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ELŐSZÓ 

A színekről szóló tanulmánykötetem több mint egy évtizedes nyelvészeti 
érdeklődésemről tanúskodik. Kezdetben csak kíváncsiságból és a fordítói gya-
korlatból eredő problémák kapcsán kezdtem foglalkozni a magyar és szerb szín-
nevek kutatásával, később viszont rájöttem, hogy ez egy szinte kimeríthetetlen 
kincsesbánya. Hiszen világszerte nap mint nap születnek ebbe a témakörbe vá-
gó cikkek, amelyek mind pontosabban szeretnék körüljárni ezt, az ember szá-
mára univerzálisnak mondható jelenséget. Különösen a komparatív és kont-
rasztív fejtegetések bizonyulnak érdekeseknek, amelyekből az derül ki, hogy a 
színfogalom definiálása és használata a nyelvekben és kultúrákban számos ha-
sonlóságot mutat, ugyanakkor kultúránként sok különbség is tapasztalható kö-
zöttük. 

A kötet tanulmányainak egy része a már megjelent írásaim módosított 
változatát képezik, de többnyire még nem közölt dolgozatokról van szó. Van kö-
zöttük néhány szerb nyelvű tanulmány, azonban a cikkek zöme magyar nyelvű, 
és a kiinduló nyelv is mindig a magyar. Azért döntöttem az ilyen módszer mel-
lett, mert a téma iránt érdeklődő magyar és szerb nyelvű olvasóközönségnek 
szántam a könyvet. 

A bevezető tanulmányok mellett részletesen tárgyalom a 12 alapszínnel 
kapcsolatos vizsgálataimat, kitérek a színnevek két nyelvben történő defini-
álására, etimológiájára, foglalkozom a színek szimbólumrendszerével, az árnya-
latnevek sokaságával, a szavak derivációs potenciáljával, a színalapú frazeológiá-
val, valamint a kollokációkkal is. A két nyelv szóasszociációs szótárában található 
alapszínnevek reakcióit is összevetem. A magyar árnyalatnevek tárgyalása során 
a kutatásaimat Földvári Melinda online Színszótárára alapoztam, amely rengeteg 
információt szolgáltat az érdeklődő olvasó és kutató számára. Minden szín fel-
dolgozása után egy áttekintő táblázatban próbáltam megfeleltetni a magyar és 
szerb árnyalatneveket, ami – balansz kétnyelvűségem és a szerb szakos kollégák 
segítsége ellenére – rendkívül nehéz feladatnak bizonyult. A befejező fejezetben 
a színek sajátos fogalomkörű használatáról szóló két szerb nyelvű tanulmány 
található: az „emberi színekről” és a lovak színneveiről a magyar és szerb nyelv-
ben. 



A színek állandó és széles körű jelenlétükkel hatnak érzelmeinkre, visel-
kedésünkre, az általuk történő kommunikációnk sok mindent elárul rólunk. Azt 
is szokás mondani, hogy a szín (a szem mellett) a lélek tükre, nézzünk bele tehát 
ebbe a tükörbe, lépjünk be a színek világába!  

A szerző 
 
 
 



UMESTO PREDGOVORA 

Studije o bojama koje se nalaze u ovoj knjizi rezultat su mog decenijskog 
interesovanja za ovaj fenomen. U početku sam se nazivima za imenovanje boja 
u mađarskom i srpskom jeziku bavila iz radoznalosti i zbog problema proisteklih 
iz prevodilačke prakse, ubrzo sam, međutim, došla do zaključka da ova tematika 
predstavlja nepresušni izvor za jezičke analize. U svetu se takoreći iz dana u dan 
objavljuju radovi vezani za oblast boja, koji imaju pretenzije da što preciznije i 
sveobuhvatnije sagledaju pomenutu pojavu koja se može smatrati univerzalnom 
ljudskom perceptivnom sposobnošću. Naročito su zanimljiva komparativna i 
kontrastivna istraživanja iz kojih proizilazi da definisanje i upotreba pojma boje u 
različitim jezicima i kulturama pokazuju brojne sličnosti, ali da su istovremeno 
prisutne i mnoge kulturološke razlike. 

Neki radovi u knjizi su donekle izmenjene i dopunjene verzije mojih već 
objavljenih studija u raznim zbornicima sa naučnih skupova, ali većina studija do 
sada nije publikovana. Među njima se nalazi i nekoliko radova na srpskom je-
ziku, dok su ostali pisani na mađarskom. Kod kontrastivnog upoređivanja uvek 
se polazi od mađarskog jezika i korpusa. Opredelila sam se za dvojezični pristup 
zato što sam želela da čitaoci koji su zainteresovani za ovu tematiku steknu bar 
delimičan uvid u moja istraživanja bez obzira na činjenicu da li se služe mađar-
skim ili srpskim jezikom. 

Posle uvodnih studija, slede poglavlja o 12 osnovnih boja, u kojima se 
daje pregled definisanja pojedinih boja u jezicima koji su predmet analize i 
navodi etimologija naziva za boje u oba jezika. U nastavku se dotičem simbolike 
boja, navodim nazive za nijanse sa posebnim osvrtom na način nastajanja tih 
imena, zatim se bavim derivacionim potencijalom leksema koje služe za ime-
novanje boja, frazeološkim jedinicama koje u svom sastavu sadrže boje kao 
odrednice, kao i kolokacijama. Analiza mađarskih nijansi utemeljena je na onlajn 
rečniku za boje Melinde Feldvari (http://www.szintan.hu), koja zainteresova-
nom čitaocu i istraživaču pruža pregršt pouzdanih istorijskih i naučno uteme-
ljenih informacija. Posle obrade pojedinih boja, sledi pregledna tabela svih ni-
jansi vezanih za konkretnu boju, koja sadrži uzorke nijanse, njen naziv na ma-
đarskom, heksadecimalni i kompjuterski kod, naziv na engleskom jeziku i na 
kraju pokušaj odgovarajućeg prevoda naziva na srpski jezik. Ova poslednja 
kolona mi je zadavala najviše problema, jer se, uprkos svojoj dvojezičnosti i 

http://www.szintan.hu/


svesrdnoj pomoći koleginica sa srbistike, često zbog strukturalnih razlika dvaju 
jezika nije moglo naći zadovoljavajuće i adekvatno rešenje, rešenje koje sadrži 
sve elemente mađarskog naziva. U završnom delu knjige nalaze se dve studije o 
upotrebi naziva za boje u mađarskom i srpskom jeziku, vezanih za specifične ob-
lasti – reč je “ljudskim bojama” i o nazivima za boju konja.  

Boje svojim prisustvom utiču na naše emocije i ponašanje, a način na 
koji komuniciramo posredstvom boja dosta toga otkriva o nama samima. Postoji 
izreka da su boje (pored očiju) ogledalo duše. Pozivam vas da pogledamo u to 
ogledalo i zakoračimo u svet boja.  

Autorka 
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A SZÍN FOGALMA 

„És lőn világosság” – áll a Szentírásban. A világosság alatt itt a fényt ért-

jük. Fény nélkül nem létezne élet a Földön, ugyanakkor a fény segítségével ész-

lelhetjük a bennünket körülvevő világot, mert szemünkbe jutva látásérzetet kelt 

bennünk. A fény hullámok útján terjed, a hullámok fizikai jellemzői pedig a se-

besség, a frekvencia és a hullámhossz. Az elektromágneses hullámok frekven-

ciájuk, hullámhosszuk alapján rendszerbe foglalva elektromágneses színképet al-

kotnak, a fény ezek szerint a színek létrejöttének feltétele. A szín olyan fizikai, 

optikai jelenség, vizuális érzéklet, amely a fény diszperziójával, interferen-

ciájával, koherens szóródásával, elhajlásával stb. jön létre.  

Bár az emberi élet természetes velejárója, a fogalmat és szemantikai kö-

rét mégis nehezen lehet egyértelműen meghatározni. Sokfajta tudományág fog-

lalkozik tanulmányozásával, ebből adódóan különböző módon közelítik meg. Ér-

telmező szótáraink így definiálják: 

SZÍN fn 1. Anyagi jelenségeknek a különböző hullámhosszú fénysugarak vissza-
verésén alapuló, látással érzékelhető tulajdonsága (ÉKsz.). 

SZÍN fn A tárgyaknak, testnek, jelenségnek az a tulajdonsága, milyensége, ame-
lyet a szemünkbe jutó fénysugarak hullámhossza és rezgésszáma szerint alakuló 
látási érzetként észlelünk (ÉrtSz.) 

Hasonlóképpen a szerbben is: 

BOJA ž tur 1. fiz. vizuelni utisak; vidni oset koji u oku stvaraju svetlosni zraci od-
ređenih talasnih dužina (direktno ili odbijeni od predmeta, odnosno propušteni 
kroz njih) (RSJ).

1
 

Szín szavunk etimológiája ismeretlen. A szerbben a boja a török boya 

lexémából eredeztethető, ahol az festéket jelent. Előtte a szerbben létezett egy 

                                                           
1
 1. fiz vizuális benyomás; látásérzet, amelyet a szemben különböző hullámhosszú 

fénysugarak idéznek elő (közvetlenül vagy a tárgyaktól visszaverődve, illetve áthaladva 
rajtuk). 
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szláv eredetű cvet/cvjat kifejezés is, de ma már nem használatos, illetve a homo-

nimája teljesen mást jelent. 

Isaac Newton (1642–1727) fizikus volt az első, aki felfedezte, hogy a 

fehér fény különböző hullámhosszúságú sugarak összessége, s hogy a prizma a 

fényt végtelen soknak tűnő, egymásba játszó árnyalatokra bontja. 

 
A diszperzió (színszórás)

2
 

Hullámhosszuk alapján Newton az árnyalatokat hat alapszínbe sorolta 

(ezek az ibolya, a kék, a zöld, a sárga, a narancssárga és a piros), megteremtve 

ezzel a modern színelmélet alapjait. Newton azt is bebizonyította, hogy a színek 

nem azonos intervallumokat képező színtartományokat hoznak létre, hogy 

homogének, tovább nem bonthatóak, tehát a szivárvány monokromatikus szí-

nekből áll. Ha ezeket egy lencsével összegezzük, újra akromatikus fényt kapunk.  

 

 
 A színkör vagy színkorong

3
 

                                                           
2
 Forrás: http://kids.britannica.com/comptons/art-164517 (A letöltés ideje: 2019. 07. 

13.) 
3
 Forrás: http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten (A letöltés ideje: 2019. 07. 13.) 

http://kids.britannica.com/comptons/art-164517
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten
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Az ember biológiai, fiziológiai, neurológiai adottságai folytán olyan univer-

zális képességgel rendelkezik, hogy látószerve segítségével érzékelni tudja a fényt, s 

ezáltal a fény hullámhosszának 382 nm–760 nm közötti tartományába eső kb. 150 

színezetet, árnyalatot (frekvenciájukat tekintve 1014–1015 Hz). Ugyanis, a szemben 

található fényreceptorok a világosság (pálcikák4) és a színek (csapok5) érzékelésére 

hivatottak. Az ingerek feldolgozása az agy hat rétegből álló látókérgében történik.6 

Azonban a színlátás nem csak fiziológiai folyamat eredménye, sokszor a 

szemlélő értékrendszerétől, affinitásától, a valóságháttérből adódó tapasztalatától, 

a kultúrájától is függ. A szem, különböző becslések szerint, hét és fél millió7 színérzet 

megkülönböztetésére lenne képes, a valóságban mégsem egyformán ismerjük fel 

őket. Kérdés tehát, hogy mennyire vagyunk képesek egyértelműen megnevezni és 

definiálni a színeket és azok árnyalatait, ha az egyrészt érzékelő rendszerünk 

szenzibilitásától, másrészt pedig egyéni viszonyulásunktól is függ. 

A szín mint sajátos, de ugyanakkor univerzális vizuális jelenség, ősidők óta 

foglalkoztatja az ember fantáziáját. Sokféleképpen közelíthetünk a tanulmá-

nyozásához: a természettudományok felől (kezdve attól a sokat vitatott kérdéstől, 

hogy van-e egyáltalán a tárgyaknak inherens színük, léteznek-e objektíven, tőlünk 

függetlenül, vagy pedig csak az emberi agyban keletkeznek a színérzetek külső inger 

hatására, hogyan történik a színek érzékelése, milyen fizikai sajátosságokkal, jel-

lemzőkkel rendelkeznek az egyes színek stb.), a társadalomtudományok szemszö-

géből (foglalkozhatunk kognitív jellemzőivel, percepciójával, az ember lelkivilágára 

gyakorolt hatásával, jelentésével), de a humán tudományok és a művészetek olda-

láról is (szimbólumrendszerével, kifejezőpotenciáljával), s nem utolsósorban nyel-

vészeti indíttatással is. Az utóbbi diszciplína terén leginkább a színek megnevezése 

ad módot izgalmas elemzésekre, és az utóbbi néhány évtizedben heves vitákat is 

keltett.  

