνεληλυ-ltέναι Ίοιδώ-
ρφ άοτφ, μετ[ α τ ]αύτα δε Οτ(,Jατευοαμένου εκείνου 

5 19 χώρτην εοχηκέναι εξ αύτού υίον Θεόδω
ρον περι o{j εντυγχάνει άξιουοαν ε[νΤ]f ημε

λή-ltη άπαρχην αύ[ τ ]ού άποτε-ltijναι, στι ιJ? υίός 

εοτιν έκείν[ 0]1' εγ δια-ltήκηg ην εγραψε φανε-
ρον ευ]ναι, κληρονόμον γαρ αύτον τών [δίων άπολε-

10 λοιπέναι, άναγνωο-ltεCοηg δια-ltήκης 'Ιουλίου 

ΜαρτιαλΙου οτρατιώτου οπείρη!; πρώτη!; Θη

βαίων, Λούπο!; λαλήοα!; μετα τών 

φίλων ειπεν' Όύκ εδύνατο Μαρτιά[λιος] 
οτρατευόμενο!; νόμιμον vCov εχει ν, 

15 κληρονόμον δε αύτον εγραψεν volLC[lLwgJ.' 
-- (Έτους) ε Άντωνείνου τού κυρΙου επαγομένων γ. 

Προοελ-ιtόντων Όκταου(ου Ούάλεντο!> και Κα

οία!; Σεκούνδη!; προ μια!; 1'iπερτε-Β'έντω[ν] , 

421 

19 Ε[πικρι}&ή[σο]νται W. (vgl. Bd. Ι 
Kap. ΧΙ). 

21 Επι[κρΙσεω. νΟl,ί]μου. CrOne1·t (doch 
ist dahinter nicht mit ihm κΙ.ηρονόμου. 
hinzuzudenken). 

22 Statt ιΗ 1. σε? W. - 1. δ'q)ναμιχι. 
ιν 6 Ι &ξιoiίσιx. 
7 &πιχρχή ist die ErbschaftsBteuer 

('Vilcken, Ost1·. 1, 345 fg.). Gemeint ist 
wohl nicht die alexandrinische Erb8teuer, 

sondern die romische Vicesima heredita
tium (εΙκοστή); der ΑUβdruck &πιχρχή ist 
fiir diese freilich nicht der l'ichtige, aber 
Pereg1'ine wie die Χ-&ινβόι. ηηιΙ ihl' Αη
walt mochten hier ungenau Bprechen. 
DaB hier die Vicesima in Frage kommt, 
scheint mu' daraus zu folgen, daB eben 
ein romischer NachlaB in Frage 8teht. 

18 προ μιά. ύπ. heiBt: deren Verhand
lung am vorigen Tag vertagt worden war. 



422 Kap. ΧΠ. Gesetze. 

Ευδα[ίJμωv βουλευσάμεvοg συν τοΤg πάρο[ύ]σι 
20 είπεν' 'Και έχ{}εg ε'ό{}υ~ τών υπομνη[μ JιX-

των τού κρατ(στου Ήλιοδώρου &vayvro[o{}Jiv
των και τηg αlτ(αg δι' ην υπερέ{}ετ[ ο J δή[ λ Jηg 

Col. ν (Ρ. Cattaoui ΙΥ). 

• 
[372-373 

γεvομέvηg ΙδεΤν περι &πηγορευ[μέν Jιp1' πράγματοg 
εντυχούσαν την μητέραν την τού [παι J9'9g τούτου, 
και σήμερον εντυχων τοιg 19 τούτο q[ιJαφέρουσιv πρά
γμασιν βεβαΙώ Ο έχ{}εg {,πελάμ[βα Jvov. Έξερχομέ-

[' , 't ", , " ['] "λ ' νου ε τε εν ται"ει ειτε εν σπειρο/ ειτε ε v ει ?Ί ο γεννη-

{}Etg oiJ δύναται είναι vόμιμοg ϋ{όg. [μη] Μη ων δε 
vόμιμοg v{og τού πατροg οvτοg .:1λεξαvδρέωg .:1λε
ξαvδρευg oiJ δύναται είναι. Ό παϊg [ο Jiiτοg γεγέννη
[47ε]ται τιρ OiJάλι;ντι στρατευομένου έ[ν J σπείρο/ ' Mviog 

JO αiJτού έστιν' εΙσαχ{}ηναι 19 την πολειτείαν' την .:1λεξαν
δρέων oiJ δύναται.' Και προiJέ{}ηκεν' "EXMg έφηg 
αλλουg έσχηκέναι παΤδαg' ποίαg ή[λJικίαg εΙσίν, πότε 
εγεννή{tησαv;' Όκταούιοg ΟiJάληg &[ πε Jκρε(νατο [.] 
'Ό clg νύν, ό εΙ!; δε προγεvέστερόg εστ[ ιν.J' ΕΜαίμων 

15 είπεν' 'Ό προγενέστεροg πού σοι σ[ τραJτ[ ε JVOtL[ έJvφ 
εγένετο;' ΟiJάλψ; &πεκρείνατο ' "Ε[ν] χώρτ'!1 και o{i

τοg ό μειΚρότεροg.' ΕiJδαίμωv είπεν' <'Ίσ{}ι 

και έκείνόυg τηg αυτηg τάξεωg τούτφ Ονταg. 
'Ένια &παράβατά εστιν.' Οvάλη[gJ ειπεν' ''Άρτι, έαν 

20 γένηταί με &ποδημεϊν, συ αiJτόg μ[ οι J {,πογράψειg 
δι' επιτρόπου &πολαβειν με τα δ(κ[ αι Ja. Τί ηδ(κησαν 
οί παϊδεg;' Ευδαίμων ε[lJπεv' '[EvJ?1{}cg π[εJ;:ι:οίηκα 
δ \ λλ - l \ "'δ ι [] , , ια πο ων ε πων ο ε υναμη ν . , '[ευσαι εν ε-

λαχ(στφ. Έπιδη το(νυν έπιχειρει!; τοιg &δυνάτοιg, 

25 ου τε οiiτοr; ου τε οί αλλοι υ~ςι? 9'ςιυ .:1[ λε Jξαvδρέων 
πολεϊτα( εΙ[ σι Jv.' 

Col. νι (Ρ. Cattaoui ν). 
Ίδίου λόγου 'Ιουλιανού. 

'Έτουg Κ "Αδριανού τού κυρί[ ου J Ά{}υρ κε. 

Σαραπίωνοg .:1πολλωνίου και .:1μοισοισα Ήλιοδώρου [κα Jτηγορούντων 

Κορνηλία!; δι' Άπολλωνίου [π Jρεσβυτέρου ρήτοροg ώ!; επικρατούοη!; 

&νδραπόδων ξ καταγραφέντων αiJτήι υπο ['Ιουλίου] Άκουτιανού . 

V 4 iξερχομ,έvοv ist hier im se1ben Sinn 
gebraucht wie in der Wendung έξήJAτε δ 
iιπηρέτ'η., vg1. 89 Ι 36 und 42. 

9 Ι στιμχτευομένφ. 
16 χ,ι,'ρτη = cohors. 

19 Anf. heiBt: Es gibt Dinge, an deneII 
sich nichts andern 1aBt. 

20 Ι iιπέγραψα.? Ρ. Meyer. 
VI 5 καταγραφέντων bedeutet die Eigen

tnmsiibertl'agung (S. 177 

" 
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&~ληρoνoμήτoυ έν τιρ τηg συνβιώσεωg χρόνφ, και Θέωνοg 

ρήτορο!; παριστα[ .. ]μένου [τ Jfj Κορνηλίο/ φάσκοντο!; ')'c!-I!OV νόμιμον 
μrι [γ Jcyovivat, στρατευομέ[ν Jφ γαρ συμβεβληκέναι τιρ Άκουτιανφ 
και τα &νδράποδα ταύΤ?Ίν εωνησ{}αι, &ναγεινώσκοντό!; τε 

10 ιhνην Μούση!; συν {,ποτιτ{}ικιρ έπι τού δωδεκάτου έτουg και 

Δάφνηg έ';;ι τού ti, οΙκογενεία!; δε ΘρεΠΤΟύ και -Συντρόφου, 
φ[ ά]σκοντο!; q~ 'Ωρείωνο!; ρήτοροg παρισταμένου αυτΏ 

Σ[ εου JijfIov υποτίτ{}ιον # [τι ciJvat έκ Μούση!; γενόμενον, 'Ελπι
δηφόρου δε οlκογένειαν [δε] Ι![ η] έχειν, τούτο δ·ε επι πολλών φιλεϊν 

15 γενέσ{}αι, μ[ η] γαρ παί[ δαg έξ ο ]lκογενεία!; τάσσεσ{}αι, 'Iουλιανόr;' 

' Το μετα την σ[τ]ρατεί[αν ιhνη(?)]{}ε1I &νδράποδον και oii μη επή-
1'§[γ]καg oίκoγένcιαν . [ . ... . ]ται [ε ]lg Ι91' κυριακον λόγον' τα αλλ α 

σοι &νtημι.' Άξιούση!; αiJτηr; &ποδο{}ηναι τάλαντον 

Ο εσχι;ν παρ' αiJτηg Άκουτιανοg έν παρακατα{}ήκ'!1 και &να-

20 γιvωσκούσηg τα γράμματα, τού δε κατηγόρου λέγον-

τοg τούτο είναι το γαμικον συμβόλαιον, του<g) γαρ στρατευομένου!; 
ovrro συμβάλλει [ν ], 'Iουλιαvόg' ' Το &ναγνωσ{}εν δάνειον 

έκβάλλω έκ παρανόμου γάμου γενόμενον.' 

10 'Die ίη Frage stehenden sieben (Ι 5) 
Sk1aven sind: Μούσα, (angeb1ich) gekauft 
im 12. Jahr des Hadrian, und ein mit
gekaufter iιπoτιτ,ιτικό. (a1so θίη Kind, das 
dama1s Saugling wal'); Daphne, gekauft 
im 19. Jahr; Θρεπτό. nnd Σύντροφο. (dies 
sind bekannte Eigennamen, was die Hgg. 
und KommentatOl"en iibersehen; vgl. zu 
Θρεπτό. ΟΙΑ ΠΙ 2 ρ. 353 [8mal nach
gewiesenJ u. Υ. a.; zu Σύυτροφο. ΟΧΥ.113, 
CIG 1, 498. 1279 u. Υ. a ) ; fel'ner ein Υοη 
dέη' Mnsa offenbar el'st jίingst , nach cler 
Ent1assung' des Acutianus u~d kUl'Z vor 
seinem Tod geborener Saug1lng, und E1-
pidephoros. V g1. dazu S. 285 g. 

