2.
A ZSIDÓSÁG A Z EZERÉVES'

MAGyÁR JOGBAN.
1.
Szent Lászlóig.
(1092-ig).

Zsidókkal őseink minden valószínűség sze
rint már vándorlásaik során érintkeztek. A ma
gyarokkal szövetséges kazárokról tudjuk, hogy
királyuk és Jóembereik zsidó uallásúak voltak.1
Szinte biztosra uehetó tehát, hogy zsidók meg
fordultak a magyarok között is.2 A honalapítás
idejében s a kalandozások korában szintén talál
kozhattak őseink zsidó kalmárokkal.34 Helyzetük
azonban semmiben sem térhetett el az idegen ek
akkori jogállásától. Kifejezetten rájuk vonatkozó
rendelkezésekkel az ősalkotmány korában sehol
sem találkozunk.
Szent István figyelmét ugyancsak elkerülik,
hacsak a „Morum Institutio" azon elve, hogy az
idegeneket védelemben kell részesíteni, mert az
1 Ibn Roszteh, Gurdézi, Ibn Fadhlán, Isztaktirv, Ibii
c Haukal, Dimiski. Ibn el-Athir és Maszudi tudósítása. A,
magyar honfoglalás kútfői 153., 214., 215., 220., 224., 233.,
235., 239., 244., 245. és 257 o.
2 Hóman, M. Történet l. 114. o.
3 Biztos adatunk egy prágai uásáron megjelent ma
gyarországi zsidó rabszolgakereskedőről 960 tájáról van
Hóman 1. 167. o.
4 Morum Instit. eaptt. VI. B n d lie h e r, Rprum Hungariearum monumenta Arpadiana. Sangalli, 1849 306. o.
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egy nyeluű és egy erkölcsű ország gyönge és
törékeny,4 rájuk is nem uonatkozott. Pedig ekkor,
a Szent lstüán-féle államszeruezet korának kez
detén, már kétségtelenül uannak zsidók az ország
területén.5 Jogi helyzetük szempontjából a magánjogilag szabad ok rendjéhez kell őket számítanuk.®
11.
S z e n t L á s z ló t ó l IV. B é lá ig .
(1092-től 1241-ig).