A színneveket is vizsgálhatjuk különböző módon: általános nyelvészeti 

szempontból, kutathatjuk az egy nyelven belüli színekkel, színárnyalatokkal kap-

                                                           
4
 A kb. 130 millió pálcika még az 500 nm-es hullámhosszúságú kékeszöld színt is meg 

tudja különböztetni.  
5
 A kb. 7 millió háromféle csap az ibolya (560 nm-es), a zöld (530 nm-es) és a sárga (440 

nm-es hullámhosszú) színt érzékeli. 
6
 A világosság az elsőben, a színlátás pedig a negyedikben. 

7
 Ha a 150 színezetet beszorozzuk a másik két jellemzővel, a telítettséggel és a világos-

sággal.  
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csolatos kifejezéseket, azok etimológiáját, esetleg derivációs potenciálját, a velük 

alkotott szólások és állandósult szókapcsolatok jellegét és szemantikáját, a sti-

mulusként használt színnevekkel kapcsolatos reakciók, válaszszavak fogalom- és 

jelentéskörét, de mindezekkel kapcsolatban összahasonlító és kontrasztív nyel-

vészeti fejtegetéseket is megkockáztathatunk egy vagy több rokon, vagy különböző 

nyelvcsaládba tartozó nyelv kapcsán. Mindez hatványozottabban tanulságos a 

kisebbségi közösségek nyelveinek viszonylatában, főleg a genealógiailag és ti-

pológiailag is eltérő nyelvek esetében. Ilyen vizsgálódások során sok minden kiderül 

az összehasonlított nyelvek rendszeréről (olykor még tévhiteket is megcáfolva), de 

az egymás mellett élő népek kulturális és kognitív világában megnyilvánuló hason-

lóságokról és különbözőségekről.  

A színnevek kutatása – egészen a 20. század közepéig – Hjemslev szín-

spektrum-leírására támaszkodott8, majd „1969-ben olyan fordulat következett be, 

amely megdöntötte az uralkodó paradigmát. Megjelent Brent Berlin és Paul Kay ma 

már klasszikusnak számító Basic Color Terms: Their Universality and Evolution című 

könyve” (Kiss–Forbes 2001: 190). A szerzőpáros univerzalista felfogása szerint az 

alapszínnevek megnevezése nyelvenként nem önkényes, hanem általános érvényű, 

és megkísérelték a színnevek tipologizálását. Ennek eredményeképpen különösen a 

20. század második felétől kerültek a nyelvészeti érdeklődés középpontjába a szí-

nekkel kapcsolatos komparatív vizsgálatok, amióta ugyanis a nagyméretű és sok-

oldalú kutatási korpuszok számítógépes nyilvántartásba vétele lehetővé tette a 

különböző felmérések, gyűjtőmunkák eredményeként rögzített adatok hozzá-

férhetőségét és különböző szempontok szerinti feldolgozását. 

Berlin és Kay elmélete a kognitív univerzalizmuson alapszik: a mintegy 100 

különböző nyelv kutatása során megállapították, hogy minden nyelv egy 11-12 szín-

kategóriából álló halmazból válogatja ki azokat a színeket, amelyeket megnevez, s 

ezek lesznek a szóban forgó nyelv alapszínei; hogy minden nyelvben legalább két 

színnév létezik, ezek a világos (fehér) és a sötét (fekete) színnek felelnek meg. Az 

elnevezésrendszer egy-egy nyelven belül is univerzálisan meghatározott sorrendben 

alakul ki (a fehér – fekete színpár után, harmadikként a piros, utána következik a 

sárga vagy a zöld, illetve a kék, ezeket követi a barna, végül a lila, rózsaszín, szürke 

és a narancs). Megállapították azt a négy ismérvet is, amelyeknek eleget kell tennie 

a terminusnak ahhoz, hogy alapszínnévként funkcionáljon: hogy egyetlen mor-

                                                           
8
 Hjemslev szerint a színskálát minden nyelv tetszőlegesen osztja fel. 
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fémából (a módosított elmélet szerint már lexémáról beszélnek) álljon, hogy egyik 

alapszín jelentése sem lehet része egy másik alapszín jelentésének (nem jelölheti 

másik alapszín árnyalatát), hogy a nyelvközösség minden tagja jól ismerje a szót, és 

hogy egy alapszínnév sem korlátozódhat a jelöltek szűk osztályára.  

A szerzők arra a következtetésre jutottak, hogy minden színtartománynak 

van egy legjellemzőbb képviselője, ún. fokális pontja, amelyek nem kultúrafüggőek, 

és viszonyítási alapul szolgálnak a körülötte helyet foglaló, tőle bármely tekintetben 

eltérő árnyalatokhoz. A színtartományok határainak kijelölése viszont szerintük sok-

szor igen relatív. Azt is kiderítették, hogy a színnevek száma arányos a kultúra fej-

lettségi fokával.  

 
A színtartományok a fokális középponttal

9
 

Berlin és Kay kutatásainak eredményeit sokan kétségbe vonják, meg-

kérdőjelezik helytállóságukat, azt állítván, hogy a színek megjelenési sorrendje 

nem lehet univerzális, hanem azt az egyes kultúrában betöltött szerepük hatá-

rozza meg, s hogy a jellemző, ún. fokális színek nem általános érvényűek, mert 

azok a szemlélő természetes környezetében megtalálható színektől függnek, 

valamint a kultúrájában betöltött szerepüktől. Voltak (itt elsősorban Levinsonra 

és Wierzbickára gondolok), akik azzal vádolták az univerziológiát szorgalmazó 

szerzőpárost, hogy a nyugati civilizáció szemléletmódját akarták ráerőszakolni a 

többi nyelvre is.  

A múlt század 70-es éveiben több központban is végeztek neurofizikai 

vizsgálatokat, amelyek során a kutatók megállapították, hogy a szemben műkö-

                                                           
9
 Forrás: http://www.szintan.hu (A letöltés ideje: 2020. 01. 21.) 

http://www.szintan.hu/
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dő receptorok érzékenységi görbéi alapján négy kiemelt színt lehet megkülön-

böztetni: a pirosat, a sárgát, a zöldet és a kéket. Ha ezekhez társítjuk a feketét és 

a fehéret, akkor hat elsődleges színkategória létezik, amelyeket „az idegrendszer 

öröklött természete és nem valami önkényes, tanult séma határozza meg” 

(Papp 2012: 23). Lakoff kutatásaival azt az elképzelést próbálja alátámasztani, 

miszerint a színkategóriák nyelvenkénti megkülönböztetése egy nyelven belül 

függ az ember biológiai felépítésétől, a kognitív mechanizmusoktól és a kultúr-

specifikus választásoktól (uo.). Néhány kutató a nyelvi relativizmus elméletét is 

bizonyítani próbálta, azt ugyanis, hogy a konkrét nyelvek szerkezete, a bennük 

működő szemantikai struktúrák befolyásolják a nyelvhasználatot és a gondol-

kodást, ami közvetetten befolyásolja a szín percepcióját és a színskála fel-

osztását is.  

Ezúttal nem célom részletesen bemutatni a színnévkutatás alakulásának 

történetét, a kérdés iránt érdeklődők figyelmébe ajánlom Papp Eszter disszer-

tációját, amelyben részletesen foglalkozik a különböző elméletek fejtegeté-

seivel, a kutatásokkal, amelyek ezeket az elméleteket alátámasztják vagy meg-

cáfolják. Csak még azt szeretném kiemelni, hogy Papp szerint a legújabb gyako-

risági kutatások visszakanyarodni látszanak a Berlin és Kay által hangoztatott 

alapfeltevésekhez, és úgy tűnik, hogy bizonyítani igyekeznek a legfontosabb 

megállapításaikat (Papp 2012: 150). Tegyük ehhez hozzá, miszerint a legújabb 

kutatások megerősítették, hogy  

– a világ nyelveiben legfeljebb 12 alapszínnév létezhet, éspedig a legtöbb 
a legfejlettebb civilizációk nyelvében van10;  

– univerzális vonásnak számít, hogy az alapszínnevek közül néhány (a 
piros, a kék, a zöld és a sárga) kiemelkedő jelentőségű (elsődleges vagy 
primáris színként tartják őket számon, felismerésük és megnevezésük 
minden nyelvben gyorsabb és pontosabb); 

– a kiemelt jelentőségű színárnyalatok a színtartományok fokális pontját 
képezik; 

                                                           
10

 Azért többen is megjegyzik (köztük Földvári), hogy színérzetünk a civilizáció 
előrehaladtával továbbra is fejlődik, az emberi szem színmegkülönböztető képessége nő, 
ami új színnevek kialakulásához vezethet, vagy pedig a meglevő árnyalatnevek státusza 
felemelkedhet az alapszínek kategóriájába.  
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– a többi árnyalatot a fokális színhez való közeliségi foka alapján soroljuk a 
színtartományba (Papp 2012: 29). 

A TÁRGYAK SZÍNE 

Amennyiben tehát a fény adott és vizuális érzékelőszervünk hibátlanul 

működik, a körülöttünk levő világot színesnek éljük meg. Mi mindentől függ, 

hogy a környezetünkben levő tárgyakat hogyan látjuk? A kutatók megállapítot-

ták, hogy a különböző tárgyak a rájuk eső fényt különböző, rájuk jellemző mó-

don nyelik el, illetve verik vissza. A tárgyak színe ugyanis három dologtól függ. Az 

egyik a rájuk irányuló fénysugár spektrális összetétele (tudjuk, hogy a fény kü-

lönböző hullámhosszúságú sugarakból áll), a másik a tárgy anyaga, illetve annak 

a reflektálóképessége (ugyanis az anyag jellemzőitől függ, hogy elnyeli, abszor-

beálja vagy visszaveri a fényt). A tárgy reflektáló képességét meghatározza an-

nak felülete, nagysága, alakja, szerkezete, de konkrét környezete is. A harmadik 

tényező az emberi szem, amely érzékeli a visszaverődött fényt, a színingert és 

hullámhosszának függvényében színként érzékeli. A legrövidebb hullámhosz-

szúságú fény az ibolya/lila, nála valamivel hosszabb a kék és a zöld, ezek után 

következnek a sárga, a narancs és végül a piros.  

 

       lila       kék      zöld     sárga    narancs      piros 

382–440 nm 440–485 nm 500–565 nm 565–590 nm 590–625 nm 625–760 nm 

A színek optikai színképének színtartománya  

A fénysugarak frekvenciája is meghatározó tényező: 

       lila       kék      zöld     sárga    narancs      piros 

790–680 THz 680–620 THz 600–530 THz 530–510 THz 510–480 THz 480–405 THz 

A színek sajátos frekvenciája 

A tárgy színe tehát az általa reflektált fénysugár összetételének függvé-

nyében alakul: ha ugyanis minden fénysugarat elnyel, akkor az fekete színérze-

tet kelt, ha viszont minden hullámhosszúságú sugarat egyforma mértékben ref-

lektál, akkor annak fehér színe lesz. A konkrét kromatikus érzetet a visszave-

rődött fény vegyülete adja.  

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9ny
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A szembe került inger érzékelése a szem adaptációs képességétől függ, 

a fényérzéklet agyban történő feldolgozása és értékelése pedig a szemlélő men-

tális, kulturális és emocionális tapasztalatától, valamint hangulatától is.  

A SZÍNEK INHERENS TULAJDONSÁGAI 

Minden színnek hullámhossz-terjedelmén kívül három jellemző tulaj-

donsága van, ezek a színezet vagy színesség (angolul hue), a telítettség és a 

világosság vagy fényesség. A színezet a színkörben található tiszta színek meg-

nevezése, a színek árnyalata, illetve minősége. A telítettség a fény élénkségét je-

löli, azaz, hogy mennyi fehéret tartalmaz. A fény élénksége szerint megkülön-

böztetünk telt (legmagasabb telítettséggel rendelkeznek, kevés szürke tartalom-

mal), élénk (nagy telítettségű, világos színek), tört (telítetlen világos színek, fa-

kóknak is nevezhetjük őket) és pasztell (viszonylag telített, közepes szürke tartal-

mú) színeket. A tiszta színeket a semleges színek hozzáadásával deríthetjük 

(fehér segítségével, angolul ezt a folyamatot TINT-nek nevezik) vagy tompít-

hatjuk (fekete keverésével, angolul SHADE). A harmadik tulajdonság a világos-

ság, amely a fény intenzitását, fényességét, illetve sötét voltát jelöli. A legvilá-

gosabb kromatikus szín a sárga, a legsötétebb pedig a sötétlila.  