11 οΙκογενείαι ΒίηcΙ Urkunden dariiber, 
daB diese Sk1aven νοη Sk1avinnen der 
Corne1ia ίη ihl'em Hans geboren WUl'den; 
θΒ wurden a1so bei solchen Geburten Ur
kunden aufgesetzt. Doch geschah das 
nicht immel' (Ι 14/15; nach Ι 15 so11 man 
θ8 bei KnfLben oft unter1assen haben. 
Die Unterscheidung nach dem Gesch1echt 

ist vie11eicht 80 zu erkΗίΙ'en: Weib1icbe 
Geburten pflanzen voranssicht1ich den 
Sk1avenbestand fOl·t ; um sich nun fίίr 
jedes zukίinftige Kind den Eigentums
beweis zu sichel'n, konstatiert man bei 
jedem Madchen (a1s Ζukίίnftίger Muttel') 
schon bei del' Geburt seine οΙκογένεια . 
DaB ίibrigens die hausliche Geburt θίηθη 
Eigentumsel'werb bildete, ist strengen 
Grundsatzen nicht ohne weίteι-es ange
messen; nach cliesen miiBte eigent1ich 
noch Ersitznng der Mntter nachgewiesen 
wel·den. DaB man praktisch mit der Ge
burtsnrkunde dnrchdrang (wenn der Gegner 
nicht θίΙίθn Eigentumsbew·eis ίiber das 
Eigentum' an der Muttel' antrat)', sehen 
wir hier (Ι 16/18), und . θΒ ist aucb nur 
begreiflich. 

15 Ι τάσσεσ,ιται (verzeicbnet werden). 
16 ι:,νη,ιτέυ Meyel'; χαρισ{)-έν W .? γεν

νη,ιτέν G.-H. ist sachlich ausgesch1ossen. 
17 Erg. &[νΙϊ.ηπ]ται G.-H.? π[εσείlται 

Meyer? 

373. Epistola Hadriani iiber die Intestaterbfolge der Soldatenkinder. -
119 ll. C. (Vgl. S. 286.) 

BGU 140 ed. Wilcken. Nachtr. vom Hg. mit Neuabdruck "'Hel'mes 37, 84 fg. 
(bes. 89 Α. 1) . 

Lit . : Mitteis, Hel'mes 30,614 ; Wilcken a. Ο. ; El'man, Sav. Ζ . 2~, 240; Ρ. Meyer, 
Arch. 3, 69; Premerstein , Festbeft der Wiener Stndien fίίr Ε. Bormann 
(1902) 145. 
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Der Hg. ergan~te urspriinglich ίη Ι 3 Τι,>αι[ α }vo[ iί Κ αΕσαι,>οι; τoiί Κvι,>{ο Jv, 
las in 1.10 Σ{μμι ε und schl'ieb die Epistola dem Tl'ajan zu. Durch die jetzt . 
bergestellte Lesung 'Ρά.μμιεund Beziehung auf Hadrian entfallt del' νοη mir 
a. Ο. gemachte Hinweis darauf, daB Trajan auch SODst der peregrinischen 
Verwandtschaft vet'schiedene Konzessionen gemacht hat. 

1 'Λν[ τίJγρα( φον) ε~ι9'Τ[ ολ(.ης) τού κυρίου με J.ftηρμ{ ην Jευ.!.μένης [ ..• 
... J φ [1)J 3 [( {τους)] γ Τραι[ α JVO[il 5fδριανού Σεβαστο Jil 4 [Που]-

5 ~λίoυ Λ[Ιλίου το γ και 'Ρου ]στικού 5 [υπάJτοι!> προε[ τέ.ftη εν ..... ... εν 
Τ'π] παρεμ,βολ(fJ) 61'i'ί[ς] χειμασία[!> λεγΙώνο(ς) τρίτη!>] Κυ[ρ ]ηναικ.ης 7 κ[αι J 
λεγιώνοω [β] κ[ αι είκο ] στ [.η] !> ΔrιΙOτεριανTις 8 πρίδιε νό[ν Ja!> 'Αουγο[ ύ-

10 aJta!>, σ §9'ΗΥ Μεσορη 9 ια εν πρινκε[π]ίοιω. 10 Έπί[σJταμαι , 'Ράμμιέ 
μου, τ[ ο] ύτους, O[i)]!> οί 11 γονεϊ!> αiJτών τφ τΤι!> στρατεία!> &νείΕ-λα[ν Jτο 

χρόνφ, την προς τα πατρικα 13 [υπάρ Jχοντα πρόσοδον κεκωλύσ.ftαι, 14 κ[ αι 

15 τ ]ούτο oiJx Μόκει σκληρον t[lJvat 15 [τοiJν ]αντ{ον αiJτών τΤις στρατιω[ τι} 
κΤι[!>] 16 [διδα ]χ.η!> πεποιηκότω1!. Ήδιστα δε 17 aiJtO!> προείεναι τα!> &φορ

μι,ς δι' ιJιν 18 το αiJστηρότερον υπο τών προ εμού 19 ΑiJτοκρατόρων στα.ftεν 

20 φιλαν.ftρωπό~τερ[ ο Jv έρμηνεύω. 'Όνπερ τοιγαρούν 21 τ[ρόπ JOV οϋκ εΙσιν 

νόμιμοι κληρo~[νόμ ]οι τών έαυτών πατέρων οί τφ 23 [τ }ης στρατε[ίJα!> 

25 χρόνφ &ναλ[ ηJμφ.ftέν~τε!>, σμως κατ[ ο Jχη[ν J υ[ πα Jρχόντων 25 εξ εκείνου 

τού μέ[ρ JOV!> τού διατάγμα~τo!>, oV και τοϊς προ!> [γ JivOV:; συνγενέσι 
27 δίδοται, αίτεϊσ.ftαι δύνασ.ftαι και αiJτοvς 28 κρε[ίν Jro. Ταύτην μου την 

30 δωρεαν 29 και τοϊ!> στρατιώταις εμού και τοι!> οiJε~τρα.νοί!> ευγνωστόν σε 

ποιΤισαι δεή~σει, oiJX ενεκα τού δοκειν με αiJτοϊ!> 32 ενλογεϊν, άλλα 'ίνα 

τούτφ χρώνται, 33 εαν άγνοώσι. 

17 Ι προίεμαι. 

374. Sammlung' νοη Materialien, betreffend die Longae ΡΟΒΒθΒΒίοηίΒ prae
scriptio_ - 3. Jahrh. n. C. - Hel'mupolis_ (V gl. S. 286). 
Ρ. StraBb. 22 ed. Preisigke (teilweise = BGU 267 ed . Kl'I:~bs). 
Lit.: Mitteis, Hermes 30, 612 (zu BGU 267) und ίη Ρ. Stl·aBb. ρ. 85 fg.; Karlowa, 

ROm. Rechtsgesch. 2, 1276; Pal·tsch, Die longi teml). praescriptio (1906) passim 
(zu BGU 267); Wengel", Sav. Ζ. 27, 374; Frtlse, Krit. Viel·teljahrschr. 48 (1909) 18. 

001. 1. 

1 Θεοι ΣεουΤιρο!> και :Αντωνϊνο!> 'Ιοv[λJιαΥΠ 2 Σωσ.ftένου!> δια ΣqΨ!1'έ
νου!> άνgρός. 3 Μακρας νομΤις π~ραγραφTι τοτς JfxaC[av] 4 αίτίαν εσχηκόσι 

5 και &νευ τινος &μφισ§[ηJ~τήσεως' εν τfJ voILfJ γενομένοις ~ρoς μ,[Β]ν 6 τους 
εν &λλ,!,ι πόλει διατρείψαντας ετών είκοσι 7 &ρι.ftμφ β[9η{}]ούνται, προ!> δε 

'τους επι τΤις αiJτης 8 δέκα. Προετέ.ftη εν ~λε~ανδtρ Jtio/ 9 η (ετει) Φαρ-

1 Die Kaisertitulatur ist stark gekiirzt; 
vg1. BGU 267, 1-4 und mit Θεοί νθΙ'
sehen. Del' Papyrus ίΒΙ also el'st nach 
dem Tode des Caracalla gescbrieben. 

2 BGU 267 hat Ίουλ. Σωσ{ΤενιανοV. 

6 B'GU 267 hat άλι..οτρία statt &lλl1, 
und διατρείβοντα.. ' 

7 προ. fehlt ίπ BGU 267; daselbst Ituch 
ricbtig {3εμαιοVται statt μοη{ΤοVνται . 

9 BGU 267: τvμι Ύ statt Φαρμοv,(tι κδ. 

, 

- t 
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ILov.ftL κδ'. 10 ΣουβατιανΟύ 'Λκύλα ήγεμονεύσαντος. 11 (Έτους) ιε ΙΙ Φαμε- 10 

vdJ.ft ιζ. Kλη{tέ·υ[ τ ]φν Σαβείυου 12 και Μαξίμου Διονυσίου και υπακο[ υ J
σάντων 13 ILE.ft' ετερα' ~';tύλας ειπεν' • Τ? &πoκρείνrι 14 προς τον χρόνον 

[τ Jiίg νο[μ Jης, ως φησι[ν J με 15 τα τηΥ φνην τ.ης Παvσοράπιος §τφ[ν J 9'~~- 15 

16 δΌν δέκα . τεσσάρων, και την εν τούτφ σιωπήν;' 17 'Λσκληπιάδης Qήτωρ 

είπεν' 'Γέγονεν'. 'Λκύ~λα!> ειπέν' 'Διατάξεις ι:ίσιν τών κυρίφΥ περι 
19 τών εΥ τοϊς ε.ftνεσιν οΙκούντων' αν ~μα~xόσε νομη παρακολου.ftήσrι 20 

εχοντός τινος 21 &φορμην καν βραχεϊαν δικαίαν κατοΧΤις, 22 σιωπήσαντος 

τού νομίζοντος α{)τφ δ'ιαφέρειν 23 και &νασχομένου υπερ δεκαι:τίαν, εχειν 

1'[0] βέ 24 βαιον τους κατασχόντας.' 25 Μετ'τίου 'Ρούφου ήγεμονεύσαντος. 25 

('Έτους) ι ll 26 'A.ftVQ κΓ Κλη.ftέντός Σαλουστίου ΚαπίΕ..τωνος προς 'ί~υ
λίαν Πυ.ftαρούν και είπόν1'ο[ς] 

001. ΙΙ. 

