
SÓLON ADÓTÖRVÉNYÉRŐL. 
Előadatott január 22-én, 18G6. 

Szerencsém lesz a legrégibb attikai jövedelemadóra vonat
kozó különvéleményemet előadni, mely aphilologusoknézetétől eltér. 

Sólon a rendkívüli, főleg hadiköltségek fedezésére jövedelmi 
adót hozott be, melynek könnyebb kivetése és behajtása végett föl
használta ama politikai osztályokat, melyekbe a polgárok hivatali 
képességök s egyéb közjogaik szerint voltak sorozva. 

Az első osztályba tartoztak az ötszázmérösök (TzevTaxovioixéői-
juyot), kiknek legkisebb évi jövedelme 500 mérőből állt részint gab-
nanemüekben, részint olajban és borban. 

A második osztályt képezték a lovagok {iTtnüg), kiknek leg
alsóbb jövedelme 300 mérő volt. 

A harmadik osztálybeliek voltak az igások (f«t>yfr«t), azaz, 
egy pár igásmarhát tartó gazdák, kiknek legkisebb évi jövedelme 
200 mérőből állt. 

A negyedik osztályba tartoztak a bérért dolgozó polgárok 
(&ijt6g)} kiknek nem volt földjövedelmök *). 

Minthogy pedig egy mérő gabona vagy bor vagy olaj egy 
drachmát ért, a mint ezt Plutarch világosan mondja Sólon életraj
zában (XXIII) : azért az ötszázmérösök jövedelmét 500 drachma 
képviselte, a lovagokét 300, és az igásokét 200 drachma. 

Ezen osztálybeliek jövedelmi adójára nézve azt olvassuk Pol-
luxnál (VIII, 130), hogy az ötszázmérösök egy talentumot fizettek, 

*) Források : Aristoteles Politikája II, 9, 4. — Plutarch. Sólon élete. XVIII. 
Ugyanaz Aristid és Cato összehasonl. 1. — Harpocratis ÍTTTMÉÍ alatt. — Scholionok 
Pláto Respublikájához, 415.1. Bekker-kiad. — Scholionok Thucydideshez IEt, 16. 
— fcexica Segueriana Bekker-kiad. 260, 267, 298.1. — Pollux VIII, 129—130. 1. 
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azaz, 6000 drachmát (avtjfoűxov tig tó örjfióoiop xákavzov)\ a lovagok 
féltalentumot, vagyis 3000 drachmát (aviqli<sxQv ős rj^titáXavtov) \ 
és az igások egy hatodtalentumot, azaz, 10 minát, vagyis 1000 
drachmát {avt[kwxov dh jtvdg Ötxa). 

Polluxnak e helye nagy képtelenséget foglal magában, me
lyet maga Pollux nem állíthatott; azért föl kell vennünk, hogy Pol-
lux szövege megvan rontva. E nagy képtelenség pedig abban áll, 
hogy az osztálybeliek olyan összeget fizettek volna az állam szük
ségleteire, mely jövedelműket sokkal felülhaladta. Miképen is le
het gondolni, hogy valaki 500 drachmányi jövedelme mellett 6000 
drachmát fizessen jövedelmi adó fejében, habár csak rendkivüli 
esetekben is ? Vagy, hogy a 300 drachmányi jövedelemnek megfe
leljen 3000 drachmányi jövedelmi adó? Vagy, hogy a kinek jö
vedelme 200 drachma, az jövedelmi adóra 1000 drachmát fizessen V 

E képtelenségre legelőször Boeckk figyelmeztette a philologu-
sokat fíDie Staatshaushaltung der Atheneru czímünevezetes munkájá
ban, s egyszersmind azt is megmutatta, hogy a Polluxnál előforduló 
számok, talentum, féltalentum, hatodtalentum, nem jelentik a jövede
lemadót, hanem a jövedelemnek megfelelő ama tőkerészt, melyre 
kivettetett a jövedelmi adó. 

A jövedelemnek megfelelő tőkét pedig úgy lehet megtudni, 
ha a jövedelem 12-vel sokszoroztatik; mert Sólon idejében a föl
dek bérlői a föld értékének 12-ed részét fizették bér fejében. Tehát 
a földbirtok értékének 12-ed része. Ezt Boeckh bebizonyította a 
görög classicusokból merített adatokkal. 