A szakirodalom még a színérzet szerint megkülönbözteti a monokroma-

tikus (egyszínű, egyetlen hullámhosszal jellemezhető, tovább nem bontható), a 

polikromatikus (több színből álló, additív vagy szubtraktív színkeveréssel létre-

hozott) és az akromatikus (színtelen) színeket is. Az összeadó vagy additív szín-

keverés alapszínei a vörös, a zöld és a kék, ezek különböző arányú egyesítésével 

minden színt előállíthatunk. A kivonó vagy szubtraktív színkeverés alapszínei 

pedig a bíbor, a sárga és a türkiz.  

Az elsődleges vagy primáris kromatikus színek (piros, kék, sárga) keve-

résével kapjuk a másodlagos vagy szekundáris színeket: a lilát és bíbort (a piros 

és kék különböző arányú vegyítésével), a zöldet (a kékből és a sárgából), vala-

mint a narancssárgát (a sárga és a piros keverésével). Az ún. terciális szín az 

elsődleges és másodlagos színek keverésével hozható létre: a barna (a piros és a 

zöld; a kék és a narancssárga; vagy a sárga és a lila) egyesítésével. 

A színek különböző hőérzetet keltenek bennünk, ezért beszélhetünk 

meleg színekről (ezek a tűz melegségét érzékeltetik velünk): sárga, piros, na-

rancssárga; és hideg színekről (a jég képét elevenítik fel bennünk): kék, zöld. Az 
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Ostwald-féle színkorongban az egymással szemben levő zöldessárga és a lila szí-

neket összekötő átmérő bontja hideg és meleg színekre a színkört. Azonban 

ezeknek a színeknek is léteznek ellentétes érzetet keltő árnyalatai, így a sárgás-

zöld melegnek tűnik a tiszta kék és zöld társaságában, egyedül a narancssárga 

számít abszolút melegnek. 

Az alapszínnevek egy egész színtartományt jelölnek. A legjellemzőbb szí-

nezetű, telítettségű és világosságú szín képezi a szóban forgó szín prototípusát, a 

színtartomány fokális pontját. 

A SZÍNÁRNYALATOK 

Egy-egy színezet különböző telítettségű és világosságú változatait árnya-

latnak nevezzük. Nemcsak az alapszínnevek és a fokális színek megnevezésének 

vizsgálata mutatkozik érdekesnek a kontrasztív vizsgálatok során, ennél még 

izgalmasabb az egyes színtartományba tartozó árnyalatok megnevezési módjai-

nak az összevetése.  

A fokális pontot körülvevő árnyalatok jellemzői a színtartomány peremei 

felé haladva mindinkább eltérnek, olyannyira, hogy a színek közötti határok el-

mosódnak. A magyar nyelv, agglutináló jellegének köszönhetően, nagyon sok 

színárnyalatot különböztet meg, így az őket megnevező lexikai egységek száma 

is igen nagy: Földvári Melinda online színszótárában (http://www.szintan.hu) a 

12 magyar alapszínnévnek 1105 árnyalatát tárgyalja. A legtöbb a sárgának van – 

159, majd a zöldnek – 151, a harmadik helyen, meglepő módon, a barna áll – 

133, s csak ezt követi a két lexémával is illetett piros/vörös – 131, továbbá a kék 

– 128, ezek után következnek az akromatikus szürke – 90 és a fehér – 79, az ár-

nyalatok számát tekintve a sor végén vannak a vitatott státuszú rózsaszín – 57, 

bíbor – 56, narancs – 38, lila – 30, az utóbbit előzi meg a harmadik semleges 

szín, a fekete – 38. Az árnyalatok száma, érdekes módon, semmiféleképpen sem 

függ össze a színek használatának gyakoriságával.  

A számítógépes technológia fejlődésével az adatbázisok kidolgozása és 

kezelhetősége lehetővé tette az árnyalatok egyértelmű beazonosítását, minden 

színnek megvan a saját kódja. A számítógépes kódok háromféle információt 

http://www.szintan.hu/
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szolgáltatnak: 1. a színek hexadecimális adatát #, a HSV-rendszer11 alapján; 2. az 

RGB (vörös-zöld-kék) rendszer szerinti számítógépes adatlapját és 3. az emberi 

színérzet paramétereit, a színnek a színkörben betöltött helyétől függően.12 A 

színek állandó koordinátáit tehát össze lehet vetni különböző változó para-

méterekkel, s így tudjuk megállapítani a közöttük levő hasonlóságokat és külön-

bözőségeket. 

Az ember nehezen tud mindig pontosan visszaemlékezni egy-egy szín-

árnyalatra, s a kommunikáció során beszédpartnerének sem tudja egyértelműen 

beazonosítani a szín konkrét változatát (még most sem, amikor a színadatok 

adottak, nem tanuljuk meg fejből a kódokat), ezért többnyire szóösszetételeket, 

jelzős szerkezeteket használ, vagy hasonlatokkal fejezi ki magát. Mivel a szerb 

nyelvre az összetételek alkotása kevésbé jellemző (inkább csak „félössze-

tételek”, polusloženice fordulnak elő), azokat magyarról sokszor hátravetett jel-

zős szerkezetekkel vagyunk kénytelenek fordítani.  

A tónusnevek létrehozása több módon történik, alapját leggyakrabban 

asszociációk képezik, de a név utalhat a pigment eredetére vagy lelőhelyére, az 

előállítás vagy gyártás helyére és módjára, az összetevőire, a szabadalmazó sze-

mélyére, az árnyalatot leggyakrabban használó festőre stb. Mondhatjuk azt is, 

hogy nap mint nap újabb árnyalatnevek jönnek létre, minden kornak megvan-

nak a saját kedvelt és domináns tónusai, amelyeket a nyelvközösség vagy elfo-

gad, vagy nem. Az utóbbi esetben kiveszik mindennapi nyelvhasználatunkból, de 

valahol emlékezetesek maradnak egy-egy divattárgy vagy jelenség kapcsán. 

AZ ASSZOCIÁCIÓK ÉS A SZÍNEK 

Amint már említettem, a színek árnyalatainak megnevezését sokszor 

asszociációk motiválják. Egy bizonyos tárgy, növény, állat, jelenség sajátos színe 

váltja ki az asszociációs neveket. A magyarban az összetett színnév előtagját ké-

pezik a hasonlítási alapul szolgáló főnevek, második elemét pedig az a színtar-

tomány, amelybe a konkrét árnyalat tartozik, illetve a fölérendelt fogalom, a 

                                                           
11

 Munsell amerikai festő dolgozta ki a rendszert, ezért Munsell Color Systemnek is 
hívják.  
12

 „A teljes (0–360
o
) színkörben értelmezve: ahol a 0

o
 = vörös, 60

o
 = sárga, 120

o
 = zöld, 

240
o
 = kék, 280

o
 = lila stb. A semleges színeknek (fehér-fekete-szürke) nincs színezete” 

(színtan.hu). 
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szín. Azzal, hogy mi mindenre emlékeztetnek bennünket egy szín árnyalatai, az 

egyes színek tárgyalása során foglalkozom majd. 

Ugyanakkor a színek említése is különböző asszociációkat vált ki válasz-

ként. A logikus az lenne, hogy a prototípus elméletnek megfelelően azt a válasz-

szót kapjuk egy-egy alapszín megnevezésekor, amely a szín definíciójában 

szerepel. Például, a magyar értelmező szótár a fehéret így határozza meg: 

„olyan színű, mint amilyen a tiszta hó”, a szerb szótárban pedig ez áll: „koji je 

boje snega, mleka i sl.”13, ennek alapján feltételezni lehet, hogy elsődleges 

asszociációnk a fehér és a beo főnevekre a ’hó’ (a szerbben még a ’tej’ is) lesz. Ez 

az előfeltevésünk a szerb nyelv viszonylatában be is igazolódott, ott (a szerb 

asszociációs szótár tanúsága szerint) valóban a ’hó’ áll első helyen (éspedig 216 

válasszal, azaz 27%-kal), a magyarban viszont a hó csak a harmadik helyen van 

(6%-kal), előtte a komplementáris fekete és a fölérendelt szín foglalnak helyet. 

Ez is sok mindent elárul az egyes színeknek a szó- és szemantikai mezőben be-

töltött szerepéről. Lengyel ugyanis megjegyzi, hogy „[a] hálószemléletet a SZÍN 

HSZ-ra adott színt jelölő VSZ-ak illusztrálják” (Lengyel 2008: 18).  

Vizsgáljuk meg, hogy milyen információkat kapunk a SZÍN szócikkről a 

szótárból:  

SZÍN kék (233 – 21,7%), piros (134 – 12,5%), fekete (99 – 9,2%), zöld (85 – 7,9%), 
sárga (45 – 4,2%), színes (38 – 3,5%), szivárvány (37 – 3,4%), rózsa/rózsaszín (27 
– 2,5%), fehér (23 – 2,1%), lila (14 – 1,3%), festék (10 – 0,9%), fények/fény, 
szép, színek/szín, színtelen (9 – 0,8%), barna, szám (8 – 0,7%), ceruza, tarka, vi-
rág/virágok (7 – 0,7%), élet, kép, vidámság, vörös (6 – 0,6%), festmény, sok, sö-
tét, szürke, vak (5 – 0,5%), árnyalat, látás, szag, világos (4 – 0,4%) ezüst, fa, han-
gulat, kedvenc szín/kedvenc színem, narancssárga, szén (3 – 0,3%) bajban ház, 
indulat, íz, jó, keverés, kiabálás, kín, meleg, pad, pink, pompa, pompás, sakk, 
szem, színpad, színskála, színvak, tévé/tv, vakság, vér, vidám, világ, világosság 
(2 – 0,2%), jó, rossz, kék-zöld, adott, alak, átlátszó, béke, bőr, cigi, color, csepp, 
csín, csúnya, divat, ecset, égszínkék, élénk, emberek, én, erős, fajták, fekete-
fehér, felszín, festés, géz, gyümölcs, háromszög, házfal, hupikék, hupilila, íny, íz-
lés, játék, kabát, kavalkád, két, kever, keverék, keverő, kéz, kifejezés, királykék, 
könyv, kuss, lap, látni, látomás, látvány, minta, nagymama, narancs, öröm, pa-
letta, papagáj, paradicsom, piros-kék, rajz, régi, rím, rosszallás, ruha, skála, sok-
fajta, sokféle, sok szín, sötétkék, spré, stílus, számítógép, szán, szeme, szépség, 
színben, színes ceruza, szinesztézia, színlel, színvilág, szív, szőnyeg, szörnyű, 
természet, tesz, tévesztő, valjon, valóság, váltó, varázs, visz (1 – 0,1%). 

                                                           
13

 A hó, a tej színéhez hasonló. 
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A szín hívószóra az 1076 adatközlő közül első helyen 233-an (tehát 

21,7%-uk) a kék színt nevezték meg, majd a kék ellentétének számító pirosat 

134 előfordulással (12,5%), harmadikként a semleges akromatikus fekete (99 – 

9,2%), majd a zöld (85 – 7,9%) és a sárga következnek (45 – 4,2%). Érdekes 

módon a rózsaszín (27 – 2,5%) megelőzi a másik akromatikus színt, a fehéret (23 

– 2,1%), de a lilát (14 – 1,3%) és a barnát (8 – 0,7%) is. Az, hogy a vörös (6 

előfordulással 0,6%) az alapszínek vége felé foglal helyet, bizonyítani látszik azt a 

felfogást, hogy használata lassan teljesen elveszíti a harcot a pirossal szemben, 

és csak az állandósult szókapcsolatokra szorul vissza. A vörös mögött találjuk 

még a szürkét (5 – 0,5%) és a narancssárgát (3 – 0,3%). 0,1%-os gyakorisággal 

előfordulnak válaszszóként az árnyalatok megnevezései is: pink, égszínkék, 

hupikék, hupilila, királykék, piros-kék, sötétkék. A fentiek alapján kiderül, hogy a 

szín hívószóra tizenkilenc különböző színt jelölő válaszszó fordul elő a szó-

cikkben. Tudni kell azt, hogy az asszociációs szótár csak hat alapszínt tartalmaz 

hívószóként, az akromatikusokon kívül még a négy elsődlegeset: a pirosat, a 

kéket, a zöldet és a sárgát. Meglepő módon a barna és a szürke nem szerepel 

közöttük.  