28 Τ9[ν υJπ[ ο Jι:ινημ~τογρ[ άJφον Μαικιανσν &κηκοέναι περ1. τού 29 πρ[ ιXJ1'

μ[α Jτος, ILE.ft' ετερα' Μέτ'τιο!> 'Ρ9νφος 30 IJα~ίτφν~ είπ~[ν J' ΌiJδεμίαν παρ- 30 

είσδυσιν εχεις, 31 ή γ~ρ 1'[ υν Ν εν τη VOILfJ γέγονεΥ πολλφ χρόνφ. Παρ' 

ή~μεΊν δ[ε lJJov fι [δj(ενιαυτού νομη αiJτάρκης 33 εσΤΙΥ [tlJg δε[ σ]ποτίαν. 

33 [εΙ]. δε[σ]ποτίαν nach Konjektur νοη mir am Original bestatigt νοω Hg. 

375. Reskript νοη Severus und Caracalla, vermutlich die σθΒΒίο bonorum 
betreffend. --:- 200 n. Ο. - Faijum. (V gl. S. 287.) 

BGU 473 ed. Wilcken. Nachtr. νοπ Mitteis ίη den Nachtl·. zn BGU ΠΙ 

Lit.: Mitteis, Hermes 32, 651. 

1 ΑiJτοκράτωρ Καϊσαρ Λο[ ύκι J9~ Σι:[ πτίμιος- ΣεουΤιρος ΕiJσεβης Πέρ

τιναξ] 2 ~ραβικoς Άδιαβαινικοι; Παρ.ftι[κσς Μέγιστος και ΑiJτοκράτωρ 

Καισαρ J 3 Μάρκος Αυρήλ(ιος) 'ΛντωνεΊνο!> EiJσεβης Σεβ[ αστοι . . . . . . .. . 
•••••• ] <Ι ~φίστασαι τών υπαρχόντων εγκηδε [. . . . J 5 ~ινας υπομενϊς δ 

μετα το εκστ.ηναί σε [. . . ] 6 νομο,ftι:τ~σαι, στι oiJ χρη τους την ε[ κστα
σιν'? ποιησαμένους? J 7 ενέχεσ.ftαι ουτε πολειτικοϊς οϋτε Ιδ'ιωτι[κοϊς πράγ

μασιν? οϋτε] 8 &λλrι τινι εκτείσι κρατίσ.ftαι, άλλα &πολύ~(5[.ftαι? J 
9 εν εκ εν χρηματικΤις δόσεως ilEv.ftEQov [ J 10 τοιγαρούν εν επιτέρμού 10 

xd.ιΡo/ κα.ftιστα [... ] 11 σάμε.ftα τους εκστάντας τών υπαρχόν[ των . .... . 
•••••••• ] 1~ μιας &φαιρ.ησ.ftαι. ('Έτους) η/Ι Φαρμού.ft[ι . . 'ΈΡQωσο. 

(Folgt είηθ Eingabe, vgI. S.287.) 

4 Ob}r κηδε[μονίr καταστα{Τελ. und 
auf die Ubel·tl'agung einel' Cura beziig
lich? Weitel' ist VOl·ftUSzusctzen: ["und 
ιΙυ wirst keine Bebelligungen] erfahren" 
(iJπομενί. Ι [ι). 

5 Auch τινα. moglich. - -όπομενίς Μ.; 
-όπομένι. Hg. - Ζ . Ε.: [δια το τας {Τείας 
διατάξει.?] Μ. 

8 i. f. άποι..Vεσ[{Ται αυτών? καλ?] Μ. 
10 Ι Εν έπιτερμίφ W. 
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376. Zwei Reskripte νοη 8everus und Caracalla. 
Hel'mupolis. (V gl. S. 288.) 
Ρ. Amh. 63 edd. Grenfell-Hunt. 
Lit. : Mommsen, Sav. Ζ. 19, 143 (= Jur. Schr. 2, 369). 

[3'16-380 

199/200 n. C. -

1 [ΛύΤΟΚQάτωρ] Καί6αρ Λούκιος Σεπτίμιος Σεουηρ [ ος] Εύ6εβης 2 [Περ

τίναξ ΣεβJα6τος :ΑQαβ[ιJκο[ςJ '4διαβηνικος Παρ,ιr[ιJκος ΜέγΙ6[τJος 3 [και 
Λύτοκράτ JroQ Καί6αρ Μάρκος ΛύQήλιος 'ΛvτωV[ίJvος 4 [Εύ6εβης Σεβ]α-

5 6τος Άρτεμιδώρφ τώι και 'ΔΧιΗεί. Τοίς 5 Ι. .. ..... .. Jotg 6υvκατα,f}έμε-
νος βQαδέως μέμφη τα 6 [ •• . ••••. • Πρ Jοετέ,f}η εν 'Λλεξαvδρεί'f η (ετει) 
Φαμεvω,f} ιη. 

7 [ •••••••••• τ Jrov κυρίωυ Σεουήρου καλ 'Λντωνίυου 8 [ ••• • ••••• 

EJMalILovog το 6υμβό[λJαιοv &ποδο,f}ijvαι 9 [ •••••• •• •• ] ?;taΙ ΙΧκυρον εκ 

10 της διαλ[ ύ1Ψ Jro[gJ φανεν καλ 10 [ •• • •• •••••• •• Jv γενομένην κ?~~[ υ6ι J'!' 
~'!J~oi 6υυΙΤηΕ:·1 ... . .. . .... ] . [.J,!,g . [ ... ] ~~1" . [ .... ] . q~~. Προετέ,f}η 12 [εν 
.:1λεξανδρ Jct'f η (ετει) Φ[ αμε Jvιb,f} ~δ. [.:1Jvτιvοιτικόv 13 [ J 

5 l. μ,έμ,ψει. 

377. Die Constitutio Antonina. - 212 n. C. 
Ρ. GieB. 40 Col. Ι ed. Ρ. Meyer. 

Vgl. S. 288 fg. 
Mit Unterstreichungen deutet del' Verf. unvollstandig erhaltene, abel' 

sichere Buchstaben an. 

1 [Λύτοκράτωρ Καί6αρ Mά]ρ~oς 4ύQήλ.ιc[ος Σεουηρος] ~vτωvίVQ[ς] 

Σ[ εβα6ΤΟ Jg λέγει' 2 [OMliv εύκται6τερον] ~ μάλλQ! &ν[ α~ητέoν έ6τιν ~ τα Jg 
αίτί~ς κ[ α JΙ !Q[ υς] Hιβ]~~λoυ[ς] 3 [ •• •• •• ~ • . Και τοίς ,f}Jcoig r[ oiJg dr[tro

, τ Jάτοις §.ύχ~ρΙ6τήQαιμ.ιc, στι τι[ς] τοιαύτη[ς] 4 [χάριτος &φορμη νυν ε Jt~ 

5 ~με 6υv[εκύJQη6εv. TotyaQQVv ?!oμί~ω[ν οJυτω με~[γαλoπρεπώς καλ εύ6ε
βJ~ς δύ[υα J6,f}at rfι μεγ~~ει[ όJτητΖ αύrΙΡV το ί:~ανoν πoι~[ ειν, εΙ τους ξέ
νους, δ6 Jάκις §αν -ό[ π JΗ6έλ.:!![ ω6 J~v εΙς τους iILoi!,g &v[,f}Q Jώπους, 7 [εΙς 
. . .. ....... ~ τώJ'!' {Τεών 6υ1.ι§.:(tεvέγ[κοιJμι, δίδωl!-~ τοι[ς 6Jυvάπα~[6ιv ξέ
νοις τοίς κατα τ }nv οΙκουμέv'!JV π[ ολιτ Jclav 'Pωμ~ίωυ, [μ] ?νοντος 9 [παντος 

10 γένους πολιτευμ Jάτω,!" xω~Ψς] τών [δεδJεφκίωv' Όφίλει [γ JtcQ το 10 [ . .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . ] .. . '!' . . v πάυ!α αΓ . .. Ja ηδη ,;[ α JΙ Τ'!Jυίκ~ έυπεριει-
11 [ .. . . • ••.• • .... .. • . •• πρ J~YILu 9[μ J~λώς εί[ς την] μεγαλειότητα [το Jv 
'ProILa[lJ~[ ων δήμου . . .... .. ...... . . . ] . ~~QΙ τους [ . .. . ]υς YEγE,!,Tίq,f}lX~. 
''fπερ δ§ 13 [. • . . . • • . • • . . • . . • . . • • • . . . τών - κα Jrαλειφ[ {Τέντων " ... Jιpv 
τώ[ν εlκά6της 14 [χώρας? . . ..... . ...... . .... . ..... . ]η τω[ . . . .. . . .. . 
. Jgg [ .... . ] -15 [ J,f}η [ J 16 [ Jg~ro[ 

2 αΙτίας = querellas; vgl. im ganzen 
Nov. Just. 78, 5 und Meyer ad h. l. 

3 Ζ . Α: Man erwartet θίη W ort ίω 
Sinn νοη "au8 der vVelt schaffen". Έκ
κόπτειν ? (Hg.). 

6 Ζ. Α. schlagt Wilcken (ίη der Aus
gabe) vor: [εΙς τιΧς ,ιτρησκείας τω Jv ,ιτεών . 

10/11 Irgend eine Form νοη iνπερι
ει[λ1Ίψ,ιται ΖΠ erwarten; Wilcken. 
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378. Die Novelle zum AmnestieerlaB Caracallas. - 215 n. C. (V gl. S. 288.) 
Ρ . GieB. 40 Col. ΙΙ ed. Ρ . Meyer. 

