
Az 1949. augusztus 20-án életbelépett alkotmány 
megszüntette a köztársasági elnöki tisztséget és egyfaj
ta kollektív államfőként deklarálta az Elnöki Tanács in
tézményét, amelynek addig Magyarországon semmi
lyen közjogi hagyománya nem volt.

Az Elnöki Tanács hatáskörének megállapításakor 
önálló jogkört alig kapott, ugyanakkor szinte korlát
lan lett az országgyűlést helyettesítő jogköre. Az al
kotmány alapján az országgyűlés elméletileg tovább
ra is megmaradt az államélet legfontosabb szervének.

valójában azonban működése puszta formalitássá 
vált.

A törvényhozás jelentőségét és a törvény tekintélyét 
csökkentette, hogy a szocialista jogrendszerben a jogál
lamiság követelményeivel szemben az ún. többszintű 
szabályozás vált uralkodóvá. A végrehajtó hatalomnak 
lehetősége volt törvényerejű rendeletekkel érvényesíte
ni akaratát. A törvényerejű rendeleteket az Elnöki Ta
nács adhatta ki, ennek következménye, hogy az ország- 
gyűlés gyakorlatilag elvesztette jogalkotó funkcióját.
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A hétköznapi élet minden területén előforduló színek 
jelentését a különböző kultúrák és vallások más
más magyarázattal ruházzák fel, és leggyakrabban 

a természet színeivel kapcsolják össze. A kínai Han- 
dinasztia (Kr.e. 206-Kr.u. 200) uralkodói rituális köntö
sük színét például aszerint választották, hogy a természet 
mely eleméhez imádkoztak. Fehéret viseltek, amikor a 
Holdhoz, vöröset, amikor a Naphoz fohászkodtak.1 Kíná
ban a rózsaszínt a közelgő siker jelének tartották, mivel 
napfelkeltekor is rózsaszín az égbolt. Másutt a színek az

Bódiné Beliznai Kinga:

A színek és jelentőségük 
a jogtörténetben*

életben rejlő kreativitást szimbolizálják. Egyes vidékeken 
a halált fehérnek, máshol pedig feketének látják, mivel 
mindkettő az észlelhető színek hiányának számít.2

4 1



történeti siemle

FEHÉR
A fehér a tisztaságot, a szüzességet, a tökéletessé

get és a transzcendenst jelképezi, bár utal a halál ka
pujára is. Keleten a gyász, valamint az isteni fény szí
ne. Az antik időkben a férfiak fehér tógája a bizton
ság, a felelősségtudat, a hatalom és a felszentelés 
szimbóluma volt. A fehér szín jelképezte az ártatlan
ságot is. Athénban az Areioszpagosz bírái fehér kö
vekkel szavaztak a vádlott felmentése mellett.3

A magyar szokásokban a fehér szín szintén az ár
tatlanságot. a megtisztulást jelzi. Olyan színnek tar
tották, amely alkalmas az ártó erők távol tartására, 
így válhatott a fehér a gyász színévé (Ormánság, 
Sárrét).4 Az ormánságiak fehér gyászruhája ünneplő 
öltözéküktől csak abban különbözött, hogy a patyo
latfehér'’ helyett fehérítetlen, ún. füstös házi vásznat 
viseltek.'’ A fehér ruhában gyászolás szokás volt más 
európai országokban is (pl. Németország, Franciaor
szág). Szarajevóban az ortodox asszonyok azzal mu
tatták ki gyászukat, hogy fejüket fehér vászonnal te
kerték körbe.6

A fehér az előkelők színe volt. Csak a fejedelem 
járhatott fehér lovon, csak ő  lakhatott fehér sátorban, 
és ő viselhetett fehér süveget.7

A fehér szín kapcsolódik az igazsághoz, az igaz
ságszolgáltatáshoz is. A középkori Németországban 
a panaszos fél fehér lovon érkezett a bíróságra, és fe
hér lovon igyekezett a párviadalra a városi béke 
m egszegője is, akit városa kiközösített.8 
Lotharingiában a poroszlók kocsija elé fehér ökröket 
fogtak. Engesztelésül, bűnbocsánatul sokszor adtak 
fehér tyúkot csibéjével együtt.