A színválaszok mellett egyéb olyan elvont főnevek és konkrét tárgyak 

fordulnak elő a korpuszban, amelyek szoros kapcsolatban állnak a színnel, le-

gyen az maga a fény, vagy a színek sokféleségére utaló szivárvány, árnyalat, 

(szín)skála, kavalkád, minta, sokfajta, sokféle, sok szín, tarka kifejezés vagy 

konkrét tárgyak mint a festék, a ceruza, a színes ceruza, a kép, a festmény, a rajz, 

a paletta, az ecset. Gyakran az adatközlők személyes érzelmi viszonyulása is 

megnyilvánul: szép, szépség, jó, hangulat, kedvenc (színem), vidámság, élet, 

pompa, pompás, nagymama. Ugyanakkor negatív jelentések is előfordulnak, 

kezdve a majdnem semlegessel, illetve a szín tagadásával: színtelen, de az 

erősebb negatív konnotációval bíró indulat, rossz, rosszallás, kín, csúnya, 

szörnyű is megtalálható. Az érzetekkel, érzékeléssel kapcsolatos asszociációk is 

megjelennek: egyrészt a látásérzet hiányát jelölő, negatív konnotációjú vak, vak-

ság, színvak, de a látásérzetre közvetlenül utaló látás, szem, látni, látomás, lát-

vány, másrészt viszont a többi érzet is jelen van a válaszszavak között: íz, szag, 

kiabálás, íny, ízlés, szinesztézia. 

Olykor a hívószó alaki vetülete váltotta ki az asszociációkat: színes, szín-

pad, színskála, felszín, színben, színlel, színvilág. Van közöttük olyan konkrét 

tárgy is, amelyre jellemző, hogy van színes változata is: tévé/tv, ruha, vagy 
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nagyon tarka: papagáj, illetve több színben is előfordulhat: pad, virág, bőr, cigi, 

emberek, gyümölcs, kabát, házfal, szőnyeg, esetleg egyetlen (vagy túlnyomóan 

egy) szín jellemző rá: vér, sakk, paradicsom, szív. Vannak közöttük elvont fogal-

mak, amelyeknek az ember különböző színeket szokott tulajdonítani, általában 

szubjektív alapon: világ, vidámság, élet, hangulat, indulat, béke, öröm, rím, való-

ság, varázs. Sőt, a színek jelzőjeként, a színek minősítésére szolgáló kifejezések 

is szerepelnek: világos, sötét, élénk, meleg, vidám, erős.  

Van egy olyan válaszszó is a korpuszban, amelyben az idiomatikus, 

frazeológiai jelleg dománál. Ez a valjon felszólító módú ige, amely a színt 

vall(jon) szerkezet részeként került be.  

Sajnos, ezeket az eredményeket nem tudtam összevetni a szerb ekviva-

lens kifejezés asszociációs válaszaival, mert a BOJA hívószó nem szerepel a szerb 

nyelv szóasszociációs szótárában (ARSJ).  

Érdekes megvizsgálni azt is, hogy a hívószóként szereplő színnevek mi-

lyen arányban hívják elő a fölérendelt fogalmat (a ’szín’ szót), de kölcsönösen is 

egyik a másikat. Erre majd a konkrét színeket tárgyaló részben térek ki.  

A SZÍNEK SZIMBOLIKÁJA 

Színes világban élünk, s ahogy kilépünk a sötétségből, amint megjelenik 

a fény, a tarka világ sokféleségébe ütközünk. Közvetlen környezetünkben teljes 

mértékben körülvesznek bennünket, rányomják bélyegüket világlátásunkra, ér-

tékrendünkre. Közvetetten vagy közvetlenül mindenhol éreztetik hatásukat. A 

színek meghatározzák létünket, hatással vannak kedélyállapotunkra, személyi-

ségjegyeinkre, még fizikai jellemzőinkre is. Lépten-nyomon találkozunk és kom-

munikálunk velük, valamint általuk teremtünk kapcsolatot a bennünket környe-

ző világgal, az emberekkel, a bennünket körülvevő természettel. Mindezért 

különböző jelentésekkel, funkciókkal, szimbólumokkal látjuk el a színeket. Sze-

mélyes viszonyt alakítunk ki velük, különböző fontos egyéni vagy közösségi je-

lentéseket rejtegetnek számunkra, azonosulnak céljainkkal és törekvéseinkkel, 

de idővel mi is velük, illetve azzal, amit számunkra képviselnek. Minden 

embernek van kedvenc színe, még akkor is, ha ennek nem vagyunk tudatában, 

azonban ha jobban odafigyelünk, felismerhetjük hajlamainkat bizonyos színek 

iránt. A kedvelt színünk árulkodik személyiségünkről, jellemünkről, érzelme-

inkről. De egész társadalmi csoportok és rétegek szimbólumát is képezhetik. 
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A különböző kultúrákban a színeknek másmilyen jelentősége lehet. Függ 

ez nyilván a konkrét kultúrát körülvevő valóságháttértől, attól, hogy mely színek 

dominálnak természetes környezetében, de attól is, hogy egy-egy nyelv hogyan 

„foglalja szavakba azokat a színélményeket, melyeket biológiai adottsága – 

színlátása – révén környezetében észlel” (Reszler 2018: 32). Ezért egy-egy szín a 

különböző nyelvekben változó számú árnyalatnévvel rendelkezhet.  

Az ókorban a színeknek mágikus jelentést tulajdonítottak, a népi hiede-

lemben manapság is megtalálhatóak ennek nyomai. Főleg a két semleges szín-

nek és a vörösnek volt jelentős szerepe és univerzálisnak mondható jelentősége: 

a fehér az istent, a tökélyt, a jót, a nappalt, a fekete az éjszakát, a halált és a 

rosszat, ezek együttesen pedig a túlvilágot szimbolizálták, ezzel szemben a vörös 

a vér és a tűz szimbóluma, általuk pedig a jó és rossz, illetve az élet és a halál 

kettősségét hangsúlyozták. Világosabb változata, a piros, a szerelem, a szenve-

dély, és az öröm színe. A többi szín jelentése már inkább kultúrafüggő. 

Az ember szellemi fejlődése során lassan elvonatkoztatott a konkrét ta-

pasztalatok alapján történő fogalomalkotástól, és bonyolult jelrendszerek meg-

alkotására lett képes. Ezért a színek jelentősége és értelmezése is eltér a külön-

böző fejlettségű kultúrákban, s ezt az evolúciós folyamatot a színek történelmét 

kutató tanulmányok is igazolják. A színek között vannak olyanok, amelyek a kul-

túrák többségében hasonlóan értelmezhetőek, másoknak viszont teljesen más, 

sőt ellentétes konnotációjuk van. Megtörténik az is, hogy a komplementer, 

ellentétes színek azonos szimbolikával rendelkeznek a világ különböző pontjain 

(gondoljunk a gyász színére a nyugati és a keleti kultúrákban).  

A színek a társadalmi, vallási és ideológiai változásokat is tükrözik, 

ugyanakkor a tudomány és a technológia fejlődését is kísérik, új jelentéseket 

váltanak ki. Ezért a színeknek a történelem során különböző szimbólumredszere 

alakul ki, amelyek kapcsolódhatnak a divathoz (a divattörténelem alakulását 

sokszor a társadalmi és gazdasági tényezők befolyásolták), a politikai és ide-

ológiai mozgalmakhoz, művészeti irányzatokhoz stb. Ezekre is igyekszem rá-

mutatni az egyes színek tárgyalása során. 

Itt most Reszlert idézem, mivel szemléletesen bemutatja a színek értel-

mezésének és használatának a történelem során tapasztalt változásait: „Az 

ősember első színélményei – a nappal és az éjszaka váltakozásai, a tűzhasználat, 

a kiömlő vér színe – a fehér, fekete és vörös színek tudatos használatát alapozta 

meg. Ez a három szín elválaszthatatlanul beépült a mítoszokba, a vallási rítu-
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sokba, a testfestésbe, és megőrződött a használati tárgyakon vagy a barlang-

festményeken. Kialakult a színek hierarchiája. A tiszta fényt, az istenséget, töké-

letességet kifejező fehér került az élre, vele szemben a rossz, a gonosz kifejezője 

lett a fekete, míg a vörös a földi, emberi dimenziót képviselte. A civilizációk 

színhasználatában már több az eltérés, mint a hasonlóság, azonosság. A különb-

ségek jelentős része a világlátást alapvetően meghatározó vallásokból fakadnak. 

A színek jelentése civilizációs összevetésben ellentétes is lehet. [...] A középkori 

európai hűbéri társadalomban a címerek, zászlók színei a kortársak számára 

könnyen megfejthető üzenetet közvetítettek. A politikai szembenállás, pár-

toskodás kifejezőjeként évezredekkel ezelőtt megjelentek a színek. [...] A 19. 

századtól meghatározó politikai ideológiák – a konzervativizmus, a liberalizmus 

és a szocializmus – színválasztása tartósnak bizonyult. [...] A 21. század elején a 

társadalmi tudatot formáló médiumok a korábbinál hatásosabban közvetítik a 

pártok szlogenjeit, politikai üzeneteit. [...] A színek történetének újabb fejezete 

napjainkban tovább íródik” (Reszler 2018: 38). 

DERIVÁCIÓ, KOLLOKÁCIÓ, FRAZEOLÓGIA 

Berlin és Kay szerint az alapszínnevek olyan monolexikális egységek, 

amelyeknek derivációs képessége kifejezett, tehát további szóképzésre alkal-

masak. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyrészt növekszik használatuk gya-

korisága, másrészt pedig hogy különböző funkciókban jelentkezhetnek a mon-

datszerveződés során. A magyar alapszínek mindegyikéről elmondhatjuk, hogy 

eleget tesznek ennek a követelménynek, hisz igéket, főneveket, mellékneveket 

és határozószókat is képezhetünk belőlük. A szerbben is az ún. elsődleges alap-

színnevekről ugyanezt állíthatjuk, de a másodlagosakra, a motivált nevekre 

(narandžast, ružičast, ljubičast) ez nem jellemző. Az egyes színek tárgyalása 

során megvizsgálom, melyek azok a képzők a magyarban és a szerbben, amelyek 

részt vesznek a derivációban, milyen funkciójú képzőkről van szó, és hogy a 

keletkezett új lexémák milyen jelentésben fordulnak elő.  

A kommunikációs folyamatokban a színek sohasem állnak önmagukban, 

mindig valamire vonatkoztatjuk őket. A jelzett szavakkal tehát gyakran képeznek 

állandósult szókapcsolatokat, kollokációs viszonyokat, frazeológiai egységeket. 

Ezek a szerkezetek idővel oly mértékben állandósulhatnak, hogy szóössze-

tételekké növik ki magukat, asszociációs árnyalatneveket, vagy monofrazémákat 
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hoznak létre: fehér hó → fehér, akár/mint a hó → hófehér. Ezért fontosnak 

tartottam, hogy a frazeológiával és a kollokációs kapcsolatokkal is foglalkozzam, 

s megadjam a színnel kapcsolatos leggyakrabban használatos állandósult szerke-

zeteket. A kollokációkat internetes forrásból, az értelmező és kétnyelvű szótá-

rakból gyűjtöttem. Ebből a szójegyzékszerű felsorolásból is kitűnik a két érintett 

nyelv kulturális közelsége, bár a növény- és állatvilág terminológiában nagy elté-

rések mutatkoznak.  

Ami a szóláskincset illeti, ott nagyobb különbségeket lehet kimutatni. 

Kezdve attól, hogy vannak olyan színek, amelyekről a két nyelv egyikének fraze-

ológiai szótárában (a magyar nyelv vonatkozásában Forgács 2003, Bárdosi 2012, 

Litovkina 2010; a szerb nyelv kapcsán pedig Matešić 1982 és Otašević 2012 

köteteire támaszkodtam) semmilyen adatot nem találtam, ugyanakkor vannak 

szerkezeti és jelentéstani szempontból is teljes megegyezést tanúsító szólások, 

sőt hasonló szerkezetű, de más szemantikával rendelkező frazémák, amelyek 

könnyen megtéveszthetik a nyelvhasználókat.  

  



 

 

POJAM BOJE 

Evidentno je da bez svetlosti ne bi postojao život na Zemlji. Istovremeno 

pomoću svetlosti mi doživljavamo svet koji nas okružuje, jer dospevanje sve-

tlosti u naše čulo vida predstavlja preduslov za stvaranje vizuelnog utiska. Sve-

tlost se, dokazano je, širi putem talasa, a fizičke karakteristike talasa su brzina, 

frekvencija i talasna dužina. Ukoliko je talasna dužina između 382 nm i 760 nm 

tada se stvara za ljudsko oko vidljiva svetlost, odnosno elekromagnetni spektar 

boja. Talasna dužina svetlosti je preduslov za stvaranje boja. Prema tome, boja 

je fizička i optička pojava, vizuelni osećaj, koji nastaje disperzijom, interferenci-

jom, koherentnim rasipanjem, divergencijom svetlosti. 