1 -{(Α[. ,] . ΕΜΕ . . , . .. [ . ..... ] &ΠQκαταιJτ~{}εί6ΙV [9 Buchst.] Ν-?[ ... ] . . [ . .. J4J 
[ . .•.• • ] 2 ~ππoν δη~ό6ιo[ν προαπ ]~[ 6]χη?;tό6ΙV &πρ[ δίδJωμ[ι κ ]αι Qύ6[ίας 

ll· [. J4[ 
. .. .. ] . ΣΙΣ[ .. JE . ΣΕ!. [ .. 1. [.J~[ .. . J! 3 φ6ις &ποφά[6Jεω~ . [Τοίς δε] 
κατέχειν ~ λα[μβάJvειv !~ς πο~[ιτιJ~ας [τJ~μας κα~ TOT[ . . J. 4 ΜΛΤΛ
ΤΛ'ΓΤΛΤIfΣJ4[ . .. J~Σ έαυτών 6υ[νη]γορίας πρ~g χρόΓvJοv κωλυ{}εΙ6Ι 

μετζι τ[ο] 5 ~[λ]ηqφ,f}!ivαι το τοQ ~q[ ό]!ου διά6Τ'!J~α ροκ όvειδΙ6,f}~6ε!~ι ή 5 

τ1'ίς &τιμ[ιJας παΡ~Qη~μ§f[ ω J6~g. Κα/, εΙ !Eαν~ρόν έστιν πώς πλήQη την 
xάρ~'!'Ξ~ μου παρεvέ.ft1/κα, σμω~ 7 Χνα μή τις 6τεvό!.~qοv παρερμηνεύ6rι την 
χάριτά μου ;'κ τών ρη[μά]των ΤQ[υJ 8 προτέq,ου διατάγ!!'.ατος, εν φ ουτως 
~πεκριν[ ά]μηυ' '-ό'!!Ο6τρεφ?!ω6α?! ~άντες 9 είς !.ας πατρίδας τα~ tδtag', 
ελευ,f}έραv με τούτοις πά6ιν την έ~ά:!![ ο ]~[ ο J'!' δεδω?;tέvαι 10 [ε JΙ.Ξ ί'Χπα6αν 10 

!.ην γη[ν] ~~~ είς την 'Ρώμην την ~μην δηλωταίο?! [έJ~Qκί~~6α, [να μ[ η] 
11 πr αρ' α Jύτοίς ~ δειλίας αίτία ~ παρα ΤΟ[ίJς ~~κοή,f}ε6ΙV έπηρ[ ε Χας 

&φορμη ύπολειφ,f}fj. 12 Προετέ,f}η προ ε ΕΙδών 'Ιουλίων δυ6;' "Λ6προις 

-ό~ά.τoις, Q ε6τιν Κ ([τους) Έπειφ ις, 13lv ~ε .:1λεξαv[δJq[εί~ -ό]πο τοQ 
επιτρόπου τφ.ν ού6ιακών κ~ (έτους) Mεxε~ρ ις, γευομ.έ,!,ου 14 [-δπ ]oμνήμ~

τος i;'l, του λαμπροτάτο[ υ] ήγεμόνος Βαιβί[ ο]υ 'Ϊο[υ Jγκίvο[ υ J τfι δ 15 [του] 15 

αύτρυ-μηνος Μεχείρ' Spati~m Υοη 1 Zeile. . 

10 1. δ'ηλωτέον Wilcken, Al·ch. 5, 430. 

379. Reskript νοη Gordian ΠΙ ίiber den Beweis des Personenstandes. -
239 n. C. - Tebtynis. 
Ρ. Teb. 285 ecld. Gl·enfell-Hunt. 
Lit. : Mitteis, Sav. Ζ. 28, 385 fg . 

1 Θεος Γορδιανος Σεβα6τος Νέρωνι 2 Πούδεντι. ΠαQαλιφ,f}εΙ6αι τέκνων 

3 &πογραφαι ουτε τούτους &λη,f}εις 4 [νομ.ιμους] οντας παραvό,uους ποιου-

6ιν 5 0υτε τους &λλΟΤQίους εΙ και έγένουτο εΙς την 6 0Ικετείαν εί6άγου6ιν. !i 

ΠQΟ η ΕΙδών 7 'Ιουλίων Γορδιανφ και .:10υιόλ'f -όπάτοις. 

380. Reskript (νοη Diokletian und Maximian?) betreffend die Anfίihrung 
gefalschter Reskripte. · (V gl. S. 290.) 
Ρ. Amh. 27 edd. GrenfelJ-Hunt. Nachtr. νοη Gl'aden;vitz, Sav. Ζ . 23, 356 fg. 

Lit. : Mommsen, Sav. Ζ . 22, 195 fg. ; Wenger, Arch. 2,41; Gl'adenwitz a. Ο . , dazu 
noch Sav. Ζ. 24 , 416; Schneider, Sav. Ζ . 24,414; Seymoul' de Ricci, Rev . 
Archeol. 1903, 257; Leonhard, Melanges Fitting 2,63 ; Lenel, Ε. Ρ.2 107 Α . 1. 

Der Papyrus enthalt Fragmente zweiel- Reskripte, vielleicht aus einel' 
pl'ivaten Prajudiziensammlung. Das erste schlieBt mit del' ersten lesbaren 
Zeile und neDnt iι'gendein Konsulat eines Const[ ant . . J, wodurch das Ende 
des dritten oder die ersten Jahrzehnt,e des vierten Jahrh. als Datum indiziert 
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sind. Das hier allein ίη Betracht kommende zweite ist undatiert und wird 
Υοη Graden witz aus sprachlichen Griinden dem Diokletian zugeschrieben. 

ln dem al'g zerstorten Text scheint mir zunachst die Konjektur Υοη 
Gradenwitz, ίη 1.13 statt c ... oper~~~ tuo destitutori a zu lesen 'edicto per
petuo destitutoria'. sehl' ansprechend zu sein; dahinter wiirde dann ein Aus
druck wie 'fOl'mula' ΖΠ erwarten sein. Ferner scheint mir das neque in 1.11 
ein koordiniertes vorhergehendes neque ΖΠ erfordern. Da die Hgg. ίη 1.16 
haben: . ~ .. e rescripto m (schon Gradenwitz hat rescriptum hergestellt), ΒΟ 
wiil"de ich vOl'scltlagen: [N]e[qu]e 1'escriptum; damit wa1'en auch die Zweifel 
Υοη G1'tdenwitz, ob [ni]si cont1'a 1'eum zu lesen ist ode1' vo1' posse noce1'e 
είη ηοη einzuschieben ist, gegenstandslos. ν ΟΙ' impet1'atum ist jedenfalls die 
Erschleichung e1'wahnt gewesen; Gl'adenwItz dachte an [falsis ad]se[ vel']atio
nibus impet1'atum. 

Del' Text besagte dann: Weder kann ein erschlichenes Reskript schaden, 
wenn man nur gegen den Beklagten den Nachweis de1' Erschleichung zu fiihl'en 
unte1'nimmt 1) ; noch steht andere1'seits dem Klager f1'ei, den begonnenen ProzeB 
beliebig hinauszuziehen (um dul'ch die ProzeBve1'jah1'ung de1' Abweisung und 
dem Judicium calumniae zu entgehen), da ja auch wenn θΙ' di1'ekt Υοη dem
selben ZU1'iickt1'itt, de1' Beklagte, de1' solchel' Dinge (falschlich) bezichtigt 
wu1'de, dann gegen ihn nach dem Edikt das Calumniae iudicium e1'heben 
kann. (Folgen unve1'standliche Reste). 

Das Reskript ist wohl an den Klagel" gel'ichtet, weil vom Reus ίη 1. 11 
wie Υοη einer d1'itten Pe1'son gesp1'ochen wil'd. De1' Tatbestand mochte der 
sein: Dem Klagel" wa1' νΟΠ1 Beklagten ein Resk1'ipt entgegengehalten worden. 
Ει' halt es fii1' e1'schlichen und SΙιΡΡΙίΖίeι't . El"ledigung: Wenn du diesfalls 
(mit E1'folg) den Ν achweis del' Falschung unte1'nimmst, wi1'd das Reskript 
nnschadlich, Ande1'e1'seits aber usf. . 

Die am SchluB stehende E1'wahnung de1' Extraordinal'ia iudicia ist νίθΙ
leicht du1'ch die f1'iiher gemachte Anspielung auf die P1'ozeBve1'jahrung νθΙ'
anlaBt. Abel' man kann nichts Bestimmtes wissen wollen. 

Spul'en Υοη 8 Zeilen. 
D [ ••••••• ] d~b(πe ... [9 Buchst.] . p~t . qd .. Ί;>us fiet ~c ... t .. Con-

10 st[ ........ ] cc gsnl: hdtop . l;ι[ ] 10 .. ...... : ..• • ~~relio Seuef[ ο] . [.] .. 
~ .. e rescriptoIp. ........ Βθ .... ationibus impetl'atum 11 Βί contra !'~\lm 

:ι;ι~rratίο falsi eligitU1" posse nocere constat: neque litenι institutam 12 diu 
trahi iura [pe ]ι-mίttunt . si quidem cont1'a euIJ? eti~Ip. qni post litem in
stitutam desti~tit· h\liusm[ ο ]di passis quaestionem <i ••. Ι;>pθΨ~ tuo de-

9 1. Const[(antio) et Maxim(iano) ΙΙΙΙ] 13 Ι e[ dict]o Ρeφetuο destituto1'ia statt 
consulibus? Seymour de Ricci. c . . . opθΨ~B. tuo destitutori a? G1'acl. -

10 1. [n]e[qu]e? VOl'he1' θίηθ Bezeich- 1. consulatu1'. 
nung des Aur. Seve1'us, Ζ. Β. ωΠ(ίΙί) ο. a. ? --
Ι 1'escriptum? 