Ha tehát valamely ötszázmérősnek évi jövedelme 500 drachma 
volt, összes földbirtokát 6000 drachmára (500 X12) becsülték, vagyis 
1 talentumra; és így aránylag, ha évi jövedelme 1000 drachmát tett, 
összes földbirtokának értéke 12000 drachmára (1000>(12) vagyis 
két talentumra számíttatott. Ezen összes birtokérték neveztetett 
adótökének (tíftíjfia), mert ettől kellett jövedelmi adót fizetni. Pél
dául, ha a köztársaság elhatározá, hogy minden osztálybeli polgár 
összes földbirtoka értékének 50-ed részét fizesse jövedelmi adó fe
jében, akkor az 500 drachmányi jövedelemmel bíró pentakosiome-
dimnusra esett 120 drachma, mint jövedelmi adó; mert 500X12 
= 6000, és « 0 ü % 0 = 1 2 0 . 

A lovagok osztályában, ha valakinek jövedelme 300 drach
mára rúgott, annak alapvagyonát Sólon 3600 drachmára becsülte, 
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mert 300X12 = 3600. De Boeckh állítása szerint Sólon igazság
szeretete úgy hozta magával, hogy ebben az országban nem az egész 
birtokértéket vette adótőkének (rífi^fta), hanem csak 5/6 részét, az
az 3000 drachmát, vagyis, féltalontumot. Következőleg azon eset
ben, midőn az ötszázmérősök 6000 drachma után 120-at űzettek, 
mint ötvenedet, a lovagok 3000 után 60 drachmát adóztak. 

Ugyanezen méltányos elvnél fogva, mondja Boeckh, az igás
gazda összes földértékének csak 5/9 részét vette Sólon adótökének. 
Tehát ha az igásgazda évi jövedelme 200 drachma volt, az ennek 
megfelelő tőkeérték 2400 drachmát (200 X 12) tett; s ennek 5/» része 
vagyis 1330 drachma volt az adótőke, melytől űzetni kellett az öt
venedet jövedelmi adó fejébon, vagyis 20 drachmát. Boeckh számí
tását a következő tábla mutatja: 

Osztály. Jövedelem. Tőkeérték. Adótoké. Adó '/.„-tol. 
Pentak. 500. 500X12 = 6000. 6000. 120 
Lovag 300. 300X12 = 3600. 3600: % = 3 0 8 0 . 60 
Igás 200. 200X12 = 2400. 2400 : % = 1 3 3 0 . 26 

Az adótőkénok ezen kiszámítása ellen alapos kifogásom 
van. Ugyanis a lovagok legkisebb jövedelme 300, és legnagyobb 
jövedelme 499 drachma volt. Jövedelmök tehát 300 és 499 
drachma között mozgott. Tegyük föl, hogy valamely lovag évi jö
vedelme 490 drachma volt; az ennek megfelelő összes érték 5880 
drachma (490X12). Ennek 5/o i'észe 4900 drachma; s ez Boeckh 
szerint az adótöke, mely után, ha ötvenedet kellett fizetni, a jöve
delmi adó 98 drachmát tett volna. Tehát valamely ötszázmérős, ki
nek évi jövedelme 500 drachmából állt, 120 drachmát fizetett volna, 
a lovag pedig, kinek jövedelme csak 10 drachmával volt csekélyebb 
az ötszázmérősénél, 22 drachmával fizetett volna kevesebbet! Vagy 
miért fizetett volna az ötszázmérős 22 drachmával többet mint a lo
vag, ha jövedelme csak 10 drachmával haladta felül a lovagét? — 
Tegyük föl továbbá, hogy valamely lovagnak az évi jövedelme 499 
drachma. Ennek tőkeértéke 5988 drachma (t.i. 499X12). Az ennek 
megfelelő adótőke 5/e resz, azaz, 4990 drachma, mely után a jöve
delmi adó, mint ötvenedrész, 99 drachma. A midőn tehát az 500 drach
mányi jövedelmű pentakosiomedimnus 120 drachmát fizetett adófe
jében, akkor a 499 drachmányi jövedelmű lovag csak 99 drachmát 
fizetett volna! íme, ama pentakosiomedimnusnak csak egy drach-
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mával volt több jövedelme, mint a fölvett lovagnak, miért fizetett 
volna tehát 21 drachmával többet, mint a lovag? —Ez aránytalan
ság, igazságtalanság volt volna, melyet sem Sólon nem akarhatott, 
sem az adóosztálybeli polgárok nem tűrhettek. 