Iako predstavlja neizostavni prirodni činilac ljudskog bitisanja, pojam i 

semantičko polje boje se teško može nedvosmisleno i jasno odrediti. Različite 

grane mnogih nauka bave se izučavanjem ovog fenomena, stoga se koriste i ra-

zličite metode pristupa. Pogledajmo najpre kako pojam boje definišu 

jednotomni rečnici mađarskog jezika. 

SZÍN fn Anyagi jelenségeknek a különböző hullámhosszú fénysugarak vissza-
verésén alapuló, látással érzékelhető tulajdonsága

14
 (Éksz.). 

SZÍN fn A tárgyaknak, testnek, jelenségnek az a tulajdonsága, milyensége, ame-
lyet a szemünkbe jutó fénysugarak hullámhossza és rezgésszáma szerint alakuló 
látási érzetként észlelünk

15
 (ÉrtSz.). 

Sličnu definiciju nalazimo i u jednotomnom rečniku srpskog jezika: 

BOJA ž tur 1. fiz. vizuelni utisak; vidni oset koji u oku stvaraju svetlosni zraci 
određenih talasnih dužina (direktno ili odbijeni od predmeta, odnosno 
propušteni kroz njih) (RSJ). 

Etimologija lekseme szín u značenju boje u mađarskom je nepoznata, 

dok je boja u srpskom turskog porekla (boya) i tamo označava farbu. Ranije je u 

                                                           
14

 BOJA im. Svojstvo materijalnih pojava koje se percipira vidom, a zasniva se na refleksiji 
svetlosnih zraka različitih talasnih dužina (prevod E. A.). 
15

 BOJA im. Svojstvo predmeta, stvari, pojava koje se u zavisnosti od talasne dužine i 
frekvencije svetlosti koja dospeva u oko doživljava kao vizuelni utisak (prevod E. A.). 
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značenju boje upotrebljavana reč slovenskog porekla cvet/cvjat, ali se ona više 

ne koristi. 

Isak Njutn (1642–1727) je prvi otkrio da je snop tzv. bele svetlosti 

zapravo skup zraka različitih talasnih dužina i da trostrana prizma tu svetlost 

prelama stvarajući tako kontinuirani niz prelivajućih nijansi.  

 
Disperzija boja

16 

Na osnovu talasnih dužina Njutn je nijanse svrstao u šest osnovih boja 

(to su: ‘ljubičasta’, ‘plava’, ‘zelena’, ‘žuta’, ‘narandžasta’ i ‘crvena’), postavivši 

time temelje modernoj teoriji boja. On je takođe dokazao da te kategorije 

predstavljaju čitav domen nijansi čiji se opseg razlikuje od boje do boje, da su 

osnovne boje homogene i da se dalje ne mogu rastaviti, te da se duga sastoji od 

monohromatskih boja. Ukoliko ove zrake skupimo pomoću sočiva, kao rezultat 

dobijamo ponovo ahromatsku svetlost.  

 
Krug ili točak boja

17 

                                                           
16

 Izvor fotografije: http://kids.britannica.com/comptons/art-164517 (Preuzeto: 13. 7. 
2019). 
17

 Izvor fotografije: http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Itten (Preuzeto: 13. 7. 2019).  

http://kids.britannica.com/comptons/art-164517%20(13
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Čovek, zahvaljujući svojim biološkim, fiziološkim i neurološkim svojstvi-

ma, poseduje univerzalnu sposobnost da pomoću čula vida doživi vizuelni utisak 

svetlosti i da registruje približno 150 različitih boja, nijanse čija se talasna dužina 

kreće u gore pomenutom intervalu (i frekvenciji od 1014–1015 Hz). U retini ljud-

skog oka nalaze se fotoreceptori za razlikovanje svetlosti (štapići) i oni za razliko-

vanje boja (čepići). Svetlost različite talasne dužine te receptore stimuliše raz-

ličitim intenzitetom. Na osnovu stimulacije ovih receptora u kori mozga se stva-

ra slika u boji. 

Međutim, percepcija boja nije rezultat isključivo fizioloških procesa, ona 

često zavisi od sistema vrednosti, ali i afiniteta samog posmatrača, od njegovog 

iskustva o stvarnosti i od kulture kojoj pripada. Ljudsko oko je, prema raznim 

procenama, sposobno da razlikuje oko sedam i po miliona18 koloritnih utisaka. U 

stvarnosti ih, ipak, ne prepoznajemo svi na isti način. Postavlja se pitanje u kojoj 

meri smo sposobni da nedvosmisleno i tačno identifikujemo i definišemo boje i 

njene nijanse ukoliko, s jedne strane, to zavisi od senzibiliteta našeg čula, a sa 

druge strane od našeg ličnog stava prema njoj. 

Boja, kao specifična, a istovremeno i univerzalna vizuelna pojava, od 

davnina zaokuplja čovekova interesovanja. Izučavanju ovog fenomena pristupa 

se na razne načine: iz ugla prirodnih nauka (počev od osnovnih, nedovoljno ra-

zjašnjenih pitanja kao što su, na primer, da li boje predstavljaju inherentno svoj-

stvo stvari, da li one postoje objektivno, nezavisno od ljudskog oka ili se stvaraju 

isključivo u čovekovom mozgu kao rezultat spoljnog stimulusa; kako se stvara vi-

zuelni utisak; kojim fizičkim svojstvima raspolažu pojedine boje, itd.), društvenih 

nauka (istražuju koja su kognitivna svojstva boja; kako ih doživljavamo; kako one 

utiču na psihu čoveka; šta sve boje mogu da predstavljaju), ali i humanističkih 

nauka i umetnosti (bave se simboličkim značenjima, izražajnim potencijalima 

boja) i na kraju iz lingvističkih pobuda. Što se ove poslednje pomenute discipline 

tiče, jedno od najuzbudljivijih područja analize predstavlja oblast imenovanja 

boja u jezicima, koja je u poslednjih nekoliko decenija neretko izazivala žustre 

polemike među lingvistima. 

Nazivi za boje se takođe mogu istraživati na razne načine: iz aspekta op-

šte lingvistike; možemo analizirati imena boja i nijansi u okviru pojedinih jezika; 
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 Ako se gore pomenutih 150 nijansi pomnoži sa druge dve karakteristike boja 
intenzitetom zasićenosti i svetloće.  
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njihovu etimologiju; derivacioni potencijal; konceptualizaciju boja; prisustvo i 

značenje frazeoloških jedinica u čijem se sastavu kao odrednice one nalaze; ko-

lokacije u kojima se javljaju; reakcije na boje kao stimuluse; ali se sve navedeno 

može izučavati i metodama uporedne i kontrastivne lingvistike u odnosu dva ili 

više srodnih ili nesrodnih jezika. Sve to je još značajnije analizirati u heterogenim 

manjinskim zajednicama, pogotovo ukoliko se radi o suživotu geneološki i tipo-

loški različitih jezika. Zahvaljujući takvim istraživanjima mogu se otkriti, potvrditi 

ili čak opovrgnuti već postojeća pravila koja su iz unutrašnje perspektive za 

izvorne govornike manje evidentna. Mogu se, takođe, uočiti sličnosti i razlike u 

kulturama i kognitivnim poimanjima naroda koji vekovima koegzistiraju na istom 

prostoru. 

Istorija izučavanja boja se sve do druge polovine 20. veka zasnivala na 

različitim pristupima, sve do „1969. godine koja se smatra prekretnicom i koja je 

pobila vladajuću paradigmu. Iz štampe je izašla knjiga Brenta Berlina i Pola Keja 

pod naslovom Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, koja se danas 

već smatra klasičnom literaturom iz ove oblasti.” (Kiss–Forbes 2001: 190). Uni-

verzalistička teorija koautora zasniva se na tvrdnji da imenovanje osnovnih boja 

u pojedinim jezicima nije proizvoljno, već se temelji na opštim principima, te su 

ustanovili i tipologiju boja. Kao rezultat njihovih tvrdnji u drugoj polovini prošlog 

veka u središte interesovanja lingvista dospela su komparativna istraživanja u 

vezi sa bojama, potpomognuta nastankom i dostupnošću obimnih i sveobu-

hvatnih onlajn internetskih korpusa, koji su pogodni za dalju analizu po različitim 

kriterijumima. 

Teorija Berlina i Keja zasniva se, dakle, na kognitivnom univerzalizmu. 

Autori su (proučavajući ukupno 98 različitih jezika19) takođe ustanovili da u jezi-

cima postoji različit broj naziva za osnovne boje, ali da oni pokazuju neke opšte 

tendencije u smislu da se svaki jezik opredeljuje za boje iz skupa od 11 kategorija 

osnovnih boja koje imenuju. Zato u kulturama sa visokim stepenom tehnološkog 

razvoja jezici poseduju maksimalan broj, a u najnerazvijenijim društvima postoji 

samo 2–3 naziva za obeležavanje boja. Pitanje je da li se percepcija boja u ra-

                                                           
19

 Zbog kritika upućenih na račun postavljene teorije, već 1976. godine usledila je revizija 
BK teorije u sklopu projekta Globalno pretraživanje naziva za boje (engl. World Colour 
Survey) i tada je ispitano 110 jezika (Krimer-Gaborović 2019: 144–148, 157–172). 
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zličitim kulturama ipak razlikuje, budući da su one univerzalno date, ali im ljudi u 

različitim sredinama ne pridaju podjednak značaj. 

Berlin i Kej su ustanovili i da je redosled pojavljivanja boja u proučava-

nim jezicima gotovo istovetan i smatrali su da je to u uskoj sprezi sa univer-

zalnošću percepcije boja kod ljudi, kao i sa kognitivnim procesima. Prvo su se 

istovremeno javili nazivi za ahromatske boje ‘bela’ i ‘crna’ (koje neki autori i ne 

ubrajaju među boje), potom na drugom stepenu razvoja ‘crvena’, zatim se u tre-

ćem i četvrtom stadijumu pojavljuju ‘žuta’ i ‘zelena’ ili ‘zelena’ i ‘žuta’ (redosled 

zavisi od jezika), koje u petom stadijumu sledi ‘plava’ (Berlin–Kay 1969: 2–4, 28–

34). Tek kasnije slede ostale boje: ‘siva’, ‘smeđa’, ‘ljubičasta’, ‘purpurna’, ‘ruži-

časta’ i ‘narandžasta’. 

Redosled nastanka naziva potvrđuje i statistika frekvencije pojavljivanja 

imena boja u raznim jezicima, ali i zaključci izvedeni na osnovu praćenja usva-

janja jezika kod male dece (Papp 2012: 54–70).  

Autori su ustanovili i četiri kriterijuma koje termini osnovnih boja u je-

zicima moraju da zadovolje: da budu monoleksične, te ne mogu biti složenice; 

ne mogu označavati nijansu neke druge boje, odnosno ne mogu se javiti u sa-

stavu neke druge boje; ne mogu se odnositi samo na reči, pojave iz određene 

oblasti, već su to lekseme u opštoj upotrebi i na kraju moraju da ih koriste svi 

govorni predstavnici datog jezika. Dodatni uslovi su da ne mogu biti novonastale 

pozajmljenice, da se po frekventnosti nalaze na čelu i da su sposobni za deri-

vaciju drugih kategorija reči (glagola, imenica, priloga). 

Određeni su i glavni domeni boja, koje imenuju jezičke zajednice i čiji su 

opsezi prilično široki. Beli krugovi na sledećoj slici označavaju tzv. fokalne, najka-

rakterističnije nijanse unutar domena. Pri pominjanju neke osnovne boje, mi po-

mislimo upravo na središnju nijansu unutar datog kruga.  

Domen boje sadrži njene različite nijanse, koje mogu biti svetle, tamne, 

mešavina sa nekom drugom osnovnom bojom, ali se najkarakterističnije nalaze 

unutar pomenutog kruga, obeleženog belom linijom. Naziv određene osnovne 

boje zapravo je zajednički naziv za sve nijanse unutar date boje. Broj reči koje 

imenuju boje u okviru domena pojedinih osnovnih boja, međutim, varira od 

jezika do jezika.  
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Domeni osnovnih boja

20 

 

Mnogi lingvisti su osporavali rezultate ova dva istraživača, tvrdeći da 

redosled pojavljivanja naziva za boje ne može biti univerzalan, već zavisi od ulo-

ge koju ta boja ima u kulturi jednog naroda, govornih predstavnika nekog jezika, 

kao i da tzv. fokalne boje nisu od opšteg značaja, pošto zavise od samih boja 

koje postoje u prirodnom okruženju govornika, kao i od njihove uloge u datoj 

kulturi. Postojala su i mišljenja (tu prvenstveno mislim na Levinsona i 

Verzbickaju) koja su optuživala zagovornike univerzologije da žele silom na-

metnuti shvatanja zapadnjačke civilizacije na sve ostale jezike. 