1) Gemeint ίΒΙ m. Ε. doch ehe1': den Nachweis ίω ΖίνίΙΡΙ·ΟΖθΒ. Denn 'na1'ratio 
falsi' deutet auf diesen; θΒ ist eben nicht Κriminalanklage. Ful' den k1'iminellen 
Falschungspl'ozeB spricht freilich das 'huiusmodi passis quaestionem' ίη 1.13, aber 
man kommt um diese Wo1'te ehel' herum als um das θΙ·ΒΙθ . 
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stitutori a ... l' . Q . s <iQnsuΙa~tψ: propter quod aditus rector prouinciae 
prQ θ .... tΟ!,ξ) .. . ~!'~ . [ ... ..... ] . rQ~en[ .. ] 15 lit~Ip. institutam aut <:l~- 15 

[ .. ] . . Ip.eg . .. r9 saepe CQ:ι;ιstitut\lΙΡ. ... c . . . . . . . . . . . . .. 16 1'epete ρο . :ι;ι . 
inoQ.H .. [ . .. ] . ... ~~t ... χ • t de extraordinariis ίudίζ:ίίs ..... .... .. . 
17 nondum actionem ... [ .. ] . dit: agel·e .... Q COIp. .... θΏ .... . 

. Spuren Υοη 5 weiteren ΖθίΙθη. 

381. Reskript Υοη Diokletian und Maximian iiber die Athletenprivilegien. 
- Sine dato. 

Ρ. Lips. 44 Οο1. ΙΙ und III ed. ΜίΙΙθίΒ. 

Ube1' den Inhalt vgl. S. 290. 

Co1. Π. 

ι lωρρ . Diocletianus et Maximianus Augg. et Constantius ~ et Maxi
mianns nobb. Caess. 3 Ad synodnm xysticornm et thymelicornm et ividenl . 
Familia~e nobis, pl'aerogativas integl'as inlibatas Sel'Val'e qnas divorunl 
5 pal'ent01'um Augg. constitntiones ίη suos quibnsqnae concedunt. 6 Sed 5 

ηθ snb specie c01'onarunι declinandi mnne1'a civilia potes~tas omnibus 
detnl' , 8 ideo ad pl'aeces vestras dato scribto declal'amus θί dem a mune
ribtlB civilibus 9 personalibns immnnitatem ίΙΗθ competere quLiJ per O1nne 
te[ m ]pus aetatis 10 snae cel·taminibns adfuisse ηοη nova c01'1'nptela et 10 

snscriptio intel'Ve~niente ηοη l11inns qnam al'as cel"tamini~ nobilis 
retnlel'int 12 ίη quibns vel nl'bicae vict01'iae vel antiqnae Gl'aec[ia]e vel θΧ 
η[ nmine n ]ostl'o 13 comoediam ce1'tamine constitntol'nm nQ[ .... . ]~[ . . ] . η~ .. 
~t[ ........... ] 14 quae species pl'ivileg(ii) intra pe1'sonam eorum quornnl 
ί .. [ .. . ηοη h ]ninsm[ odi] 15 beneficio l'emunet'are placuit const necnit 15 

ut i~[sti]~s persnasnm 16 [habe ]an[t] ~ [ .. ] . .. ο .. [ . ... . ] ... a . [.] .. 

hniu[smo JcJi p~[l'SO ]ήα [ ... ]. [ ..... ] . 
Εθ fehlen 1-2 Ζθί1θη. 

Col.)II. 

1 ηίθί haec pel'sona sub aemula (?) Ρl'o 2 sessione p~[l-]entinm [pJ1'iv[i]leg(ii) 

spe 3 ciem ίn Βθ provocaveri( n) t. 
Υ et·so: (2te Η.) [Haec] sententia ubicnm[ que sel'Vabitul']. 

AnBel'dem Schriftspnren. 

ΙΙ 3 Ι et ibidem = et cetel·a. 
" Ι parentium und ίη suis quibusque. 
8 Ι l'escripto st. scribto. - θίΒ st. ei. -

demum st. dem. 
'J/10 1. qui (cum) . . . adfuisse(nt)? 
10 Ι subscripto. ι 
11 Bei det· Liicke hat der Schreiber 

seine Voι'lag-e nicht lesen konnen j fίir 

einige Buchstaben hat θΙ Raum gelassen, 
bei aras sich vel·lesen. Nach C. Th. 10, 
54,1 ist zu lesen: tres COl'onas st. al·as. 

12/ 13 ίΒΙ unsinnigj Ι vielleicht in qui
bus vel Ul'bicae victoriam vel a. G. v. e. n. n. 
comoediae (vel) certaminid constituram. 

15 1. const[are] nequit. 
ΠΙ 1/2 Ι concessione st. p1'o sessione? 
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382. Justinianisches Reskript iiber den NachlaB eines Parens binubus. 
Zirka 551 n. C. - Aphl·odito:C?). (Vgl. S.290-1.) 

Ρ. Cairo graec. 67028 ed. J. Ma8pero. Nachtr. νοη PaItsch, G. G. Nachr. 1911, 
230 fg. 

Lit.: Maspero, Bul1. de l'in8t. franc. d'arcll. orient. 7, 138; Partsch a. Ο. 

Das Reskl'ipt ist wahrscheinlich an den Dux der Thebais gerichtet. 
Der Rechtsfall bedarf keiner ErHtutel·ung. Ubet· sein Vel'h1iltnis zu dem 

ιη 67026- 7 erhaltenen vgl. Partsch a. Ο. - Doch ist daran zu erinnern, 
daB. der Rg. beide Reskripte als unecht und bloBe private 8tiliibungen ver
dachtigt (8.291) . Dagegen jedoch Partsch 8.228, del' seinerseits annimmt, 
daB sie zwar echt aber nicht ίη Originalfassung iiberliefert, sondern Uber
setzungen der in lateinischer 8pt'ache erlassenen Originalien seien. 

1+ 4~όσκ[ ορος] 7FροσfJψfν ήμϊν Τ9'!' πατέρα Τ9ν οΙκεϊι!,!, λ#[γ ]ων τn[ν] 
πρ[ .. ]ον 2 [ •• • •••••••••• ••• ••• ] .•••. εξ ... αυ [ ........ . . . ] ....... . 
3 7Fqος [δ]ευτέρ[ oV]F γάμους εψεί,!" τα δε τfι προτέρ'f διενεγκόντα 4 τ[11 

5 δ]ευτέρ'f προσγράψαι' και εξεψεϊν εξ &ν&ρώπ[ ω]ν GJς τους 5 εξ εκείνης 
παιδας &φελέσ~αι τε και καταδαπανάν εκεινα, 6 και πανταχό&εν ερημον 
εϊναι Τ9'!' ΊΊιι#[τε]ρ[ον] Ι[κέτ]η[ν, ωστε] 7 τ-ης εξ ήμιΥψ και των νόμων δέ
εσ&αι βorι?,ε(ας. 'Θεσπίζομ[ εν 8 τοίνυ]ν την ενδΌξ( ότητα) την σην &γαγειν 
αι)του[ς κα]ι τα [περι] τούτου 9 ζητ-ησαι, και εΙ ουτqψ #~ςΨT[ α τα τ1'ι τού 

10 ήμετέρου (κέτου?] 10 μητρι διενηνοχότα ταις &λη&είαις φανf(η, τςιντο 

είσπράξαι 11 και «7Fgggi)vat τφ δεομένφ, επι ..... τςιΤς ~g~7Fgfr; 7FQιXrfkaDt 
12 τοϊς τφ τελευτήσαντι διενέγκοντα τφ λφ [ ...... . ... j 13 λήξε~ς φυλάξαι 
τφ δεομένφ, ώς ιι?) πλέον την δευτέραν 14 γυναϊκα ~αβεϊν ιbν ενη των εκ 

15 τού προτέρου γάμου παιδι 15 άρμόζει μέν. Έπειδη δε και χωρία περιελ

&ειν εΙς τον [οίκεΙΌν] 1~ 7FarEQfX φησίν, δωρεαν τ-ης α-Οτου &είας γραψcf.σης, 
και T~νT[ ην] 17 τους ε~ του δευτέρου γάμου κρατειν δωρεαν είς' α~τoυς, 
δευτέραν 18 [μ ]ε[ν] αvτοiς γενέσ&αι παρασκευάσαντας , &εσπίζομεν 19 την 

20 ενδοξ( ότητα) την σην και τα περι τούτο'υ ζητ-ησαι, και εΙ ουτως 20 εχοντα 
ευροις, μη προσχ-ης δευτέραις δωρεαϊς επι πρ[ άγμα6ιν] 21 εκπεποιημένοις 
γραφείσαις, [. .]σου δε των ήμετέρων 22 νόμων κύρια τα τοιαύτα ποιούν

των. + 
23 Ό νόμος ουτως εχει δ Λέοντος' οσα κερδένειν ηΙΙf~~f'!' ή προτέρα 

25 24 γαμετή, τού &νδρος προ α-οτ-ης τελευτωντος, 'F'[ 06αυ]τα κ~~ 25 ή δευτέρα 
γαμετη του &νδρος πρ[ οτ ]f[λευτωντος?]. 

1 Statt nJV πρ[ .. ]ον hat die Ed. την 
πρ[ ωτ ]ον. Μειη kann ειη πρ[ ογ ]ον[ικήν u. a. 
denken. 

3 Ζιι προτέρ,! erg. γυναικί . - διενεγ
κόlJτα τ?ί προτέρι;ι bedeutet: quae ad ριϊο
l'em llxot'em pertinebant. Zu den ein-
8chlagigen Rechtsfragen vg1. Zimmern, 
Gesch. d. rOm. Priv.-R. 2 §§ 177. 178. 

12 1. διενέγκουσι (Hg.). Dann τον Λι!ο[ν
τος τον της .ιΤείας] λήξεως? Partsch. 

14 ενη 1. ~νί (Hg.). 
22 [ .. . ]σου : del' Hg. hat ein gramma

tisch unmogliches [ιινή]σου. 

23 Ι κερδαίνειν . 

, 
, 
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EiIIleitnng ίη die Altertumswissenschaft. Herausgegeben νοη Λ.. Gel'cke 
und Ε. NOl·den. 3 Bande. Lex.-8. 