Hasonlóan áll a dolog, ha az igásgazdák jövedelmi adóját a lo
vagokéval összehasonlítjuk. 

Ugyanis az igásgazdák legkisebb jövedelme 200 drachma volt, 
legnagyobb pedig 299 drachma. Tegyük, hogy valamely igásgazda 
évi jövedelme 290 drachmából állt. Ekkor az összes földbirtok ér
téke 3480 drachma volt, melynek % része, azaz 1930 drachma 
volt volna az adótöke, s az ettől fizetendő ötvened, mint jövedelmi 
adó, 38 drachma. A 300 drachmányi jövedelmű lovag tehát fizetett 
volna 60 drachmát, a 290 drachmányi jövedelmű igásgazda pedig 
csak 38 drachmát! Lehetséges-e ez ? Hiszen ama lovagnak csak 
10 drachmával volt nagyobb jövedelme mint az igásgazdának; mi
ért fizetett volna tehát 22 drachmával többet, mint az igásgazda ? 
Vagy tegyük, hogy valamely igásgazdának a jövedelme 299 drach
ma volt. Ennok a tőkeértéke 3588 drachma (299X12), adótőkéje 
pedig 1990 drachma (3588: %), s innen az ötvenodrész mint iövé
delmi adó 39 drachma. De a 300 drachmányi jövedelmű lovag 60 
drachmát fizetett jövedelmi adó fejében, tehát 21 drachmával töb
bet, mint a fölebbi igásgazda, jóllehet a jövedelme csak egy drach
mával haladta felül az utóbbiét! Ilyen adókivetés nem származha
tott Sólontól, az igazságos, emberszerető törvényhozótól, mert az 
elkeseredett viszályokat idézett volna elő a három osztálybeli pol
gárok között. 

Ennélfogva lehetlen, hogy Sólon Boeckh számítása szerint 
vetette volna ki a jövedelmi adót. 

Boeckh számítását már a híres Grote is megtámadta (History 
of Greece. III. 156.1.) ; de egészen más okból; t. i. ő azt nagyon bo
nyolultnak tartja, s nem hiszi; hogy az attikaiak ilyen törtszámu 
miveleteket használtak volna az adókivetésben. O azért egysze
rűbb módot ajánl. Ugyanis az ötszázmérősök tőkeértékét szintúgy 
számítja mint Boeckh, azaz, évi jövedelmöket 12-vel sokszorozza. 
De a lovagok tőkeértékét úgy hozza ki, hogy évi jövedelmöket csak 
10-el sokszorozza. Ha tehát a lovag évi jövedelme 300 drachma, 
az ennek megfelelő tőkeérték 3000 drachma, s ez, Grote szerint, 
egyszersmind az adótőke is, melytől ajövedelmi adó volt fizetendő. 
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Végre az igásgazdák tőkeértékét úgy számítja ki, hogy évi jöve
delmüket csak 5-tel sokszorozza. Következőleg a 200 drachmányi 
jövedelmű igásgazdának tőkeértéke s egyszersmind adótőkéje is 
1000 drachma. Grote számítását a következő tábla mutatja: 

Osztály. Jövedelem.. Tökeélték és adótoké.. Adó V^-töl 
Pentak. 500. 500X12 = 6000. 120. 
Lovag 300. 300X10 = 3000. 60. 
Igás 200. 200X 5 = 1000. 20. 

De ennek a számításnak ugyanolyan hibája van, a milyent 
Boeckh elméletében kimutattam. Tegyük föl, hogy valamely lo
vag évi jövedelme 492 drachma; az ennek megfelelő tökeérték <"s 
adótöke, Grote szerint, 4920 drachma (492 X 10), s ettől ha ötvene
det kellett fizetni, a jövedelmi adó 98 drachma. Tehát a legalsóbb 
jövedelmű, azaz 500 drachmányi pentakosiomedimnus, jóllehet 
csak 8 drachmával vett be többet, mint ama lovag, mégis 22 drach
mával nagyobb jövedelmi adót tízetett volna ! 