Sedamdesetih godina prošlog veka u više istraživačkih centara vršena su 

neurofizička istraživanja, tokom kojih je ustanovljeno da se, na osnovu krivulje 

osetljivosti receptora u oku, mogu izdvojiti četiri ključne boje: ‘crvena’, ‘žuta’, 

‘zelena’ i ‘plava’. Ako se njima priključe ‘bela’ i ‘crna’, može se zaključiti da po-

stoji šest primarnih boja, koje su određene „naslednim osobinama nervnog 

sistema, te nisu determinisane nasumičnim, naučenim šemama” (Papp, 2012: 

23). Lejkof je, pak, pokušao da dokaže kako razlikovanje kategorija boja u 

pojedinim jezicima zavisi od biološkog sastava, od kognitivnih mehanizama, ali i 

od kulturno specifičnih izbora čoveka. Bilo je i onih koji su zagovarali teoriju 

jezičkog relativizma, naime da sistem konkretnih jezika, odnosno semantička 

struktura koja u njima vlada utiču na upotrebu jezika i na razmišljanje, što 

direktno ima upliva i na percepciju boja, kao i na podelu spektra (Ibid.). 

Nije mi cilj da detaljno prikažem istoriju istraživanja naziva boja, a svim 

zainteresovanim čitaocima preporučujem disertaciju Ester Pap, u kojoj autorka 
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 Izvor slike: http://www.handprint.com/HP/WCL/color2.html (Preuzeto: 21. 1. 2020). 

http://www.handprint.com/HP/WCL/color2.html
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detaljno analizira različite teorije, kao i istraživanja koja su potvrdila ili opovrgla 

pomenute teorije. Smatram, međutim, potrebnim da istaknem konstataciju 

Papove da najnovije studije vezane za frekvenciju naziva za boje pokazuju 

svrsishodnost povratka osnovnim postavkama Berlin–Kejove teorije i da one 

potvrđuju njihove glavne konstatacije (Papp, 2012: 150). Dodajmo ovome da 

novija istraživanja potvrđuju kako:  

– svi jezici sveta mogu imati do 12 naziva za osnovne boje, najviše ih 

je u jezicima najrazvijenijih civilizacija21;  

– univerzalna je karakteristika da se neke od osnovnih boja (‘crvena’, 

‘plava’, ‘zelena’ i ‘žuta’) izdvajaju u većoj meri, te se nazivaju pri-

marnima (prepoznavanje i imenovanje tih boja je brže i preciznije); 

– istaknute nijanse pojedinih boja predstavljaju fokalne tačke u dome-

nu; 

– ostale nijanse se u domen ubrajaju na osnovu stepena sličnosti sa 

fokalnim bojama (Papp 2012: 29). 

BOJA PREDMETA 

Ukoliko je prisutna svetlost, a čulo vida nam besprekorno funkcioniše, 

svet oko nas doživljavamo u boji. Od čega zavisi kako vidimo stvari koje nas 

okružuju? Ustanovljeno je da različiti predmeti svetlost koja na njih pada ap-

sorbuju ili reflektuju na različite načine. Boja predmeta zavisi od tri stvari. Prva 

je spektralni sastav snopa svetlosti koji je usmeren na objekat (znamo da se 

svetlost sastoji od zraka različite talasne dužine), druga je materijal od kojeg je 

predmet sačinjen, odnosno od sposobnosti materijala da reflektuje ili apsorbuje 

svetlost. Reflektujuću sposobnost predmeta određuju njegova površina, veli-

čina, oblik, struktura, ali i konkretna sredina u kojoj se predmet nalazi. Neke 

stvari su sposobne i da emituju svetlost, što takođe utiče na kolorit predmeta. 

Možemo dakle da zaključimo da boja tela prvenstveno zavisi od toga da li se 

neki zraci na njegovoj površini uopšte reflektuju ili ne, a ukoliko postoji refleksi-

                                                           
21

 Ipak, više istraživača (među kojima i Feldvari u http://www.szintan.hu) naglašava da 
se daljim razvojem civilizacije sposobnost ljudskog oka za razlikovanje boja povećava, što 
vremenom može da dovede do povećanja broja osnovnih boja ili do podizanja statusa 
nekih nijansi u osnovne boje.  

http://www.szintan.hu/
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ja, o kom opsegu talasne dužine se radi: ukoliko predmet sve zrake apsorbuje u 

istoj meri, izgledaće crno, a ako odbija sve zrake, delovaće belo. U slučaju da 

reflektuje samo neke zrake, a druge upija dobijamo obojeno telo, a konkretno 

hromatsko svojstvo zavisi od sastava i količine odbijenih obojenih zraka. 

Treća stvar od koje zavisi boja predmeta je ljudsko oko, koje prima 

utisak reflektujuće svetlosti i, u zavisnosti od talasne dužine zraka i od ugla po-

smatranja, doživljava je kao boju. Svetlost sa najkraćom talasnom dužinom je 

’ljubičasta’, nešto duže su ’plava’ i ’zelena’, a zatim slede ’žuta’ i ’narandžasta’, 

dok najdužu talasnu dužinu poseduje ’crvena’ boja.  

‘ljubičasta’ ‘plava’ ‘zelena’ ‘žuta’ ‘narandžasta’ ‘crvena’ 

382–440 nm 440–485 nm 500–565 nm 565–590 nm 590–625 nm 625–760 nm 

Domen optičke slike boja 

Frekvencija talasa je takođe jedna od značajnih svojstava boja: 

‘ljubičasta’ ‘plava’ ‘zelena’ ‘žuta’ ‘narandžasta’ ‘crvena’ 

790–680 THz 680–620 THz 600–530 THz 530–510 THz 510–480 THz 480–405 THz 

Frekvencijski opseg boja 

 

Percepcija stimulusa u oku zavisi od adaptibilne sposobnosti ovog čula, a 

na obradu i procenu ovog oseta u mozgu utiču mentalno stanje posmatrača, 

njegovo kulturološko i emocionalno iskustvo, kao i raspoloženje.  

INHERENTNE KARAKTERISTIKE BOJA 

Pored raspona talasnih dužina, svaka boja ima još tri veoma značajne 

karakteristike. To su: obojenost ili ton (engleski hue), zasićenost (saturation) i 

svetlina ili sjaj (value). Obojenost se može opisati kao predstavljanje pozicije 

boje u krugu čistih duginih boja, u kome se nalaze osnovne, sekundarne boje i 

njihove kombinacije. Ton zavisi od frekvencije emitujućeg zračenja. To su 

zapravo spektralne boje kao što su ‘crvena’, ‘plava’, ‘zelena’, ‘žuta’, itd. 

Zasićenost predstavlja intenzitet boje, odnosi se na dominaciju određene čiste 

boje u odnosu na ahromatsku belu ili sivu. Prema intenzitetu razlikujemo: 

zasićene (najviši stepen zasićenosti, sa niskim sadžajem sive), jarke (svetle boje 

visokog stepena zasićenosti), blede (nezasićene svetle boje) i pastelne (relativno 
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zasićene sa srednjim sadržajem sive) boje. Čiste boje se mogu izoštravati doda-

vanjem ahromatske bele (proces se na engleskom zove TINT) ili otupiti pomoću 

mešanja sa crnom bojom (na engleskom SHADE), tako dobijamo zagašene to-

nove. Treća karakteristika, svetlina, predstavlja intenzitet osvetljenja, koliko je 

neka boja u osnovi tamna ili svetla. Tako je najsvetlija hromatska boja žuta, a 

najtamnija tamnoljubičasta. 

U literaturi se susrećemo i sa nekim drugim osobinama boja, prema koji-

ma se pominju monohromatske (koje poseduju jednu talasnu dužinu i ne mogu 

se raščlaniti), polihromatske (nastaju aditivnim ili supstraktivnim mešanjem bo-

ja, pri čemu u aditivnom mešanju osnovu čine ’crvena’, ‘zelena’ i ‘plava’, a kod 

supstraktivnih ‘purpurna’, ‘žuta’ i ‘tirkizna’) i ahromatske (bezbojne) boje. 

Primarne hromatske boje (’crvena’, ‘plava’, ‘žuta’) su boje prvog reda 

koje se ne mogu razložiti, a služe za stvaranje sekundarnih boja međusobnim 

mešanjem. Tako nastaju sekundarne boje: ‘ljubičasta i ‘purpurna’ (mešanjem 

‘crvene’ i ‘plave’ u različitim srazmerama), ‘zelena’ (od ‘plave’ i ‘žute’), te ‘na-

randžasta’ (mešanjem ‘žute’ i ‘crvene’). Tercijalna boja pak, nastaje sjedinja-

vanjem primarnih i sekundarnih boja: ’smeđa’ (mešanjem ‘crvene’ i ‘zelene’; 

‘plave’ i ‘narandžaste’; ili ‘žute’ i ‘ljubičaste’). 

Boje u nama izazivaju i termalne efekte, pa tako govorimo o toplim (na-

goveštavaju nam osećaj vreline vatre: ‘žuta’, ‘crvena’, ‘narandžasta’) i hladnim 

(podsećaju nas na led: ‘plava’, ‘zelena’) bojama. Prečnik koji u točku boja pove-

zuje ‘žućkastozelenu’ i ‘ljubičastu’ boju deli krug na hladne i tople boje. Među-

tim, pretežno sve boje imaju i nijanse koje mogu, u zavisnosti od okruženja, da 

izazovu suprotni toplotni efekat. Tako, na primer, ‘žućkastozelena’ pored čisto 

‘plave’ ili ‘zelene’ stvara utisak tople boje. Jedino se ‘narandžasta’ može smatrati 

isključivo toplom bojom.  

Nazivi za osnovne boje označavaju sve nijanse koje spadaju u domen te 

boje. Boja sa najkarakterističnijom obojenošću, zasićenošću i svetlošću pred-

stavlja prototip osnovne boje, odnosno fokalnu tačku domena. 

NIJANSE 

Varijante određene boje koje se razlikuju po zasićenosti i svetlosti nazi-

vamo nijansama. U najnovije vreme u žiži interesovanja istraživača nisu samo 

nazivi za osnovne i fokalne boje, već se sprovode i opsežne kontrastivne analize 
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načina imenovanja nijansi koje spadaju u pojedine domene boja u raznim jezi-

cima.  

Karakteristike nijansi koje se u domenima nalaze oko fokalnih tačaka 

razlikuju se u sve većoj meri kako se krećemo prema rubnim područjima, i to do 

te mere da se one postepeno prelivaju jedna u drugu, te se ne mogu povući pre-

cizne granice između domena. Tako možemo da konstatujemo da se 

dominantne nijanse nalaze uz fokalne boje, a recesivne pri obodu. Mađarski 

jezik je u stanju, zahvaljujući aglutinativnim svojstvima, da imenuje veliki broj 

nijansi: Melinda Feldvari u svom onlajn rečniku boja (Földvári: Színszótár. 

http://www.szintan.hu) evidentira čak 1.105 nijansi u sklopu 12 osnovnih boja. 

Interesantno je da najviše tonova poseduje ‘žuta’ (159), zatim ‘zelena’ (151), tre-

će mesto zauzima ‘smeđa’ (133), nju sledi ‘crvena’ (131), koja se u mađarskom 

imenuje pomoću dve različite lekseme piros/vörös, zatim ‘plava’ (128), iza koje 

slede ahromatske ‘siva’ (90) i ‘bela’ (79). Po broju nijansi pri kraju reda se nalaze 

‘ružičasta’ (57), ‘purpurna’ (56), ‘narandžasta’ (38) i ‘ljubičasta’ (30). Ovoj po-

slednjoj prethodi treća ahromatska, ‘crna’ (38). Zanimljivo je da broj nijansi ni na 

koji način nije povezan sa učestalošću njihove upotrebe. 