A zsidóságra uonatkozó első töruényes in
tézkedést Széni L ászló királyunk sz a b o lcsi zsinanata hozta 1092-ben. E szerint: „Ha zsidó ke
resztény asszonyt neszen társul magához, nagy
ualamely keresztény személyt szolgaságban tart
házánál, uegyék el tőle és adják uissza szabad
ságát ; aki pedig eladta uolt, attól az árá/ uegyék
el és legyen az a püspökök jÖDedelme."*1 Touábbá :
„Ha ualaki uasárnap nagy más nagyobb ünnepen
talál zsidót munkában, hogy a kereszténység meg
ne botránkozzék, azokat a szerszámokat, ame
lyekkel a zsidó dolgozott, ueszítse el."2
Ezeknek a rendelkezéseknek egyetlen sora
sem új. A szabolcsi zsinat álláspontja megfelel
az egyház kánonjainak. Az egyház ugyanis már
megalakulása óta zárkózott a zsidósággal szem
ben. Nem engedi meg, hogy zsidó és keresztény
közt házasság jöjjön létre, sót még azt is meg
tiltja, hogy a keresztények zsidókkal egyenek és
igyanak, mert méltánytalan, hogy a keresztények
azoknak ételét megegyék, akik a keresztények
8 Hóman 1. 167. o.
6
Király János, Magyar alkotmány- és jogtörténet kü
lönös tekintettel a nyugateurópai jogfejlődésre. Budapest,
1908. 440. o.
1 Szent László deer. 1. 10.
2 Szent László deer. 1. 27.
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eledelét tisztátalannak tartják.3 Már Justinianus
tiltja, hogy zsidók keresztény rabszolgákat tart
sanak.4* És hasonló értelemben rendelkeznek az
egyházi zsinatok is.6 De nem új a nasárnapl
munkaszünet elrendelése sem. Hiszen annak meg
tartását már Szent István Is szigorúan előírta.6
Szent L ászló csupán kiterjeszti azt a zsidókra is,
hogy a keresztények közt megbotránkozás ne
támadjon.7
Amint látható tehát, Szent L ászló rendelke
zései tisztán a ualláskülönbségen alapulnak és
negatiu jellegűek.
Kálmán azonban a zsidóságnak a keresztes
hadjáratok köuetkeztében nyugatról meginduló
nagyobbméruű beköltözése folytán szükségét
érezte a zsidók jogállásának pozitlu irányú, tüze
tesebb szabályozásának is.8 Megismétli Szent
L ászló rendelkezéseit.9 Zsidók keresztény rab
szolgát sem nem tarthatnak, sem nem adhatnakuehetnek.10 A földműueléshez is csak pogány
rabszolgákat használhatnak. Birtokot szerezhet
nek ugyan, de maguk püspöki székhelyen köte
lesek lakni.11
Ezen intézkedéseken kiuül Kálmán külön
kináltságleuelet is adott ki a zsidók részére, amely
8 Z á u o d sz k y Leuente, fí Szent Istuán, Szent László
és Kálmán korabeli tömények és zsinati határozatok for
rásai Budapest, 1904. 116. o.
4 Záuodszky 64—65. o.
* Gone. Tolet. XVII. a. 694; Synodus Strigoniensis
prior 60.: „ludel seruos uel aneillas neque proprios neque
uenales, neque mereenarios Ghristianos habere audeant.
nullus Ghristianus earnes ab eis spretas emere presumat“.
Endlieher 357. o.
6 Szent Istuán deer. Vili. eap., Endlieher 313. o.
7 Záuodszky 75. o.
8 Hóman 1. 324. o.
9 Synod. Strig. 1. 60.
10 Kálmán deer. 1. 74.
n Kálmán deer. 1. 75.
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mint „/ex de Judaeis“ ismeretes.12 A zsidók jog
állásáról azonban ez a töredék nem intézkedik
kimerítően, csupán az előbbiek megismétlésénél13
a keresztény és zsidók között létrejött kölesönés adásuételi szerződésekre uonatkozó szabályo
kat tartalmazza.14 Határozmányai értelmében zsidó
ellenében pusztán keresztény tanukkal, uagy ke
reszténnyel szemben csak zsidó tanukkal bizo
nyítani nem lehet.15
Kálmán király rendelkezései a kor szelle
mének megfelelően Burópaszerte megnyilüánuló
zsidóüldözések idejében korántsem uoltak szigo
rúak. A zsidók izolálása ebben a korban csak
természetes.16 Kereskedelmük azonban, amely
rabszolgakereskedésük és kölcsönügyleteik réuén17 gazdaságilag miad nagyobb és nagyobb
jelentőséget biztosit nekik, touábbl korlátozásokat
uon maga után. /. B éla a uasárnapi uásárt már
korábban „a zsidó kereskedők táuoltartása uégett"
helyezte át szombatra.18 Sőt ezen a téren Szent
László is küzdött ellenük.19 Kálmán most ugyan
ezzel a célzattal a mindinkább fellendülő keres
kedelemből befolyó uám és adó után is dézsmát
rendel az egyház jauára.20 A zsidóság beözönlése'21
és fokozatos térhódítása azonban így is touább tart.
//. Endre korában már a zsidók az izmaeli
tákkal együtt mint a királyi kincstár kezelői és
12 Endlieher 371 -372.

13 Lex de judaeis 1. §
14 Lex de judaeis 2—7. §§.
15 U. a. 4. §.
10 Asztalos —Pethő, A magyar nemzet története ős
időktől napjainkig. Budapest, 1933. 40. o.
17 Hóman 1. 322. o.
18 Hóman 1. 291. o.
19 Asztalos—Pethő 40. o.
20 Záuodszky 86. o.
21 Asztalos—Pethő 48. o.: II. Géza korában „folytató
dott a zsidók és izmaeliták beuándorlása".
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