ι. Band. 1. Methodik (Α. Gercke). 2. 8pr"che (Ρ. ΚretBchmer). 3. Antike Metrik 
(Ε. Bickel). 4. GriechiBche und romiBche Literatur (Ε . Bcthe, Ρ. Wendland und 
Ε. Korden). [ΧΠ u. 588 8.] 1910. Geh. νι! 13.-, in Leinwand geb . • ΙΙ 15.-

11. Band. 1. Griechisches und rDmisches Privatleben (Ε. Pernice). 2. Griecltische 
Kunst (F. Wintcr). 3. Griechische und romiBche Religion (8. Wide). 4. Geschichte 
der Philosophie (Α. Gercke). 5. Ex"kte Wissen.chaften und Mcdizin (J. L. Heiberg). 
[ΥΠ η.432 8.] Geh. νι! 9.- , in Leinw. geb. ,,/! 10.50. 

ΙΠ. Band. 1. Griechische GeBchichte (Ο. F. Lehmann-H"upt). 2. HellenistiBch
romische Geschichte (G. Beloch). 3. Geschichte der Kaiserzeit (Ε. Kornemann). 
4. GriechiBche Staatsaltertίίmer (Β. Keil). 5. RomiBchc 8taatsaltertiimer (Κ J. 
Neumaun). 6. Epigraphik, Papyrologie, Paliίographie (Β. Κοίι). [οιι. 20 Bogen.] 
Geh. ca. νι! 8.-, in Lein,vand geb. ca . .4! 9.50. [Unter der PreBse.] 

Βοί Bezug aller 3 Biίnde ermafIigt sich der PreiB anf οιι . .4! 25.- (geheftet) nnd 
ca . .4! 30.- (gebunden). 

Das Werk will zunachst dem Studenten, aber auch jίingeren Mitfor3chern an 
Universita.ten und (}ymnasien θίη Wegweiser durch die verschlungenen Ffade der weiten 
Gebiete der A1tertumswissenschaft Βθίη. Den Blick a.uf das GroBe und Ganze unserer 
Wissenschaft Ζυ lenken, Πιι die moglichst gesichert erscheinenden Resultate der θίη
zelnen Disziplinen Bowie gelegentlich die Wege, auf denen dazu gelangt wurde, ίη 
knappen Ubersichten zu zeigen, die besten Ausgaben wichtiger AutoTen und hervor· 
ra.gende moderne Werke der Lektίil'e zu empfehlen, auf Probleme, die der Lδsung noch 
harren, aufmerksam Ζη machen lιnd somit ein Geeamtbild Ullserer Wjssenschaft, ihrer 
Hilfsmittel und Aufgaben zu liefern: daB Bind die Ziele des Werkes, daB durch αι. Μίι. 
arbeit Υοη Gelehrten, die sich einen Ναωεη in der Wissenschaft erworben haben, zu dem 
Haupt. und Grundbuche der klassischen Altertumswissenschaft werden diirfte und das 
als Fίihrer und Berater nicht bloB wahrend der Studienzeit, sondern anch im praktischen 
Lehrberuf daztl beitragen wird, die sich leidel' immer vergrδ.6ernde KLuft zwischen 
Wissenschaft nnd Schule ΖΙΙ verringern .. 

Zu dem Werk wird nach Drucklegung aller 3 Bande θίn General-Register 
hergestellt, das .ledem der Ba.nde unberechnet beigegeben werden 8011. Fiir die Bande 
Ι und Π v,rird dieses RegisteI den Besitzern gratis nacbgeliefert j die Bande erhalten 
einen Falz angefiigt, ίη den das Register leicht eingehangen werden kann. 

Die hellenische Kllltl11·. Dargestellt νοη F. Baumgal·ten, F. PoIand, 
Β. Wagner. 2., vermehl·te Auflage. Mit 7 fat'bigen Tafeln, 2 Karten 
un(l gegen 400 Abbildungen im Text und auf 2 DoppeJtafeln. [Χ u. 
491 S.J gl·. 8. 1()07. Geh. Jli 10.-, ίη Leinwand geb . • lt 12.-

"Denn θβ Βθί ηιιχ gleich herausgesagt, dnB θΒ είη ganz ausgezeichnetes Bnch ist, das 
uns die drei Verfasser als Frucht ίαιθΙ gemeinsamen Λrb eit geschenkt haben. Was das 
Buch auszeichnet, ist dio weise Beschxa.n.kung auf die charakteristischen Erscheinungen 
ίη den v.erschiedenen Gebieten des kulturellen Lebens, dns Geschick, mit dem diese zu 
sauberen Einzeldarstellungen verarbeitet wurden, die sich gegenseitig erganzen und 
schlieBlich zu θίηθΜ wirkungsvollen Gesamtbilde zusammenschlieBen. Denn gltick1icher. 
weise wurde nicht ίiber Einzelheiten vergessen, den ίηηεχεη Zusammenhang der Er
Bcheinungen klarzulegen. ΗίεΙΖυ kommt, daB die Verfasser θβ auch versteJten, was Βίε 
sagen ,vollen, klar und ίη fess elnder Weise zum Ausdruck zu bringen. Besonders rίίhmend 
Βθί hier jener Partien gedacht, die die Kunst bebandeln. Εβ ist είη ,vahres Vergniigen, 
den Ausfίlhrungen des Verfassers zu folgen: nirgends Phrasen, nirgends Flunkern mit 
GeJehrsamkeit, nirgends nnsicheres Ηίη· und Herschwanken im Urteil, vielmehr iiberall 
liebevolles Versenken ίη den Gegenstand, sichere, klare Anleitung, das Wesentliche ίη 
dcn Gebilden der Kunst und ίαιθΙ Entwicklung ΖΙΙ erfassen, wie Βίε eben nur auf dem 
Boden wissenschaftlicher Ψiichtjgkeit wachsen kann, die aufs glucklichste mit feinem 
Kunstsinn gepaart ist. lleides beweist auch die ganz vortreff1iche Auswahl des Bilder· 
schmuckes." (ZeitschI'il"t ftiI' die Ustel'l'eichisclIen Gj·InnasieII.) 

Geschichte des helIenistiscben Zeitalters. νΌη J. Kael·st. gr. 8. 
3 Bande. 1. Band : Die Gl'undlegung de8 Hellenismus. [Χ u. 434 S.] 
1901. Geh . • /Ι 12 - , ίη Halbfranz geb . • lί 14.-. Π. Band, 1. Halfte: 
Das Wesen des Hellenismus. , [ΧIl u. 430 S.] 1909. Geh. J!ί.. 12. _ο, 
in Halbfranz geb. Jlt 14.-

"Kaerst geht nirgends einer Schwierigkeit aus dem Wege, uillsichtig hat θΙ vor 
Βθίηεχ Entscheidung stets die Mtlglichkeiten erwogen. Da.B sein Werk ganz ausgereift 
ist, zeigt mit am deutlichsten sein MaBha1ten. Es ist ein gefahrliches Gebiet, die Ge~ 
schichte Alexanders, wo jeder leicht zeigen kann, was er nicht kann j mit dem Mute der 
Jugend ist Kaerst αη diese Aufgabe gegangen, ηαι in der Kra.ft der Mannesjahre Βίε ΖΙΙ 
ΙδβεΏ. Das Urtcil ίiber Βθίη Werk, das vollig ha.t ausIeifen k onnen, darf einen hohen 
Ma.Bstab a111egen, aber diese Geschichte Alexanders enttauscht auch die Leser nicht, die 
viel erwarten: ίη Forschung und Darstellung, nach Form und Inhalt ist Βίε die be· 
deutendBte, die durchdachteste Bθiιt J . G. Droysen. " (Κ .. 1. NenllIann ί,η ωteι'aι'. Zentl'aIblat,t.) 
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Die gJ'iechische und lateinische Literatul' 11nd Sprache. (Kultur der 
Gegenwart, Teil Ι, Abt, 8,) Bea1'beitet von Ό. Υ. Wilamowitz-Moellen. 
dOl'ff, Κ. KruIIIbacher, J. Wackel'nagel, Fr. Leo, Ε. NOl'den, 
F. Skutscb. 3. Auflage, [ca. 500 S,] Lex.-8. 1911. Geh, ca. Jt 10,
ίη Leinwand geb. ca. vf(.12.- ' 

"In groBen Ztigen wird uns φ.β griechisch-rUmiβohe Kultur a18 oine kontinuierliche 
Entwickltlng vorgofllhrt, die uns zu d en Grundlagen der modernen Kultur fίlhrt. Helle
nietische und christlicho, mittelgricchische und ln.teinische Literatur ersch einen als Glieder 
dieser groBen Entwicklung, und die Sprachgeschichte eretffnet uns οΙηθη Blick ίη die un
geheuren Weiten, dio riickwarts durch ilie vorgleichende Sprachwissensc]taft, vorwarts 
durch die Betr.,chtung de" Fortlebens der "ntiken Sprachen ίω Mittel- und Nougrieclιί"chen 
und ίη den Ioma.nisc]ten Sprachen erschlossen sind. Die Darstellung der antiken Literaturen 
llat ΥΟΙ den verbreiteten Handbίichern, deren Nutzen nicht herabgesetzt ,verden soll, den 
Vorzug, daB die treibenden Κra.fte, die herrschenden Stromungen, die Charu.kterbilder der 
bedeutenden Personlίchkeiten scha.rfer herausgearbeitet sind, daB das Nnchsprechen antiker 
Werturteile, die docl1 nur den Geschmack θίηθΙ Zeit wiler apiegeln, aufgehort hat. tt 

(Ι', WenIlland ϊιι del' tleutschen !AteratLlI'zeitLlng,) 

Staat und Gesellschaft del' Gl'iecben und RUIlIel'. (KultUl' del' Gegen
wart, Teil ΙΙ, Abt. 4, 1.) Bearbeitet von Ό. Υ. Wilamowitz-~loellen
dol'ff und Β. Niesc. [νΙ ll . 280 S.] Lex.-8. 1910, Geh . .ιfί 8. - , 
in Leinwand geb . .ιfί 10.-

Die Dar"tellung von Staat tιnd Gosell"ch"ft der Griechen gliedert "ich entsprechend 
dem a,llgemejnen Gn.llge der Geschichte ίη dle hellenischo, attische und hellenistioche 
Periode. Vorausgeschickt ίΒΙ eine knίl.ppe ϋbersicht ίiber die Griechen und ihre Na.chbar
sta.mme. In der hellenischen Periode sol1 wesentlich die typische }"''orm des griechischeu 
Gemeinwesens als Stammstaat anschaulicll werden, danach die ent wickelte athenische 
Demokratie, endlich da.s ma.kedouisclte Konigtum und neben und unter diesem die griechi
sche Freistadt. Die Gesellschaft kommt wesentlich ηuι' 80 weit Ζητ Darstellung, als Βίθ die 
politiscllen Bildungen erzeugt und tragt. - Der Ab"chnitt iibet· den Staat llnd die Ge"ell
scha.ft Roms Bchildert den ίη drei Periodell: Republik, Revolutiollszeit und Kaiserzeit sieh 
v{'lllziehenden Entwi('.klungsprozeB der kleinen Sta,dtgemeinde zu dem weltueherrscllenden 
ΙωΡθτίιιω Romanum "owie de,"en allmahlichen Verfall und Untergaug.' 