Napredak IT tehnologije, kao i izrada i široka dostupnost baza podataka, 

omogućili su jasnu i preciznu identifikaciju nijansi, budući da svaka od njih pose-

duje svoj jedinstveni identifikacioni kod. Kompjuterske šifre pružaju tri vrste 

informacija: 1. heksadecimalne podatke o boji zasnovane na HSV sistemu22;       

2. šifru prema RGB23 sistemu i 3. parametre ljudske percepcije boje u zavisnosti 

od njenog položaja u točku24. Stoga se ove konstantne koordinate boja mogu 

uporediti sa različitim promenljivim parametrima (pažnja posmatrača, ugao po-

                                                           
22

 HSV je skraćenica od prvih slova engleskih reči Hue, Saturation i Value. Ovaj sistem je 
poznat kao Munsell Color System, nazvan po američkom slikaru Albertu H. Munselu 
(1858–1918), koji je sa svojim timom umetnika razvio sistem boja. Pomenuti sistem je 
usvojen od strane Američkog biroa za standarde i poznat je kao Inter-Society Color 
Council-National Bureau of standards (ISCCNBS) system.  
23

 RGB je skraćenica od prvih slova engleskih reči Red, Green i Blue. Ona odgovara 
ljudskoj trihromaciji, ćelijama koje reaguju na tri svetlosna opsega: duge talasne dužine 
(od oko 625–760 nm – crvena); srednje talasne dužine (od 500–565 nm – zelena); kratke 
talasne dužine (440–485 nm – plava). 
24

 U krugu boja (0–360
o
) raspored je sledeći: 0

o
 = crvena, 60

o
 = žuta, 120

o
 = zelena, 240

o
 

= plava, 280
o
 = ljubičasta, itd. Neutralne boje (bela-crna-siva) nemaju obojenost 

(http://www.színtan.hu). 

http://www.szintan.hu/
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smatranja, spoljni fizički faktori) kako bi se mogle ustanoviti sličnosti i razlike 

među njima. 

Čovek međutim često nije u mogućnosti da u svest tačno prizove nijanse 

pojedinih boja, a još je teže tokom komunikacije nedvosmisleno identifikovati i 

sagovorniku precizno saopštiti konkretnu varijantu određene boje (čak ni u 

uslovima kada one poseduju svoje precizne kompjuterske podatke pretočene u 

šifre, nismo u stanju da ih u svakodnevnom govoru koristimo). Zbog toga pri-

begavamo drugim rešenjima – korišćenju složenica, atributskih konstrukcija ili 

poređenja. Srpski jezik nije sklon stvaranju složenica u meri koliko je to slučaj sa 

mađarskim jezikom, stoga prevodi naziva za nijanse često deluju usiljeno ili 

rogobatno, posebno ako se koriste analitički oblici, najčešće genitivne konstruk-

cije. 

Nazivi za nijanse boja nastaju na više načina, najčešće na osnovu aso-

cijacije, ali se imena mogu odnositi na poreklo ili nalazište pigmenata; na mesto 

ili način proizvodnje; na sastojke boja; na identitet osobe koja ju je patentirala; 

na slikara za kog se vezuje neka karakteristična nijansa i slično. Može se konsta-

tovati i tendencija da svakodnevno nastaju novi nazivi i da je svako razdoblje 

imalo svoje omiljene i dominantne tonove, koje su govorni predstavnici usvojili 

ili ih vremenom odbacili. Ukoliko je nijansa predstavljala samo prolaznu modu, 

ona se gubi iz svakodnevne upotrebe, ali ostaje u pasivnom rečniku, ukazujući 

na nekadašnje trendove ili modne detalje. 

ASOCIJACIJE I BOJE 

Kao što se već do sada moglo zaključiti, nazivi za nijanse boja su često 

motivisani asocijacijama. Specifična boja određenog predmeta, biljke, životinje, 

pojave služi kao stimulus za asocijativne nazive. U mađarskom jeziku se u 

složenicama kao prvi član javlja imenica koja služi za upoređivanje, a drugi član 

predstavlja domen kojoj nijansa pripada ili nadređeni pojam, ‘boja’. O tome na 

šta nas sve asociraju pojedine boje biće reči kasnije u okviru analize osnovnih 

boja.  

Istovremeno, pominjanje određenih boja takođe priziva razne asocijacije 

kao odgovore na stimulus. Logično bi bilo da se prilikom imenovanja osnovnih 

boja, shodno teoriji prototipa, kao reakcije prvenstveno pojave pojmovi koji su 

prisutni u definisanju same boje. Na primer, u mađarskom jednotomniku ‘bela’ 
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se opisuje kao “boja čistog snega”, a u rečniku srpskog jezika „koji je boje snega, 

mleka i sl.”, na osnovu toga bi se moglo očekivati da se kao reakcija na prideve 

fehér i beo u oba jezika na prvom mestu javlja ’sneg’ (u srpskom i ’mleko’). Ova 

naša pretpostavka se pokazala kao tačna u odnosu na srpski jezik, jer je prema 

ARSJ reakcija sneg zaista na prvom mestu sa 216 ponavljanja, što iznosi 27%, ali 

u mađarskom je hó tek na trećem mestu sa 6%. Njemu prethodi komple-

mentarna ’crna’ i nadređen pojam szín. Sve to otkriva dosta o položaju reakcija 

u leksičkom i sintaksičkom polju pojedinih boja. Pogledajmo sada kakvo je 

asocijativno polje lekseme SZÍN prema mađarskom asocijativnom rečniku: 

SZÍN kék (233 – 21,7%), piros (134 – 12,5%), fekete (99 – 9,2%), zöld (85 – 7,9%), 
sárga (45 – 4,2%), színes (38 – 3,5%), szivárvány (37 – 3,4%), rózsa/rózsaszín (27 
– 2,5%), fehér (23 – 2,1%), lila (14 – 1,3%), festék (10 – 0,9%), fények/fény, 
szép, színek/szín, színtelen (9 – 0,8%), barna, szám (8 – 0,7%), ceruza, tarka, 
virág/virágok (7 – 0,7%), élet, kép, vidámság, vörös (6 – 0,6%), festmény, sok, 
sötét, szürke, vak (5 – 0,5%), árnyalat, látás, szag, világos (4 – 0,4%) ezüst, fa, 
hangulat, kedvenc szín/kedvenc színem, narancssárga, szén (3 – 0,3%) bajban, 
ház, indulat, íz, jó, keverés, kiabálás, kín, meleg, pad, pink, pompa, pompás, 
sakk, szem, színpad, színskála, színvak, tévé/tv, vakság, vér, vidám, világ, vilá-
gosság (2 – 0,2%), jó, rossz, kék, zöld, adott, alak, átlátszó, béke, bőr, cigi, color, 
csepp, csúnya, divat, ecset, égszínkék, élénk, emberek, én, erős, fajták, fekete-
fehér, felszín, festés, géz, gyümölcs, háromszög, házfal, hupikék, hupilila, íny, íz-
lés, játék, kabát, kavalkád, két, kever, keverék, keverő, kéz, kifejezés, királykék, 
könyv, kuss, lap, látni, látomás, látvány, minta, nagymama, narancs, öröm, pa-
letta, papagáj, paradicsom, piros-kék, rajz, régi, rím, rosszallás, ruha, skála, sok- 
fajta, sokféle, sok szín, sötétkék, spré, stílus, számítógép, szán, szeme, szépség, 
színben, színes ceruza, szinesztézia, színlel, színvilág, szív, szőnyeg, szörnyű, ter-
mészet, tesz, tévesztő, valjon, valóság, váltó, varázs, visz (1 – 0,1%).

25
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 BOJA plava (233 – 21,7%), crvena (134 – 12,5%), crna (99 – 9,2%), zelena (85 – 7,9%), 
žuta (45 – 4,2%), u boji (38 – 3,5%), duga (37 – 3,4%), ruža/ružičasta (27 – 2,5%), bela 
(23 – 2,1%), ljubičasta (14 – 1,3%), farba (10 – 0,9%), svetlost, lepa, boje, bezbojna (9 – 
0,8%), smeđa, broj (8 – 0,7%), olovka, šarena, cvet/cveće (7 – 0,7%), život, slika, veselje, 
crvena (6 – 0,6%), slika, mnogo, tamna, siva, slep (5 – 0,5%), nijansa, vid, miris, svetla (4 
– 0,4%) srebro, drvo, raspoloženje, omiljena boja/moja omiljena boja, narandžasta, ugalj 
(3 – 0,3%) u nevolji, kuća, gnev, ukus, dobra, mešanje, galama, patnja, topla, klupa, pink, 
raskoš, rakošna, šah, oko, pozornica, spektar boje, daltonista, teve/tv, slepilo, krv, vese-
la, svet, svetlost (2 – 0,2%), dobra, loša, plava, zelena, data, oblik, providna, mir, koža, ci-
gareta, color, kap, ružna, moda, četkica, nebo-plava, živahna, ljudi, ja, jaka, vrste, crno-
bela, površina, bojenje, gaza, voće, trougao, zid kuće, otvoreno plava, otvoreno ljubi-
časta, desni, ukus, igra, kaput, mešavina, dve, mešati, mešalica, ruka, izraz, kraljevsko-
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Prvo me je interesovalo koja boja spektra se i koliko često pojavljuje na 

stimulus szín. Od 1.076 ispitanika, njih 233 (21,7%) na prvom mestu navodi 

’plavu’, zatim komplementarnu ’crvenu’ (134 – 12,5%), na trećem mestu nala-

zimo ahromatsku ’crnu’ (99 – 9,2%), zatim ’zelenu’ (85 – 7,9%) i ’žutu’ (45 – 

4,2%). Zanimljivo je da je ’ružičasta’ (27 – 2,5%) pretekla drugu ahromatsku 

boju, ’belu’ (23 – 2,1%), ali i ’ljubičastu’ (14 – 1,3%) i ’smeđu’ (8 – 0,7%) takođe. 

Činjenica da se vörös kao drugi naziv za ’crvenu’ (6 – 0,6%) nalazi na začelju u 

odnosu na ostale osnovne boje dokazuje tvrdnje kako ova leksema gubi u borbi 

za prevlast od naziva piros. Ova leksema je ograničena samo na upotrebu u 

okamenjenim konstrukcijama. Iza nje u nizu slede ’siva’ (5 – 0,5%) i ’naran-

džasta’ (3 – 0,3%). Sa učestalošću od 0,1% u korpusu nalazimo neke nijanse 

osnovnih boja: ’pink’, ’neboplava’, ’svetloplava’, ’kraljevsko plava’, ’crveno-pla-

va’, ’teget’. Možemo dakle da zaključimo da se na stimulus szín pojavilo devet-

naest različitih reakcija koje imenuju boje. Treba napomenuti da ovaj rečnik 

među odrednicama beleži samo šest osnovnih boja, i to, pored ahromatskih, još 

’crvenu’, ’plavu’, ’zelenu’ i ’žutu’. ’Braon’ i ’siva’ se ne nalaze među stimulusima. 

Prisutni su i pridevi za sužavanje karakteristika boja: ’svetla’, ’tamna’, ’jarka’, 

’topla’, ’vesela’, ’jaka/snažna’. 

Pored reakcija sa značenjem boja, nalazimo dosta apstraktnih i kon-

kretnih imenica, koje su u tesnoj vezi sa doživljajem boja, bilo da je to sama 

’svetlost’ ili izrazi koji upućuju na raznoliko svojstvo ove pojave (’duga’, ’nijansa’, 

’skala’, ’mešavina’, ’uzorak’, ’mnogo vrsta’, ’mnogo boja’, ’šarena’) ili na kon-

kretne predmete koje se tiču boja (’farba’, ’olovka’, ’bojica’, ’slika’, ’crtež’, ’pa-

leta’, ’četkica’). Često dolazi do izražaja i emotivni stav ispitanika (’lepa’, ’lepota’, 

’dobra’, ’raspoloženje’, ’omiljena [boja]’, ’veselost’, ’život’, ’raskoš’, ’raskošno’, 

’baka’). Međutim, prisutni su i odgovori sa negativnim stavom, počev od skoro 

neutralnog ’bezbojna’ pa sve do onih koji imaju jaku negativnu konotaciju 

’gnev’, ’loša’, ’neodobravanje’, ’patnja’, ’ružna’, ’strašna’, itd. Prisutne su i aso-

cijacije vezane za percepciju, sa jedne strane za vizuelnu percepciju, pre svega 

                                                           
plava, knjiga, kuš, list papira, videti, priviđenje, prizor, uzorak, baka, narandža, radost, 
paleta, papagaj, paradajz, crveno-plava, crtež, stara, rima, neodobravanje, odeća, skala, 
puno vrsta, puno boja, tamnoplava, sprej, stil, računar, sanka, nečije oči, lepota, u boji, 
bojica, sinestezija, pretvarati se, svet boja, srce, tepih, strašno, priroda, činiti, stvarati 
zabludu, neka se izjasni, stvarnost, menjač, čarolija, nositi (1 – 0,1%). 
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negativno konotirajući nedostatak čula vida (’slep’, ’slepilo’, ’daltonista’), ali i 

reakcije koje su direktno povezane sa vidnim osetom i vizuelnim utiskom (’vid’, 

’oko’, ’gledati’, ’videti’, ’priviđenje’, ’prizor’), a sa druge strane se pojavljuju i 

ostali oseti (’ukus’, ’miris’, ’galama’, ’desni’, ’ukus’, ’sinestezija’). U nekim sluča-

jevima je oblik reči motivisao reakcije – to su složenice ili izvedenice u čijem 

sastavu se nalazi szín, ali vrlo često nemaju nikakvu semantičku vezu sa bojom: 

színpad (’pozornica’, ’scena’), felszín (’površina’), színlel (’pretvarati se’). 