Szintúgy van ez, ha Grote számítása szerint igásgazdát és lo
vagot hasonlítunk össze. Gondoljunk valamely igásgazdát, kinek évi 
jövedelme 291 drachma. Ennek a tőkeértéke s egyszersmind adó
tőkéje 1455 drachma (291X5), melytől a jövedelmi adó, ha ismét 
V50 volt fizetendő, 29 drachma. De a legkisebb jövedelmű lovag, 
azaz, a kinek évi jövedelme 300 drachmából állt, 60 drachmát fize
tett jövedelmi adó fejében; ö tehát 31 drachmával fizetett volna 
többet, mint a fölhozott igásgazda, jóllehet a jövedelme csak 9 
drachmával volt nagyobb az utóbbiénál. Ez ismét el nem fogadható 
számítás. 

Hozzájárul még az is, hogy sem Boeckh sem Grote nem ké
pesek számítási elméletöket görög forrásokból merített adatokkal 
támogatni. Ezekből csak azt hozta ki Boeckh, hogy a földbirtok ér
tékének tizenkettedrésze képezte a földbirtok jövedelmét. De azt 
nem mondják a források, hogy a lovagok és igásgazdák földbirto
kánál, kisebb volt az évi jövedelem a földbirtok értékének 12-ecl 
részénél. Sőt hajlandó vagyok azt gondolni, hogy a lovagok és 
igásgazdák olyan jövedelmet kaptak földbirtokuk után, mely a bir
tok értékének 12-ed részét felülhaladta, mert a pentakosiomedi-
mnusok, mint nagy földbirtokosok, kik állami ügyekkel szerettek a 
városban foglalkozni, többnyire bérbe adták földeiket; tehát nem 
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kaphattak nagyobb jövedelmet földbirtokuk értékének 12-ed ré
szénél ; minthogy a bérlők többet nem fizettek. De a lovagok és 
igásgazdák magok kezelhették gazdaságukat, s így ama hasznot, 
melyet a bérlő nyert volna, magoknak tartották meg. Következő
leg nem volt semmi ok, hogy tőkeértékök egy része fölmentessék 
a jövedelmi adó alól, vagy hogy adótőkéjök nem egyféleképen szá-
míttassék ki. 

Boeckh és Grote, az úgynevezett progressiv jövedelmi adót 
látják már Sólon intézkedésében; jóllehet erről ismert görög forrá
saink semmit sem tudnak ; sígy nem is vagyunk följogosítva, olyas
mit kiolvasni belölök, a mi bennök nem foglaltatik. 

És ha Sólon csakugyan behozta a progressiv adót, akkor azt, 
hogy igazságos legyen, az ugyanegy osztálybeli polgárok között 
is be kellett volna hoznia. Vegyünk például két lovagot, egyenként 
300 drachmányi jövedelemmel, és az ennek megfelelő 60 drachmá-
nyi jövedelmi adóval. De X lovagnak csak egy gyermeke volt, Y 
lovagnak pedig 8. Nem mondta-e volna tehát Y lovag, ha Sólon 
korába gondoljuk a progressiv adót, hogy ő igazságtalanul fizet 
annyit, mint X lovag, mert családjának föntartása sokkal több költ
ségébe kerül ? A progressiv adó természete tehát magával hozta 
volna, hogy Sólon az ugyanegy osztálybeli polgárok között ismét 
számos alosztályokat állítson, a jövedelmi adónak tökéletesen kielé
gítő kivetése végett. De erről mélyen hallgatnak a mi forrásaink. 

A második ok, melynél fogva Boeckh a lovagok és igásgaz
dák tőkeértékéből egy részt, mint jövedelmi adó alá nem esőt, le
vont, az lehet, hogy Nausinicus archon alatt, 380-ban Kr. e., tehát 
214 évvel későbben, új adózási rendszer hozatván be , minden 
polgár nem egész vagyonától, hanem ennek ötöd részétől fize
tett jövedelmi adót. De épen ezért, mivel ez új adórendszer volt, 
következik, hogy előbb nem állt fön. S azután Nausinicus törvénye 
szerint még a leggazdagabb polgárok is részesültek az általános 
adókulcs jótéteményében, Sólon korában pedig, Boeckh szerint, 
csak a lovagok és igásgazdák voltak volna előnyben az ötszázmé-
rösök ellenében. Hihető-e tehát, hogy a democrat szellem növeked-
tével, a vagyontalanabb polgárok a vagyonosabbak számára ilyen 
engedményt tettek volna, melyben azelőtt nem részesültek. 

