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LXXIV. De Judeis Christianum mancipium ementibus
Nullus Judeus Christianum mancipium emere vel vendere audeat, aut in suo
servitio tenere sinatur. Nunc vero qui habet, si infra datis sibi induciis non vendat,
amittat.
LXXV. De agricultura iudeorum, possessionibus et mansionibus eorundem
Agriculturam autem si quis eorum habet, paganis hanc mancipiis exerceat.
Possessiones quidem Judei, qui possunt emere, habeant, sed ipsi nusquam, nisi ubi
sedes episcopalis est, manere sinantur.
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Szabolcs vármegye.
Seraphin esztergomi érsek, akihez a hosszú ajánlás szól, 1104-ben halt meg.
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74. §. A zsidók által tartott rabszolgákról
Zsidó ne merjen keresztény rabszolgát venni vagy eladni, és ne engedjék meg,
hogy ilyet szolgálatában tartson; aki pedig jelenleg ilyent tart magánál, ha a
számára haladékképpen engedélyezett időn belül el nem adja, veszítse el.
75. §. A zsidók ingatlanszerzési jogáról
a) Akinek pedig közülük szántóföldje van, ezt (csakis) pogány rabszolgákkal
műveltesse.
b) Birtokaik ugyan lehessenek a zsidóknak, akiknek módjuk van ilyent
vásárolni, de őket másutt, mint ahol a püspöki székhely van, letelepedni ne
engedjék.
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