Középkori ábrázolásokon a szabadság jelenik 
meg fehérbe öltözött nőként, aki jobb kezében jo 
gart, bal kezében pedig süveget tart. Lábánál macs
ka fekszik.9

FEKETE
A fekete az ősi sötétség, a káosz, az éjszaka, a ti

tokzatos mélység szimbóluma. Jelképe még a halál
nak, a lemondásnak, a gyásznak, a bűnnek, a pokol
nak és a bűnhődésnek. A hinduknál az időt jeleníti 
meg és Kálit, a pusztító istennőt. Egyiptomban az 
örök megmaradásnak és az újjászületésnek a szim
bóluma.10 A zsidó hagyományban a királyság jelképe. 
A fekete szín kifejezte a világtól, az élettől való elfor
dulást, az alázatot is, ezért választották a papok és a 
bencés rendi szerzetesek ruházatuk színéül.

Különböző fekete színű állatokban (pl. kecskebak, 
kutya, macska) ölt testet a Sátán. A boszorkányokhoz 
általában szintén fekete állatokat társítanak, legfőbb 
segítőtársuknak a fekete macskát tartották.11

A XVI. századtól kezdődően a fekete, mint a bírói 
viselet színe jelent meg, valószínűleg a spanyol udva
ri viselet és udvari szertartási rend színét kezdték 
alkalmazni.12

Nyugaton a fekete szín megtestesítette a komolysá
got is. Amikor a XVI. században a velenceiek léhaság 
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hírébe keveredtek, törvényt hoztak, hogy az összes 
gondolát feketére kell festeni, mintegy annak jeléül, 
hogy „vége a mulatságnak”.13

A magyar szokásokban a megrontó tekintet figyel
mét elterelő, szennyesen viselt ruhából alakulhatott ki 
a fekete gyász szokása.14

BÍBOR
A bíbor a méltóság, a tisztesség, az ítélkezés színe. 

Az antik időkben a legelőkelőbb színnek számított: a 
szentség, az isteni és a királyi jelleg kifejezője volt. A 
perzsák és a zsidók nagyon szerették a bíbort, de a 
festék római, majd bizánci használata folytán vált iga
zán híressé.

Hérodotosz A görög-perzsa háború című művében 
olvashatunk a bíbor kitüntetett szerepéről. Kr. e. a VI. 
században Kambüszész perzsa király kémeket küldött 
Etiópiába, amelyet meg akart támadni. Ajándékul bí
borruhát. arany nyakláncot, karperecét, alabástrom- 
olajat és egy hordó pálmabort küldött velük. Az 
ikthüophagosz küldöttek ugyan arról szóltak, hogy a 
perzsa uralkodó szövetségest és „vendégbarátot” ke
res. az etióp király azonban átlátott rajtuk, és elutasí
totta a kémeket. Gyanakvóan méregette az ajándéko
kat is. különösen a bíborköntöst. Kérdésére a küldöt
tek a valóságnak megfelelően elmondták, hogyan ké
szül a bíbor és hogyan festenek vele. A király pedig 
kijelentette, hogy „ilyen csalfa szívű emberekhez va
lóban ilyen csalfa ruha illik."15

Rómában a bíborviselet az előkelők származására 
utalt. Eleinte kitüntető jel volt a tunika szegélyén futó 
két bíbor csík, amely később a patríciusok körében ál
talánossá vált. A teljes bíboröltözet a Caesar kiváltsá
ga volt.16 Kr. e. 49-ben Kleopátra vacsorát rendezett a 
Pompeius elleni döntő csatát nyert Julius Caesar tisz
teletére. Nemcsak az egyiptomi királynő gályavitorlái 
voltak bíborszínűek. hanem az egész palota bíbor por- 
fírkővel volt kikövezve, ahogy a bizánci császárok 
palotái is később. Kleopátra hálófülkéiben a heverő- 
ket fénylő „tyrosi (bíbor) festékben” ázott huzat borí
totta. Julius Caesar számára újdonság volt az ilyesfaj
ta keleti tobzódás, és Rómába való visszatérte után új 
divatot honosított meg: a teljesen bíborszín, tengeri 
csigával megfestett földig érő tógát.17

A bizánci császárok öltözékének színe is a bíbor 
lett. amelyet VII. Konstantin a X. században annyira 
kedvelt, hogy a „Bíborban született” 
(Porhyrogenitus) melléknevet kapta. A konstantiná
polyi pátriárka alkalmanként szintén ezt a színt hasz
nálta aláírásához.