Mind ezeknél fogva nem tartom elfogadhatónak Boeckh és 
Grote véleményét, mely szerint Sólon a progressiv adó eszméjéből 
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indult volna ki a jövedelmi adó megállapításában, hanem híven ra
gaszkodva a forrásokhoz, azt állítom, hogy mind az ötszázmérősök, 
mind a lovagok, mind az igásgazdák földbirtokuk egész tökeér
téke után fizettek jövedelmi adót, s hogy a tökeérték mind a há
rom osztályban egyféleképen számíttatott ki, t. i. a jövedelmet 12-
vel sokszorozva. Például szolgáljanak a következő táblák : 

I. 
Osztály. Jövedelem. Tökeérték. , Adó V40-től. 

Pentak. 500. 500X12 = 6000. 120 
Lovag 300. 300X12 = 3600. 72 
Igás 200. 200X12 = 2400. 48. 

II. 

Pentak. 550. 550X12 = 6600. 132 
Lovag 350. 350X12 = 4200. 84 
Igás 250. 250X12 = 3000. 60. 

in. 
Pentak. 590. 5 9 0 X 1 2 = 7 0 8 0 . 141% 
Lovag 390. 390X12 = 4680. 933/5 

Igás 290. 290X12 = 3480. 693/5 

IV. 

Pentak. 599. 599X12 = 7188. 143 l % 5 

Lovag 499. 499X12 = 5988. 11919/,25 

Igás 299. 299X12 = 3588. 71' , J/25 

V. 

Pentak. 500. 500X12 = 6000. 120 
Lovag 499. 499X12 = 5988. 119 l9/ü5 

Igás 210. 210X12 = 2520. 502/5 

VI. 

Pentak. 600. 600X12 = 7200. 144 
Lovag 300. 300X12 = 3600. 72 
Igás 299. 299X12 = 3588. 71 1 9 / 2 5 
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VII. 

Pentak. 700. 700X12 = 8400. 168 
Lovag 490. 490X12 = 5880. 1173/5 

Igás 220. 220X12 = 2640. 52*/5 

VIII. 

Pentak. 780. 780X12 = 9360. 187 
Lovag 480. 480X12 = 5560. 115% 
Igás 280. 280X12 = 3360. 67 »/5. 

Csak ez a kiszámítás alapszik igazságon és méltányon; mert 
e szerint soha sem fordulhattak elő viszályokra alkalmat szol
gáltató olyan szabálytalanságok, minőket Boeckh és Grote kiszá
mításában kimutattam. Láttuk, hogy Boeckh elmélete szerint az 
500 drachmányi jövedelmű pentakosiomedimnus 120 drachmát fi
zetett jövedelmi adó fejében, mialatt valamely lovag, kinek csak 
10 drachmával volt kevesebb jövedelme, 22 drachmával kisebb 
adót tízetett volna. Az én számításom szerint eltűnik az a szabály
talanság, mivel az érintett lovag ebben az esetben 1173/3 drachmát 
tízetett volna, tehát csak 2 % drachmával kevesebbet, mint ama 
pentakosiomedimnus. (L. I. és VII. tábla.) Hasonlóan áll a dolog 
midőn valamely lovag 300 s valamely igásgazda 290 drachmányi 
jövedelemmel bírt. Boeckh elmélete szerint a lovag 60, s az igás
gazda csak 38 drachmát fizetett volna; ellenben az én kiszámítá
som szerint a lovagra 72, és az igásgazdára 693/5 drachma esnék, 
tehát 23/5 drachmával kevesebb. (L. I. és III. tábla.) 