Allgelncine Volks~vjl'tscbaftslehl'e. (KultU1' del' Gegenwart, ΤείΙ ΙΙ, 
Abt. 10.) Bearbeitet von W. Lexis. [VI u. 259 S.] Lex.-8. 1910. 
Geh. Jt 7.-, in Leinwand geb. Jt 9.-

" ... Sorgsam durchdacht, stellt das Werk die gereifte }'ruc]lt θίηθβ langen Gelehrten.
lebeus dar. Ausgezeicllnet durch Κlarheit und Kίίrzθ der Defιnitionen, wird die ,Allge
ωείηε Volkswirtschaftslehre' von Lexis sjcher Ζυ einem der belίebtesten EjnfίihTungs
bίicher in die Volkswirtscltaftslehre ίίίr Stndenten wie auch fUr Praktiker werden. Kein 
Ein(ίihrungsbuch ίω Sinne von ,Leitfaden', sondern θίηθ zum selbsta.ndigen Studium d er 
Volkswirt3chaftstheorie vollig au sreichende, d en Leser zum Nachdenken anregende Schrift ... 
Das Werk konnen wir a,llen volks\virtschaftlich-theoretisclt iuteressierten Lesern warm 
empfehlen.'- (leitschl'iI't des YCl'ein~ llel' llelltscllell Zllckel'iIlIIllstrie.) 

Geschichte des gl'iecbiscben Vel'eins,,,esells. Von' F. Po]and. [νΙΙΙ 
u. 655 Β.] Lex.-8. 1909. Geb . ,ι/ι 24.-

Der Verfa.sser hat ΒίΟ]l die Aufga.be gestellt, unter Benutzung d es weit zerstl'euten 
umfangreichen Materials den mannigfaltigen Vereinsbildungen Griechenlands ίη ihrer 
Wirksamkeit und ίαΙθΙ Stellung in der gesclιίchtlichen Entwick1ung des .Altertum" nach
zugehen. 80 kommen zunachst die verschiedeneu Arten der Vereinsbezeichnung Griechen
lands, wie Gattιιngsnamen, Individualnamen, allgemeine gen08senschaftlich e Bezeichnungen 
zur eingehenden Besprechungj hiera.uf untersucht Verfasscr das Verhaltnis dcs ΥθΤθίηΒ 
zur Gottheit, seine Beziehungen zur Familie und sozialen Gliederung der Bevolkerung, 
die Bedentung des Staates als VOl'bild der Vereinsorganisationen, sowie die wirtschaft
liche und "ittliche Seite des grieclιi"chen Verein.leben" und gibt zum SchluJ3 einen zu
sammenfassenden ϋberb1ick uber die Entwicklung des gesamten Vereinswesens. Die 
manmgfaltigen Streiflichter, d.ie d iese Untersuchungen auf religiose, politische tmd wirtschaft
lic]le Fl'agen al]gemeiner Art fallen lassen, verleihen dem Werke als wertvollen Beitrag zUl' 
griechisc]len Al1gemeingeschichte weitgehendes Interesse. 

A11S den gl'iechischen PapYl'usul'kunden.S aVon L. Mi1,teis. [50 S.J 
8. 1900. Geh . .Jt. 1.20. 

,IEs war ein verdienstvolles Unternellmen Υοη Ludwig l\fitteis, in einem Vortrage 
auf dem diesjahrigen deutschen Historik.ertag ΖΙΙ Halle einem weiteren Κrθίβθ von Histo
rik.ern d.ie neueren Ergebnisse der griechischen Papyrusurkunden vorzufdhren . . . . Dieser 
ϋberblick ίiber die inJ::ιaltsreiche Schrift dtirfte zum Beweise dessen genugen, wie ΥίθΙθ 
wichtige Probleme der "ntiken Geschichte auf Grund der Papyruskunde der Losung naher 
gebracht werden. Allen Hi"torikern und Altertumsfor"chern "οί d~her die Schrift zur 
Einfiihrung ίη die Papyru"knnde allf" dringend"te empfohlen." (Utsch. ιitet'Mur·Ztg.) 
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Gl'iecbische Papyri ίω Museuln des Oberhessischen Geschichtsvere~.ns 
zu GieBen. 1m Verein lliit ΟΗο Eger herausgegeben und e1'kΙι"t~t 
von Ε. KOl'JleIIlann und Ρ. ~ι. Meyer. Ι. Band. 3 Hefte. 4. 1. Hef~. 
Von Ernst K01'nemann un(l Otto Egel·. Urknnden 1-35. M1t 
4 Lichtd1·ucktafeln. [91 S.] 1910. Geh. Jt 7. -. 2. Heft . Von 
Paul Μ. M(J ye1·. Urkunden 36-57. Mit 3 Lichtdrucktafeln. [104 S.] 
1910. Geh. "1ί. 8.-. 3. Heft. [ln Vorbereitung.] 

Aus der k1einen, nber an interessa?-ten Stίicken rciche:r:ι SaID;mlung der. Gie.J3ener 
Pa ιί werden ίω ersten Heft 35 ϊαι z,velten 22 Urkunden verOffentlicht. Ιαι M.ittelp~kt 
de~~rsten Heftes ste}len die ίίix 'das Ende der traianίschen und de~ Anfaoug der hadr~.a.-

. h Regierung ungemein wichtigen Urkunden a,us Heptakomln.. Da.neben enthalt 
~~:~θ:~θη Urkuuden νοη der Ptolemij,~r-Zeit ~ίθ ~ηθ 3. nachchrist1iche. Jahrh~nder~ .von 
verschiedenster Herkunft. Die ptolemalsc}le Zelt lst yθI!Iθ ~θΏ; dlιrch emen elgenar~lgen 
Ehevertra.g vom Jahxe 173 Υ. Chr., die Romerzeit durch J~TlBtlsc.~ seI:':r .wertvolle .~tucke. 
Das zweite ΉθΗ bl'ingt nur bisber unveroffentlichtes Matel'lal . Fur Grazlst?n und Agypto-
10gen gl eich wich tig sind vier Papyri, die griechische Ubersetzungen demotls~her Vert.rags
urkunden aus der Zeit Energetes Π. enthalten und Ζ. Τ. vollkommen neue fypen bleten. 
Das Hauptstuck der ganzen Sammlnng abe~ sind drei . .Erlasse Caracn.lla.g vom Ja:hre 2 Ι 2, 
an der Spitze Reste der bisher von der WΙΒsenscha.ftΙιchen ForschU?g schme.rzlich .ver
mi..Bten constitutio Antoniniana, dencn ein la.ngerer Kommenta.r b.elge~eben 1st. Hlnzu 
kommen Varia aus Oxyrynchos, Hermupolίs, Aphrodito, dem Antalopolltes und anderen 
Gauen, die bis ίηΒ 7. uachchri::itliche Ja.hrhundert herabgehen 

Gl'iechiscbe PapYl'usUl'kuudcn de1' Hamuurger Stadtbib~othek. HeI'au8-
aeaeben von Ρ. Μ. ])Ieyer. Band Ι, Heft 1. M1t 7 L1chtdl·uckt,afeln. 
[10Ό S.] 4. 1911. Geh . .Jt. 8.-

Die Papyru""ammlung der Hamburger Stadtbibliothek, mei"t Urkunden de" taglicllen 
Lebens die uns Handel und Wandel aller K lassen der Βevδl~eΙ'ung, den Betneb aufd~en 
verschtedenen Gebieten der Verwaltung bis ins kleinst~ Detail νοτ Augen fiihren, ;θ~~ 
Urknnden zέί.hlεη zu den besten ihrer Gattung. Das hiel' vorgel egte θΤB~θ Heft ιιω a 
Urkundea vom ersten bis sechsten nachchristlίcb en Jahrhun~ert. Unt~r ihnen befin:~en 
sich die Faijum-Pl1pyri bei weitem ίη der Mehrz:1.hl Du.s z\velte Hθί~ wιrd u .. a. Pt.ol~maer
Papyri des dritten vorchristlichen Ja.hrhunderts und einc ganze B~rιε von libelli ILbella
ticorum aus der Decia.nischen Christenverfolgullg entha.1ten, das drltte Heft, das den e r sten 
Band zum Abschlu13 bringt, weitere Urkunden und die Indices. 

Gl'anIlllatik del' gl'iechiscben Pa.pyri alls del' ~t<!~emiίel'zeit. Mit Ein-
8chluB der gleichzeitigen Ost1'aka und der 1n Agypten verfaBten 1n
schriften. Laut- und WOl·tlehre. Von Ε. Maysel'. [XIV u. 538 S.] 
gr. 8. 1906. Geh . .Jt. 14 .-, in Halbfranz geb. Jt 17. -

D~" Buch dem ein zweiter die Syntax enthaltender ΤοΗ folgen "011, will zu
nachst θίηθ georcbιete, vollstii.ndige ~d auf den besten bisher publiZ!erten, zndern. vom 
Verfa.sser Βιη Faksimiles nacllgeprUften Lesungen beru1tende Sammlung ~θβ sprachliche~ 
Materials f1ir die erste Periode unserer nichtliterarisclte.n Papyr~stext~ bl~ten unp.. damlt 
dίε Gesclιichte der griechischen Umgangs- und KanzleIsprach e ιm gr.lechlBchen ~gypten 
der vorromischen Zeit anf eine sichere Gru~dlag.e ste.llen. w? veι:schιed~ne ~rklar~gen 
der vorliegenden Spracherscheinungen moglich smd, 1st ?,uf die Yleldeutlg.~el~ aus.d.rίick
lich hinge,viesen und vorschnelle Entscheidung filI eme bestlmmte Moglichkelt ver
mieden worden. ΝΒιΟΙι allen bisher gemac]lten Erfahrungen ka.nn behauptet worden{ daJ3 
Q,us der Periode, die das Werk umfa.Bt, a,lle vorkomme~d~n und zn ~rwarte~deD: 'Iypell 
sprachlicher Erscheinungen schon aus deIl!,. bisher publizlert~n Ma,t?rιal erslchtlich und 
demnach in diesem Buche verzeichnet sind; auch die ProportlOnen ιη der Frequenz der 
Erscheinungen werden durclt fernere Funde schwerlich sta:rk vera.ndert we~den: DaB 
auch d,," .on"t "tiefmlltterlich behandelte Gebiet der Wortblldungslehre au"fiihrli~h be
sprochen und in gesclιichtliche Bel euchtung gestellt ist, dίirfte vielen erwunscht sem. 