A bíbor a középkorban is a királyi viselet színe ma
radt, és az uralkodókon kívül csak a jeles és „nagy” 
emberek viselhettek bíborszínű öltözéket, akik pom
pában és kincsekben bővelkedtek. Középkori ábrázo
lásokon a bíró, mint ülő öregember jelenik meg mél
tóságteljes, általában bíbor színű öltözékben.18

A fekete mellett a bíbor is gyászszín volt Britanni
ában. 1952-ben, VI. György király halálakor a londo
ni rőfösök fekete és mályvaszín bricseszeket árultak.



A brit társasági meghívók öltözködési előírásaikba 
félgyászhoz a bíbort is beiktatták.19

A keresztény vallásban a bíbor az igazság, az alá
zat és a penitencia jelképe, így végigkíséri a böjti és 
az adventi időszakot.20

VÖRÖS
A vörös szín az életerőt, az erekben keringő vért 

jelképezi. Szimbolizálja még a férfiasságot és az akti
vitást, Kínában pedig szerencsét hozó színnek tartják. 
A vörös a háború istenének, Marsnak és a rómaiak fő
istenének, Jupiternek a színe. Az egyiptomiak igye
keztek távol tartani magukat a vöröses színű állatok
tól. mert azok az erőszakot szimbolizálták.21 Az antik 
időkben a szeretet, a szerelem és a szenvedély kifeje
zője volt a vörös. Rómában a menyasszony tűzpiros 
fátylat viselt. A középkorban a szeretetet vörös ruhá
ba öltözött nőként ábrázolták. A vörös színnek a vér
hez való hasonlósága azt mutatta, hogy az igazi szere
tet akár tulajdon vére kiontásáig terjed.22

A magyar hagyományokban a vörös, mint bajelhá
rító szín jelenik meg. Már az ókorban úgy tartották, 
hogy a vörös megóv a démonoktól és a veszélyektől. 
Az egyiptomiak minden évben vörösre festették bar
maikat. fáikat és egyéb vagyontárgyaikat, hogy így 
megvédjék őket a tűztől és más károktól, és. hogy ál
lataik termékenyek legyenek.2' A zsidók ajtófélfáikat 
festették meg az áldozati bárányok vérével, hogy 
megóvják házaikat a tíz csapástól. ..És vegyetek egy 
kötés izsópot és mártsátok vérbe, a mely az edényben 
van. és hintsétek meg a szemöldökfát és a két ajtófe
let abból a vérből, a mely az edényben van; ti köziile- 
tek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reg
gelig. Mikor általmegy az Úr. hogy megverje az 
Égyiptombelieket és meglátja a vért a szemöldökfán 
és a két ajtófélen: elmegy az Úr az ajtó mellett és nem 
engedi, hogy a pusztító bemenjen öldökölni a ti háza
itokba.”24

Az Újszövetségben a vörös a bűn, az engesztelés, a 
vezeklés és az áldozat szimbólumaként jelenik meg. 
Hz lehet az eredete annak a régi görög szokásnak, 
amely szerint a halottakra vörös leplet borítottak, aki
ket így jelképesen áldozattá avattak, hogy kibékülve 
az alvilágiakkal, lejuthassanak birodalmukba. Firen
zében a halotti leplek még az 1400-as években is vö
rös színűek voltak.25

A vörös mágikus erejében bíztak a germánok is; 
amikor csatába, háborúba indultak, vörös zászlót tűztek 
lándzsájukra. A középkorban a háborút páncélba öltö
zött nőként ábrázolták, fején sisakkal, kezében karddal, 
haja zilált és véres volt. Páncélja alatt vörös ruhát vi
selt, így fejezték ki dühét és indulatát.26 A rómaiak ci- 
nóberrel festették be győztes gladiátoraikat, és ünnepek 
idején így tettek isten- és császárszobraikkal is.

