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5 
I. (Szent) László király (1077–1095) 
Szabolcsi zsinat, Kánonok (Constitutiones Synodi in civitate 
Zabolch) / I. decretum 
1092. május 20 
 
K é z i r a t o k :   

Codex Thuróczi (XV. század), Budapest, Országos Széchényi Könyvtár (Clmae 407), ff. 
85r–88v 

Codex Ilosvay (XVI. század), Budapest, Országos Széchényi Könyvtár (Fol. Lat. 4023), ff. 
20v–22r  

Ú j a b b  k i a d á s o k :  

Henricus Marczali (Marczali Henrik), Enchiridion fontium historiae Hungarorum… / A 
magyar történet kútfőinek kézikönyve (Budapest: *, 1901), pp. 88–91 

Márkus Dezső, szerk., Nagy Gyula, ford., 1000–1526. évi törvénycikkek (Corpus Juris 
Hungarici, 1000–1895 / Magyar Törvénytár. Millenniumi emlékkiadás) (Budapest: 
Franklin-Társulat, 1899), pp. 50–65 

János M. Bak, György Bónis & James Ross Sweeney, The Laws of the Medieval Kingdom 
of Hungary, I: 1000–1301, with a critical essay on previous editions by Andor 
Csizmadia (The Laws of Hungary, Series I, vol. 1: 1000–1301) (Bakersfield, CA: 
Charles Schlaks, Jr., Publ., 1989), pp. 55–61, 120–124; ~, Second revised edition in 
collaboration with Leslie S. Domonkos (Idyllwild, CA: Charles Schlaks, Jr., Publ., 
1999), pp. 53–59, 118–122 (a korábbi irodalommal) 

F o r d í t á s :  

Lederer Emma, szerk., Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához, 
I: 1000-től 1526-ig (Budapest: Tankönyvkiadó, 1964), pp. 38–45: “Az I. László 
korabeli egyházi zsinat határozatai” 

Friss Ármin, Magyar-zsidó oklevéltár / Monumenta Hungariae Judaica, I (Budapest: 
Wodianer F. és Fiai, 1903), p. 1, no. 1–2 

Bertényi Iván, szerk., Magyar történeti szöveggyűjtemény, 1000–1526 (Osiris Tankönyvek) 
(Budapest: Osiris Kiadó, 2000), pp. 242–248 

 
X. De coniugio iudeorum et christianorum mulierum  
Si iudei uxores christianas sibi associaverint, aut aliquam personam christianam 

in servitio aput se detinuerint, ab eis libertati reddantur, venditoribus earum 
pretium tollatur et in sumptum episcoporum veniat. 

XXVI. De laboribus iudeorum in festivitatibus  
Si in die dominico aut aliis maioribus festivitatibus iudeum laborantem aliquis 

invenerit, ne scandalizetur christianitas, cum quibus instrumentis laboraverit, illa 
amittat. 
 
10. §. Zsidók és keresztény nők házasságáról 

Ha zsidók keresztény feleséget vesznek el, vagy valamely keresztény személyt 
tartanak maguknál szolgálatban, ezeket vegyék el tőlük, és bocsássák őket 
szabadon, az olyanoktól pedig, akik ezeket eladták, ezek árát vegyék el, és a 
püspökök jövedelmét képezze. 
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26. §. Az ünnepnapokon dolgozó zsidókról 
Ha valaki vasárnap vagy más nagyobb ünnepen zsidót munkában talál, hogy a 

keresztények meg ne botránkozzanak, eszközeit, amelyekkel dolgozott, veszítse el. 
 
 