Studien ZUl' Geschichte des romischen Kolonates. Von Μ. Rostowzew. 
[ΧΙΙ u. 432 S.] gr. 8, 1910. Geh. "lί 14.-

Das Buch sucht αιθ an die Entstehung des romischen Kolonat~B ~nknii.p~enden ~θI
wickelten Fragen durch Heranziehung des υηβ gerade. ίη l etzter Zelt m ΒΟ rel.cher FαιJ.e 
geschenkten Urkundenmaterials ΖΙΙΤ agrarischen EntW1cklung des .~stenB ΖΙ: IOsen. V:0n 

de Verhtίltnissen des Grund- und Bodenbesitzes unter den Ptolemaern sowle namentllch 
de~ VerhaItnis8en zwischen der Regierung und den verschiedenen Kl~ssen der ackerbau
treibenden Βevδιkerung .A.gyptens ausgehend, gelingt θΒ ihm, .die Εntw)~klu:ιgsfοrmen des 
Kolonates ία den verschiedenen Provinzen des rOm.is~hen W.eltrelche~ ve~standllc~ ΖΙΙ mac~enJ 
deren Darstellung der Ha.uptteil (1es Werkes gewldmet lst, wobel dle verschledenartlgen 
Verbindungslirιίen zwi"chen der Entwick1ung de" O.tens und We"ten" k1argelegt werden. 
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Pl'iester ulld TeJJ1pe] ίιιι bellenistisc.bcn ΑgΎΡten. Είη Βeίtraσ Ζυι' 
Kulturgeschichte des Hellenismus. νοη W. Otto. 2 Bande. gr. 8. 
1. Band. [χιν u. 418 S.] 1904. ΙΙ. Bancl. [νι u. 417 S.] 1908. Geh. 
je .Jt. 14.-, ίη HalbfI'anz geb. je .Jt. 17.-

"Je mehr die Papyruspubliku.tionen sich haufen, desto notwendiger ,νil"d e8, das 
Materia.l fϋ.r einzelne Gebiete ίibersiclttlich zusn.mmenznstellell, auch da.nn, wenn nicht 
tiberall feste Ergebnisse ge,vonnen werden kδnneη. Deshalb halte ich den Versncb des 
yorfassers, nach dem J vtas bisher ίiber den KuHus, SθίηΒ Veli;reter und seine StMten im 
Agypten der griechisch-romischen Zeit bekannt geworden ist, θίη klares Bild zu ent\verfen, 
fίir einen glίicklichen Gedanken. Ιη ausfίihrlicher Darstellung θι"δrtert θΤ n,Ile wesentH'chen 
Fragen, ohne Unlδsuareβ Ιδβθη ΖΙΙ wollen, und brjngt in die Fiille iiberlieferter ΕίηΖθΙ
heiten eine Ordnung, die jeder ,veiteren Forschung die Wege ebnct und jede llene ΕηΙ
deckung oinzureihen l1ilft.. . D er Lesor wird genug gute Beobachtungen und viel ver
standiges UrteH in dem Buche finden." (Litel'Hl'isthes Ζentι·aιω:ιtt.) 

Die Strafklallseln ίη den Plιpyrus~Il'kl1ndeJJ. Είη Beitrag zum gl'ako-
agyptischen Obligationenl·echt. νοη Α. Bel·gel'. [νι u. 246 S.] gl·. 8. 
1910. Geh . .Jt 8.-

1m ersten Kapitel wird das Sprachliche del' Stl'afklauseln untersucht, im zweiten 
θίηθ rechtsgescllichtlich- dogmn.tische Darstellung der gra.ko - agypti@cuen Konventi onal-

.. strafe und im letzten und umfangreichsten θίηΒ Betrn.chtung der Strafklauseln der eίnzelnen 
Vertragsarten gegeben. Besondere Aufmerksamkeit wi:rd der gescbicbtlichen Entwicklung 
auf den einzelnen Gebieten zuge,vendet und zwecks Erforscllung der tilteren Einfl.usso 
auch clas demotisch e P apyrusmn.terial hera.ngezogen. Andererseits \vird auch sehr oft auf 
μιιβ romische Recht zl1ruckgegrifIen und auf die wechselseitige Einwirkung der beideD, 
des grako · iί.gyptischen ιιη~ des romischen, hingewie5en. 

Ζυηι agyptiscben Gl'ιlndbucb~vesen ίη I'omischel' Zeit. Untersuchung'en 
auf Grund del' griechischen Papyι·i. νοη Ο. Egel'. [VIΠ u. 212 S.] 
gr, 8. 1909. Geh. <1ft 7. - , geb . .Jt. 8. -, ίη Halbfl'anz geb . .ιfί 9.50. 

Der Verfasser fίihrt zuna.chst den Nachweis des Vorhandenseins einer Grundbnch
behorde, (1 t,'iAιo:T tjx t] ΕΥκ't'ιjσι:ωv genannt, deren Aufgabe vorzugswei5e die Verbuchung 
des Priva.tgrundbesitzes und der auf ihm ruhenden dinglichen Rechte bildete, tlnd ver
folgt dann ίω θίηΖειηεη den regelmaBigen (;eschaftsgang bei diesem Amte: Anzeige der 
beabsichtigten Verft1gung, Erlaubnis der Grundbuchfiihrer ZUI Beurkundung θιη den 
Notar, Anmeldung Υοη stattgchabten Anderα.ngen in der Rechtslage, Verftigungen der 
Grun4buchfuhrer, Verfugungen in den ύιασtρώμα't'α, um zum Schlusse die heute noch 
nicht spruchreife Frage zu erOl·texn, inwieweit diese Verbucbung ίiber ihre privatrecht
liche Bedeutung hinaUB auch sta.~tlicheh Interessen diente, d. h. als Kataster fungierte. 

Hypotbek und Hypallagma, Beitrag zum Pfand- und 'VoJlstreckungs-
recht der griechiscben Papyri. Von Α. Β. SCh)1'al·z. [νπ u. 152 S.] 
gr.8. 1911. Geh . .Jt 6.-, geb . .J~ 7.-
ΏίθΒθ ,4rbeit, ein beachtenswerter Beitrag Ζαι AufkHirung hellenistischer Rec1lts

verhaltnisse, versucht an der Hand des in letzter Zeit in 50 groBer Fίtlle verδfl'ent1ichten 
Urkα.ndenmaterials das Verhiiltnis dor beiden Hauptformen des grako-iί.gyptischen Pfand
rechts, der Hypothek und des Hypallagma, Ζυ bestimmen. In Verbrudung damit gelangen 
Fragen derVermogenspfandung, der Gewtiιhrleistungspfl.icht und Verffigungsbeschrankungen 
des Verpfanders, deB staa.tlichen Pfand.rechts, der pfandstener und der grundbiicherlichen 
Wahrung des pfandrechts ZUI ErOrterung. Weiterhin wird del' Unterschied ίη der Reali

. sierung der beiden Pfandformen dargelegt, wobei 11a.uptsachlich die Lehre Υοη den exeku-
tivon Urkunden, vom Mahn- und Pfandungsverfahren, vom Eigentumszuschla.g ίαι 
ExekutioDswege und die vielfach noch ungewissen Fragen, die die Realisierung des 
Verfallpfandes betreffen, besprochen werden. Ι.φ letzten Ka.pitel wird das Verhaltnis der 
Hypothek und des Hypallagma zu den iibrigen Sachhaftungsformen der ΡΙΙΡΥχί erOrtert. 

Aus deln gl'iecbiscben Schulwesen. l<~udemos νοη Milet υπ d Vel·wandtes. 
νοπ Ε. Ziebal'tb. [ΥΠ u. 150 S.] 8. 1909. Geh . .Jt 4 .- , ίη Halb
franz geb. dIt. 5.-

"Ziebarths Buch ist eine sehr hhbsche und geschickt geschJ;'iebene Sammlung dessen, 
was uns die Insch:riften iiber die altgriechischen Schulen erza.1Jlen. Das auf den Steinen 
gebotene Material , an sich betrachtet oft 80 trocken, ΒΟ zerrissen und zusammenhanglos, 
ist νοη Ζ. in einer Weise verbunden und d::ι.durch lesba.r gemacht, die eine groBe Βθ
herrschung dB8 Stoffs voraussetzt. . . Unentbehrlich ist das Buch fftr jeden, der sich mit 
Geschichte der Pa.dagogik befaBt; wer dies bisher nur nach literarischen Qnellen geta.n 
bat, wird mit Staunen bemeuen, welche Fiille neuer und wichtiger Kenntnis wir den 
Steinen entnehmen. Vollends wird derjenige Ziebarth Dank wissen, der selbst das Gltick 
hatte, in antiken Gymnasien Ζυ wei1en, Βθί es, daJ3 θΙ dort in θίήθΤ vertraumten Stunde die 
δden Raume mit ~einer Phantasie belebte, oder da.B οι sich philologisch mit den Gymnasial
inschriften beschaftigte, θΙ wird bei der Lekt1ire νοη Ziebart]ls Buch angeήehme Stunden 
des Aufenthalts ίαι Sίiden gern in der Erinnerung ηθΙΙ durchleben, und auch ίίir die Arbeit 
am 'Schreibtische wird er manche Ausbeute davontragen." (Neue Jahrbiichel·.) 