Számos kultúrában a vörös egyaránt jelenti a halált 
és az életet. Amikor 1587-ben Stuart Máriát kivégez
ték, utolsó viseletének fekete-vörös ruhát választott. 
A fekete a halált szimbolizálta, de a vörös a bátorsá
gát, amellyel végzetét fogadta.27

A joggal és az igazságszolgáltatással is szoros kap
csolatban állt a vörös szín a középkorban. A bírásko
dásra kijelölt helyet általában körülkerítették, amely 
sokszor egyszerűen csak úgy történt, hogy a földbe 
mogyorófavesszőket szúrtak, amelyek közé vékony 
zsineget vagy selyemszalagot húztak. A szalag színe 
piros volt. hiszen ez a korabeli jogi szín. A piros színt 
és a mogyorófát bajelhárítónak tekintették, amelyek 
így alkalmasak voltak a gonosz és ártó szellemek tá
voltartására a bírósági tárgyalásról.28 Gyakran Vörös 
Kapunak nevezték a bíróságokat (pl. Frankfurt). 
Frankfurtban még 1844-ben is vörös köpenyt terítet
tek az esküt tevő személyre. A bíró ítélethozatalkor 
vagy az ítélet-végrehajtás alkalmával vörös palástot 
viselt, rajta városa címerével. De nemcsak a bírák vi
seltek vörös öltözéket, hanem a bírósági segédszemé
lyek. köztük a hóhér is.29 Ha a városban kivégzésre 
készültek, ezt vagy röplapokon, vagy a városházára 
kitűzött vörös posztó révén hozták a városlakók 
tudomására.30

A vörös a jogi fakultások színe is. Sokszor vörös 
bőrkötést kaptak a városi jogkönyvek, többek között 
Zürichnek. Kölnnek és Weimarnak volt ún. Rotes 
Buch-ja.

Németországban kiengesztelésül vagy kamatként 
sokszor színes állatokat adtak, kamat fejében általá
ban vörös kakast kapott a hitelező.

Franciaországban a vörös, mint a bolondok öltö
zéke is elterjedt volt. Egyes bűnözőket arra ítéltek, 
hogy a bolond nevetséges ruháját vegyék fel. hogy 
így az utca népe előtt is nyilvánvalóvá váljon jog- 
fosztottságuk. Ez a sors várt 1530. áprilisában egy 
párizsi káplánra, aki meggyilkolta plébánosát. Papi 
rangjától megfosztották, bolondruhába öltöztették, 
majd átadták a rendőrfőnöknek, „... kinek döntése 
nyomán kézlevágásra ítéltetett, majd azzal a karddal, 
mellyel a gyilkosságot elkövette, egy oszlophoz szö- 
geztetett ... s mindezek után elevenen megégete- 
tett”.31

A magyar hagyományokban esküvő (pl. Thurzó 
Imre, 1618) vagy más ünnepélyes alkalmakkor a fe
hér lovak farkát, sörényét és üstökét -  török módra -  
vörösre festették.32

SÁRGA
Egyetlen színhez sem kötődik egyértelmű szimbo

lika, de az összes közül talán a sárgának vannak a leg
különfélébb üzenetei. A sárga általában rossz képze
teket keltő szín, a tökéletlenség, a csalárdság, az áru
lás, illetve a hitetlenség jelképe. A sárga rossz hírét el
sősorban a sáfrány rontó hatásának köszönheti. A sáf
rány valóban tartalmaz egy olyan étert, amely ingerli 
az idegrendszert. Ha valaki túl hosszú ideig lélegzi be. 
nevetőgörcsöt kap. esetleg dühöngeni kezd. ahogy er
re Culpepper 1649-ben kiadott Füvészkönyve figyel
meztet. Innen ered a mondás, hogy a „bolondnak nem 
kell sáfrány”. Az ok nélkül nevetgélő emberre azt 
mondták, hogy „sáfrányt evett”, a hűtlen asszony „be-
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sáfrányozta a férjét”, aki pedig rossz üzletet kötött, az 
„sáfrányban utazott”.33 így válhatott a sárga az őrület, 
a bolond színévé.