A lovagok és igásgazdák nagy megnyugvást lelhettek abban, 
hogy ők sohasem fizettek nagyobb jövedelmi adót annál, mely a 
lovagok osztályában a 300—499, az igásokéban pedig a 200—299 
drachmányi jövedelemnek tőkeértékével fért össze. Föltevén tehát, 
hogy a tökeérték ötvenedét kellett fizetni, akkor a lovag soha sem 
fizethetett többet 119x%5 drachmánál (1. IV. tábla), és az igás
gazda adója ekkor soha sem haladhatta felül a 71 '%5 drachmát, 
(L. VI. tábla). Ellenben az ötszázmérősöknél nem volt ilyen határ, 
hanem jövedelmök nagyságával nagyobbúlt a jövedelmi adójok is 
határ nélkül. 

Mind ezekből azt következtetem, hogy Sólon nem állapította 
meg a lovagok és igásgazdák adótőkéjét levonások által a tőkeér-
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tékből, a mint ezt Boeckh és Grrote állítják; hanem, ő az ötszáz-
mérösöknél 6000 drachmát, vagy 1 talentumot, a lovagoknál 3000 
drachmát, vagy '/„ talentumot, és az ígásgazdáknál 1000 drach
mát, vagy V0 talentumot, azaz, tíz minát, vett föl legkisebb ala
pul, melytől kezdve fizetendő a jövedelmi adó, úgy hogy az öt-
százmérős 1 talentumtól és azon túl a végtelenig, a lovag '/g talen
tumtól és azon túl 1 talentumig, mely már az ötszázmérősök legal
sóbb tőkeértéke volt, és az igásgazda 1/G talentumtól és azon túl 
3600 drachmáig, hol a lovagok legalsóbb tőkeértékekezdődött,fizet-
tek jövedelmi adót. 

Ezek szerint már könnyen ki lehet Pollux szövegét javítni. 
Tudniillik mind a laXavzov mind az ijfUtáXavrov mind a (tvág elébe 
teendő a xazu szó, következőleg a pontakosiomedimnusok aviqXiGxov 
ug to Őrj^ioffiov x az a záXavzov; a lovagok avtjXiaxov fit xazci Tj[uzáXav-
zov. az igásgazdák kv\\Xiúxov dt xaza ftvag őíxa. Azaz: a pontakosio
medimnusok fizettek 1 talentum után, a lovagok fizettek % talen
tum után, és az igásgazdák fizettek 10 mina után. 

A szövegkritikából tudjuk, hogy a lemásolok kihagyták sok
szor vigyázatlanságból, hanyagságból, aluszékonyságból egész szó
kat, főleg midőn az átugrott szó az utána következőhöz némileg ha
sonlított. A mi esetünkben a xaza végtagja ugyanazonos az utána 
álló táXavtov első szótagjával. Nem lehet tehát csodálni, hogy a lemá
soló az egymás mellett levő za szótag miatt átugrotta a xazá-t, és 
pedig annál kevésbé, mivel a régi codexekben a szók nem vol
tak egymástól spatiumok által elválasztva, ha öreg betűkkel Írat
tak. Tegyük föl azonban, hogy Pollux codexe, melyet valaki lemá
solt, kis betűkkel volt írva; akkor is a másoló könnyen átugor
hatta a xará-t, mert e szó többnyire megrövidítve íratott, úgy 
hogy a z a x fölébe jött, 8 miután ö egy huzamban olvasott el egy 
vagy két sort s háromszor került az ávrjXi(Txov-rR, mindjárt eszébe 
jutott, hogy már egyszer írt avyXi<rxov záXavzov, tehát siető munká
jában a többi két dvtjXiaxov után is oda írta az összeget, nem is sejt
vén, hogy minő bajt okoz a xaza, vigyázatlan kihagyása által szá
zadok múlva a philologusoknak. 

Hogy a xaza szó csakugyan ott állt, azt Demosthenesből is 
be lehet bizonyítni. O ugyanis vádolván gyámnokait, hogy atyai 
vagyonának tetemes részét elpazarolták, azt is említi, hogy minő 
vagy öntőkének a részét Íratták be a megadóztatásra; t. i. 25 mi-
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nára (2500 drachmára) rugó összegből 500 drachmát jelentettek 
be, melyek után vagy me lyeke jövedelmi adó volt fizetendő. Nau-
sinicus archon adótörvénye szerint. vnsQ épov avvBzá^avto xatá 
rág Tzivrs mi tíxoffi fivág nnvraxoaiag ŐQu%(iag síaqiéQSiv. (Aphob. éli. I . 
815. 1.) 

