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1 Ma egy izra
III. év
aki egy jelentős törvénykönyvet készített. Hamurabi (Kr. e. 

0), Babilónia uralkodója, felismerte a társadalmi rend 

ségét, a szervezéssel, szabályozással történő állami irányítás 

gét, és felhasználva Ptah-Hotep törvénykönyvét, megalkotta a 

tartó társadalom törvényeit. 

 törvényoszlopa 282 cikkelyben szabályozta a birodalom 

amelyek legnagyobb része büntetőjogi jellegű volt, de 

atjuk benne az alattvalók jogaival és kötelezettségeivel (pl. a 26-

a 42-47.) foglalkozó cikkelyeket is. A 228-233. cikkelyek az 

ékenységgel foglalkoznak: 

uilder build a house for some one and complete it, he shall give 

of two shekels in money for each sar of surface. 

Amennyiben egy építőmester házat épít valakinek, és azt be is 

i, az építtetőnek két shékel-t1 kell fizetnie pénzbeli fizetségként 

en sar-nyi (?) terület után. 

builder build a house for some one, and does not construct it 

and the house which he built fall in and kill its owner, then that 

all be put to death. 

Amennyiben egy építőmester házat épít valakinek, és nem 

elelően építi azt meg, és az összedől a tulajdonos halálát 

va, akkor annak az építőnek meg kell halnia. 

                                     
eli új shékel értéke 0,225 USA dollár. 



230. If it kill the son of the owner the son of that builder shall be put to 

death. 

230. Amennyiben a tulajdonos fia hal meg, akkor az építő fiának kell 

meghalnia. 

231. If it kill a slave of the owner, then he shall pay slave for slave to the 

owner of the house. 

231. Amennyiben a tulajdonos rabszolgája hal meg, akkor az 

építőnek rabszolgáért rabszolgával kell fizetnie. 

232. If it ruin goods, he shall make compensation for aIl that has been 

ruined, and inasmuch as he did not construct properly this house which 

he built and it fell, he shall re-erect the house from his own means. 

232. Amennyiben javakat tett tönkre, akkor az építőnek mindenért, 

ami tönkrement kártalanítania kell a tulajdonost, és ezenfelül mivel 

nem építette meg rendesen a házat és az összedőlt, fel kell építenie 

azt újra a saját költségén. 

233. If a builder build a house for some one, even though he has not yet 

completed it; if then the walls seem toppling, the builder must make the 

walls solid from his own means. 

233. Amennyiben egy építőmester házat épít valakinek, és azt bár 

még nem fejezte be, de a falak ledőlni látszanak, akkor a mesternek a 

falakat masszívvá kell tennie a saját költségén. 

Angolból fordította: Dr. Simon Tamás okl. építőmérnök 



 

A babiloniak 60-alapú számrendszere a legfejlettebb volt az ókorban. 

Ismerték az első és másodfokú egyenletek és egyenletrendszerek 

megoldását, tudtak négyzet- és köbgyököt vonni (táblázatok és közelítő 

formulák segítségével). Számos elemi geometriai összefüggést ismertek, 

és használták a kamatoskamat-számítást is. Az általuk használt súlyokat, 

űrmértékeket és időszámítási rendszert az ókorban az összes földközi-

tengeri ország átvette. Az óra és a perc 60-as tagolása, valamint a kör 

360°-ra osztása babiloni eredetű. 

Mivel az országban nem volt kő és alig volt fa, a vályogból vagy égetett 

téglából készített épületekből nagyrészt csak romhalmazok maradtak ránk. 

Négyszögletes alapú, felfelé keskenyedő, torony alakú templomokat és az 

udvarok hálózata körül csoportosuló szobák egész sorából álló palotákat 

építettek. 

Néhány dioritszobron kívül inkább csak domborműveket alkottak.  

A pecséthengereken finom kisplasztika fejlődött ki. Az iparművészet 

színes mázzal bevont terrakotta lapos-domborművekkel és cserepekkel 

díszítette a falakat. 

Forrás: Új Magyar Lexikon. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1960.  
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