A sárgával kapcsolatos ellenérzéseket hordozza a 
mindenki számára ismert sárga veszedelem kifejezés, 
amelyhez a cselszövés és a kegyetlenség képzete tár
sul, valamint a sárga irigység és a sárgaláz. Ezzel 
szemben Kínában a sárga a császár szent színe volt. A 
buddhizmusban a sárga az alázatot jelképezi, ezért 
járnak a buddhista szerzetesek sáfrányszínű köntös
ben. A sárga a lüktető élet színe: a gabonáé, az ara
nyé, az angyali glóriáké.

A középkorban a sárga színű öltözék megkülön
böztetésként jelent meg. A budai városi jogkönyv ar
ról rendelkezett, hogy a zsidókat a keresztényektől 
külsőleg is meg kell különböztetni. A zsidóknak ruhá
juk felett vörös köpenyt kellett viselniük, amelyre sár
ga foltot kellett varrniuk. Fejükön hegyes kalapot vi
seltek. Az 1279. évi budai zsinat egyik határozata 
megparancsolta a zsidóknak, hogy felső ruhájukra vö
rös posztódarabot varijának.'1 Hasonló szabályozást 
találunk Franciaországban is. Az 1254. évi arles-i zsi
nat arra kötelezte a zsidókat, hogy ruhájukon egy ke
rek sárga szövetdarabot viseljenek, amely jól megkü
lönböztette őket a keresztényektől.35

Konstantinápolyban a keresztények számára 
egyébként tiltott piros kalpagot és sárga csizmát vise
lő keresztényeket megfosztották fövegüktől és csiz
májuktól, majd lapáttal megverték őket (1662).36

Á sárga megjelent a prostituáltak megkülönbözte
tésére is. Budán -  a városi jogkönyv tanúsága szerint 
-  a „szabad személyek” iránt bizonyos részvéttel vi
seltettek. A „szabad személyek” általában szegény és 
bánatos, búslakodó személyek voltak, akiket minden
féle igazságtalanságtól és erőszaktól meg kellett vé
deni. Fejkendőjükre sárga foltot kellett varrniuk, hogy 
jól felismerhetők legyenek. Nem kényszeríttették vi
szont a sárga folt hordására a titokban erkölcstelenke- 
dő hajadonokat.37 A XVII. században Firenzében III. 
Cosimo rendelkezései értelmében a prostituáltak csak 
akkor járhattak éjszaka az utcákon, ha erre jogosító 
engedéllyel rendelkeztek. Megbüntették őket. ha a sö
tétben fáklya nélkül sétáltak. A prostituáltak évi hat 
koronát fizettek azért, hogy a Közerkölcsök Hivatala 
minden ok nélkül ne tartóztassa le őket. Egyébként 
már olyan csekély súlyú szabályszegésért is letartóz
tatták őket, mint például az előírásos sárga szalag hi
ánya a kalapjukon vagy a hajukban. Az így elfogott 
nőket börtönbe vetették, majd a piactéren a hóhér 
megkorbácsolta őket. nyakukba akasztva a „bujálko- 
dásért” táblát.38

A sárga, mint az alantasság és a megbélyegzettség 
szimbóluma, a középkorban jelképezte még a hóhér
segédeket, az árulókat és a szolgákat is. A hóhér a fel
ségárulók házának ajtaját megbecstelenítésképpen 
sárgára mázolta. A középkorban az árulást sárgás szí
nű ruhába öltözött két fejű (az egyik szép ifjú, a má
sik gőgös öregember) férfi alakjában ábrázolták. Jobb 
kezében parazsat, baljában pedig vízzel telt edényt

tartott. Ruhájának színe azért sárga, mert az árulás 
azok lelkének bűne, akiknek jó és kedves szavai, illet
ve cselekedetei mögött gonosz tervek lakoznak.39