Még egy észrevételem van Boeckh ellen, jóllehet őt, mint 
a classica philologia jelenkori fejedelmét, mélyen tisztelem. O t. i. 
azt állítja, hogy az igásgazdák legalsóbb fokú évi jövedelme nem 
200, hanem csak 150 drachmából állt; mert Demosthenes egy tör
vénytidéz Sólon korából (Makartat. ellen. besz. 1067J, melyben meg
állapíttatik, hogy mennyi hozományt adjon mindegyik osztálybeli 
polgár a negyedik osztályba tartozó nőrokonának, ha maga nem 
akarja nőül venni. T. i. az ötszázmérősök kötelesek neki 500 drach
mát adni, a lovagok 300-at, és az igásgazdák 150-et. 

Mivel tehát a két első osztálybeliek annyit voltak kötelesek 
adni hozomány fejében, a mennyi az évi jövedelmök, azt következ
teti Boeckh, hogy az igásgazdák legkisebb évi jövedelme csak 150 
drachma lehetett, mivel csak ennyit adtak törvényes hozományul 
nőrokonaiknak. 

En azonban csak azt következtetem o törvényből, hogy miu
tán a társadalmi érintkezés viszonyainál fogva az igásgazdáknak 
sokkal számosabb szegény nőrokonaik voltak, mint az ötszázmé-
rősöknek és lovagoknak, nagyon bölcsen és méltányosan intézke
dett a törvényhozás, midőn nem kötelezte őket jövedetmök mini
mumát egészen nőrokonaik hozományára fordítni. Ellenben az öt-
százmérősöknek és lovagoknak ritkán volt valamely szegény nőro
konuk a 4-ik osztályban, mert nehezen gondolhatni, hogy a bérért 
dolgozó polgárok gyakrabban jöttek volna házassági viszonyba az 
500 mérősökkel s a lovagokkal. Ezek tehát könnyen adhatták elő
forduló esetekben az egész jövedelmi minimumot szegény nőroko
naik hozományára. 

Nem látom tehát szükségesnek attól eltérni, a mit görög for
rásaink egyhangúlag állítnak, hogy t. i. az igásgazdák legkisebb 
évi jövedelme 200 drachmából állt. 

Erre az egyhangú állításra azt mondja ugyan Sch'ómann (Ver-
fassungsgeschichte Athen's 24, 1.), hogy az összes görög írók, kik 
200 drachmáról beszélnek e tárgyban, ugyanegy forrásból merít
hették adatukat, mely forrás azonban e pontra nézve hibázhatott. 



174 TÉLFY IVÁN. 

De ez semmit sem bizonyít; mert erre mi is lehet-te\ válaszolhatunk, 
hogy t. i. a görög írók több forrásból is meríthettek; s miután e for
rások az igásgazdák jövedelmére nézve összhangzanak, nincs okunk 
hitelöket kétségbe vonni. 

Azt is fölhozza Boeckh, hogy, ha az igásgazdák legkisebb évi 
jövedelme csakugyan 200 drachma, akkor a lovagok és igásgaz
dák jövedelmi minimuma (200 és 300) között sokkal csekélyebb a 
különbség, mint az ötszázmérősök és lovagok (500 és 300) jöve
delmi minimuma között. 

De ha e különbségre akarnánk valamit építni, akkor az 
igásgazdák jövedelmi minimumát csak 100 drachmára kellene ten
nünk, hogy 200 drachmával kevesebbjük legyen a lovagokénál, mert 
ezeknek jövedelmi minimuma szintén 200 drachmával volt kisebb, 
mint az ötszázmérősöké. 

Nekem tehát úgy látszik, hogy e minimumok különbségei 
nem bizonyítják azt, a mire Boeckh akarta fölhasználni. Sőt ellen
kezőleg azt tartom, hogy egyrészről az ötszázmérősök jövedelmi 
minimuma, s másrészről a lovagok és igásgazdák együttes mini
muma között a legszebb összhangzat uralkodik, mert 500=300-}-
200. Lehetett-e azt bölcsebben és igazságosabban kigondolni, hogy 
az ötszázmérősök, kik első rangú birtokosok voltak, épen annyi 
jövedelmi minimumot bírjanak, mint a lovag és igásgazda együttvéve? 

TÉLFY IVÁN. 