Kénsárga ruhába öltöztetve kísérték az eretnekeket 
a máglyára, a vezeklő eretnekek ruháját pedig, egész 
életükön keresztül elöl és hátul egy-egy sárga kereszt 
„díszítette”.40

Címereken sokszor az aranyat is jelölik sárgával, 
mert dicsőséget, hitet és bölcsességet jelképez.41

ZÖLD
A zöld kétértelmű szín: szimbóluma a természet

nek. az újjászületésnek és az egészségnek, de jelké
pezhet pusztulási is. Lehel a fiatalság, a remény, a 
boldogság, ugyanakkor a változás, az átmenetiség és 
a féltékenység megjelenítője. Gyakran összekap
csolják az irigységgel is. Középkori ábrázolásokon 
gyakran jelenik meg a Sátán zöld testtel és zöld 
szemmel.

A tibeti ábrázolásokon Buddha alakját zöld glória 
vagy mandorla övezi, amely az intellektus kékjét és a 
sárga melegségét egyesíti. így a bölcsesség és a re
mény kifejezője 42 A zöld az iszlám fő színe. Állító
lag Mohamed köpenye zöld volt. amely így a menny, 
a szellemi felfrissülés, a megújulás és a tudás jelképe
ként jelenik meg 43

A francia jogszokásokban a zöld a sárgához ha
sonlóan a romlás és a gyalázat megtestesítőjeként is 
előfordult. Zöld színű volt az a sipka, amit a piacté
ren lévő pellengérnél a csődbe jutottak fejébe nyom
tak, és zöld volt az a kerek sapka is. amelyet a visz- 
szaeső gályarabok viseltek, vagy azok. akik szökni 
próbáltak.44

Magyarországon találkozunk a zöldvásárral. A 
vásárokat régen rendszerint a város központjában, 
arra alkalmas téren rendezték. A város feladata volt 
a vásárhelyek kijelölése, illetve beosztása a külön
böző szakmák, állat- és termékfajták szerint. A vásá
ron kívüli árulást a hatóságok tiltották ugyan, de 
minden vásár mellett működött a zöldvásár, ahol vi
tatható, kétes eredetű árukat és jószágokat kínáltak 
eladásra meglehetősen olcsón.45

KÉK
A kék elsődlegesen az intellektus, a béke és az el

mélkedés színe. Szimbolizálja még az eget, a végte
lent és az ürességet is. Az ókori görögök és a rómaiak 
a szerelem istennője, Vénusz színeként tartották szá
mon a kéket. A közép-európai népi szimbolikában a 
hűség színe, de emellett a titokzatosságé is 46 Jelképe 
a féltékenységnek is, mivel azonos színű a tengerrel, 
amely sosem lehet olyan csendes, hogy bizalmatlan
ságot ne keltsen.47 Kifejezi ugyanakkor a kitartást is, 
hiszen a kék hasonló az éghez, amely önmagától so
hasem változik.48

Julius Caesar leírásából (De bello Gallico) tudjuk, 
hogy a britek csata előtt kékre festették arcukat, hogy 
félelmetesebbnek és harciasabbnak tűnjenek.49
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A politikai szimbólumok sorában a kéket általában 
a liberálisok használják.

BARNA
A barna a föld színe. Szimbóluma a vezeklésnek, 

az egyszerűségnek és az alázatnak. A középkorban 
ezekhez társult még a hal Igatagság, a szegénység, va
lamint az „evilági hívságok” megvetése. így vált a fe
rences rendi szerzetesek ruházatának színévé.50

LILA
A lila a legmisztikusabb szín, amely a vörös erejét és 

hatalmát ötvözi a kék szentségével és bölcsességével. A 
lila a mértékletesség színe, valamint jelképe az intelli
genciának. a tudásnak, az öregkornak, illetve a bánatnak 
és a gyásznak is. A kereszténységben az igazság, a böjt, 
a szomorúság, valamint a papi törvények szimbóluma.51

ARANY
Az arany a Nap színe, a fenség és az anyagban ala

kot öltő Isten megjelenítője. A hinduizmusban az
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