Među reakcijama nalazimo i primere za konkretne predmete koji, izme-

đu ostalog, imaju i varijante u boji tévé/tv, ruha, ili su jako šareni papagáj, od-

nosno postoje primerci u raznim bojama (’klupa’, ’cveće’, ’koža’, ’ljudi’, ’voće’, 

’kaput’, ’zid kuće’, ’tepih’, ili je pak samo jedna (odnosno pretežno jedna) boja 

karakteristična za tu vrstu stvari (’krv’, ’šah’, ’paradajz’, ’srce’). Ima među njima 

apstraktnih imenica, kojima čovek pripisuje razne boje, obično prema subjek-

tivnim sklonostima (’svet’, ’radost’, ’život’, ’gnev’, ’mir’, ’veselje’, ’rima’, ’stvar-

nost’, ’čarolija’). 

Nažalost Asocijativni rečnik srpskoga jezika (ARSJ) ne sadrži imenicu 

BOJA kao stimulus, te nisam uspela da uporedim ove rezultate sa eventualnim 

reakcijama ispitanika u srpskom. 

Zanimljivo će biti ispitati kakve reakcije izazivaju pojedine boje kao sti-

mulusi prvenstveno u odnosu na nadređeni pojam, ali i recipročno između sebe. 

O tome će biti reči u sklopu analize pojedinih osnovnih boja.  

SIMBOLIKA BOJA 

Živimo u svetu okruženi bojama, čim izađemo iz tame pojavi se svetlost i 

suočavamo se sa raznolikošću šarenog sveta. Ta raznolikost kolorita iz nepo-

srednog okruženja ostavlja trag na naše doživljavanje stvarnosti i na sistem 

vrednosti koje zastupamo. Posredno i neposredno boje ispoljavaju svoj uticaj na 

naš život. Određuju naše bitisanje, utiču na raspoloženje, karakterne osobine, pa 

čak i na fizička svojstva. Nalazimo ih na svakom koraku, komuniciramo sa njima i 

posredstvom njih stvaramo vezu sa svetom oko nas, sa ljudima i prirodom koja 

nas okružuje. Stoga im pridajemo različita značenja, funkcije, simbolički značaj. 

Uspostavljamo lični odnos prema bojama, one za nas predstavljaju različita zna-

čenja sa ličnim ili za čitavu zajednicu značajnim konotacijama, identifikuju se sa 

našim ciljevima i stremljenjima, ali vremenom se i mi poistovećujemo sa njima, 
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odnosno sa stvarima koje one za nas predstavljaju. Većina ljudi ima omiljenu 

boju, čak i ako toga nisu svesni. Ukoliko, međutim, usmere svoja zapažanja na 

fenomen boja, uočiće svoje afinitete koje gaje prema pojedinim bojama. Omi-

ljena boja otkriva ličnost, karakter i emocije. Postoji posebna oblast u psihologiji 

koja pokušava da identifikuje efekte boja na ljudske emocije i aktivnosti. Hro-

moterapija je oblik alternativne medicine u istočnjačkim civilizacijama. Boje mo-

gu da predstavljaju i simbole nekih društvenih grupa i slojeva. 

U različitim kulturama neke od boja mogu imati drugačiji značaj. To je 

prvenstveno uslovljeno izvanjezičkom stvarnošću koja okružuje konkretnu kultu-

ru dominantnim bojama u prirodnom ambijentu, ali i načinom na koji pojedini 

jezici leksikalizuju uočene vizuelne utiske iz svoje sredine, zasnovane na biološ-

kim sposobnostima njegovih govornih predstavnika. Stoga se nazivi za nijanse 

određenih boja razlikuju od jezika do jezika. 

U antičkim vremenima bojama su pripisivana magijska stojstva, tragovi 

toga se i danas mogu naći u narodnim verovanjima. Posebno su dve neutralne 

boje, kao i ‘crvena’, imale značajnu ulogu i značaj koji se može smatrati univer-

zalnim: dok je ’bela’ bila simbol Boga, savršenstva, dobrog, obdanice, a ‘crna’ 

noći, smrti, zla, zajednički su predstavljali zagrobni život. Za razliku od ahro-

matskih boja, ‘crvena’ je bila simbol krvi i vatre, a preko njih posredno dobra i 

zla, odnosno isticala je dualnost života i smrti. Značaj ostalih hromatskih boja je, 

pak, mnogo više uslovljen specifičnom kulturnom percepcijom. 

Tokom svog duhovnog razvoja čovek se sve manje oslanjao na stvaranje 

pojmova na osnovu svojih konkretnih iskustava i postajao je sposobniji za stva-

ranje kompleksnijih znakovnih sistema. Iz tog razloga se značaj i semantička 

pozadina boja u različito razvijenim civilizacijama i razlikuju. Taj evolucioni pro-

ces potvrđuju i studije koje se bave istorijatom boja. Postoje boje koje se u 

većini kultura tumače na sličan način, druge, pak, imaju drugačiju, ponekad čak 

suprotnu konotaciju. Tako se dešava da neke suprotstavljene, komplementarne 

boje na različitim stranama sveta poseduju istu simboliku (pomislimo samo na 

boju žalosti u zapadnjačkim i istočnjačkim kulturama). 

Boje odražavaju društvene, verske i ideološke promene, istovremeno 

prate razvoj nauke i tehnologije, motivišući nova značenja. Zbog toga su bojama 

tokom istorije pripisivani razni obrasci simboličkog značenja koji su se vezivali za 

modne trendove (istorija mode je često bila uslovljena društvenim i ekonom-
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skim činiocima), za politička i ideološka previranja, kao i za pravce u umetnosti. 

Simbolika boja će opširnije biti razmatrana u okviru pojedinih poglavlja. 

DERIVACIJA, KOLOKACIJA, FRAZEOLOGIJA 

Prema Berlin–Kejovoj teoriji, nazivi za osnovne boje su monoleksične 

jedinice sa izraženom derivacionom sposobnošću, što znači da su pogodne za 

stvaranje drugih reči. To u praksi znači da im se povećava učestalost upotrebe, 

ali i da se u rečeničnim konstrukcijama pojavljuju u različitim funkcijama. Za sva-

ki naziv za osnovne boje u mađarskom jeziku možemo potvrditi da zadovoljava 

ovaj postavljeni kriterijum, s obzirom da se od njih stvaraju imenice, pridevi, 

glagoli i prilozi sa različitim semantičkim ograničenjima. To isto važi i za tzv. pri-

marne osnovne boje u srpskom jeziku, ali za sekundarne, motivisane nazive, kao 

što su narandžasta, ružičasta i ljubičasta derivacija se javlja u mnogo manjoj 

meri, uglavnom u nestandardnim varijantama. Analizirajući derivacioni poten-

cijal naziva za boje osvrnuću se na sufikse koji se u oba jezika koriste prilikom 

stvaranja novih reči, te na značenja i funkcije novonastalih leksema. 

U procesu komunikacije boje nikada ne stoje samostalno, uvek se odno-

se na neki pojam. Te, mahom atributske sintagme, često stvaraju ustaljene spo-

jeve reči, kolokacijske sprege i frazeološke jedinice. One se vremenom u tolikoj 

meri ustale da mogu da prerastu i u složenice, stvarajući tako asocijativne nazive 

za nijanse ili monofrazeme: fehér hó → fehér, akár/mint a hó → hófehér (beo 

sneg → beo poput snega → snežno beo/sneg-beo). Zbog toga sam smatrala 

potrebnim da se u okviru pojedinih boja pozabavim i frazeologijom i koloka-

cijskim vezama, te da navedem spisak najčešćih sintagmi u mađarskom jeziku sa 

prevodima na srpski. Na osnovu navedenih primera može se zaključiti da između 

jezika koji su predmet analize postoji kulturološka bliskost, mada postoje velika 

odstupanja koja se tiču termina vezanih za biljni i životinjski svet.  

Što se frazeoloških izraza tiče, uočene su veće razlike. Počev od konsta-

tacije da u odnosu na neke boje ne postoje podaci u frazeološkim rečnicima 

jednog (ređe oba) od navedenih jezika, istovremeno su prisutni i izrazi koji su po 

strukturi i značenju ekvivalentni, ali nalazim i primere sa identičnim leksičkim 

sklopom koji u pomenutim jezicima poseduju potpuno ili delimično različito 

značenje. Partnere u komunikaciji to može da zavara i da dovede do izvođenja 

pogrešnih zaključaka.  



 

 

O NAZIVIMA BOJA U MAĐARSKOM I SRPSKOM JEZIKU 

Fenomen boja je oduvek zaokupljao pažnju čoveka, pa tako postoje raz-

na tumačenja ove sfere ljudske percepcije. Razvojem čoveka, širenjem spoznaja 

o svetu koji nas okružuje, razvojem nauke i naučnih disciplina, menjao se kako 

doživljaj boja tako i sam pristup vizuelnom svetu. Problematikom boja bavili su 

se eksperti raznih struka, pokušavajući da sagledaju fenomen iz ugla fizike, he-

mije, oftalmologije, antropologije, psihologije, likovne umetnosti, lingvistike (u 

okviru ove poslednje, metodama opšte lingvistike, tipološke univerzologije, kon-

trastivne gramatike, psiholingvistike, sociolingvistike, semiotike, itd). 

Kroz istoriju proučavanja boje su posmatrane i proučavane na razne na-

čine, sa jedne strane, kao objektivno svojstvo određenih predmeta koji nas okru-

žuju u stvarnosti, a s druge, kao subjektivna percepcija posmatrača, utisak koji 

na oko ostavljaju različita zračenja od kojih se sastoji svetlost. Bilo je i onih koji 

su negirali postojanje boja kao posebne inherentne fizičke manifestacije stvari, 

uslovljavali su je svojstvom materije i prisustvom svetlosti. 

U prethodnom poglavlju sam ukratko govorila o istraživanjima vezanim 

za nazive boja u pojedinim jezicima, o ključnim prekretnicama u pristupu ovom 

fenomenu, o teorijama koje su nastale u vezi sa univerzalnošću kolorističkih 

svojstava predmeta, kao i o kriterijumima koje neka leksema mora zadovoljiti da 

bi se smatrala nazivom za osnovnu boju. Stoga ovde nisu izložene teorijske 

rasprave i polemike u vezi sa gore pomenutim stavovima, već se akcenat stavlja 

na mogućnosti kontrastiranja naziva boja u dva tipološki i geneološki vrlo raz-

ličita jezika: u mađarskom i u srpskom. 

Prema teoriji Berlina i Keja svaku osnovnu boju bi trebalo da označava 

samo jedna prosta, nemotivisana reč. Kao što se iz donje tabele mađarskih i 

srpskih ekvivalenata vidi, taj kriterijum nije zadovoljen u potpunosti ni u jednom 

jeziku.  
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Nazivi osnovnih boja
26

 

u srpskom u mađarskom 

1. bela fehér 

2. crna fekete 

3. crvena  piros, vörös* 

4. zelena zöld 

5. žuta sárga* 

6. plava kék 

7. braon barna 

8. ljubičasta* lila 

9. ružičasta* rózsaszín* 

10. narandžasta* narancssárga* 

11. siva szürke 

 

U mađarskom jeziku za ‘crvenu’ boju postoje dva paralelna izraza, a u 

oba jezika nalazimo i derivirane i motivisane lekseme.  

Postoji jedna vrlo bitna razlika, proizašla iz tipoloških svojstava jezika 

koji su predmet naše analize, a to je da nazivi boja kao imenske reči u srpskom 

imaju oblike za gramatički rod (beo, bela, belo), dok u mađarskom jeziku to ne 

može biti slučaj, pošto u ovom jeziku ne postoji kategorija gramatičkog roda 

(fehér). 

STRUKTURA NAZIVA ZA BOJE 

Posmatrajući oblike reči koji služe za označavanje boja, ovom prilikom 

se neću ograničiti na osnovne boje, već ću analizu proširiti i na njihove nijanse. 

Struktura naziva za boje može biti različita u oba jezika.  

1.  Proste lekseme: većinom služe za označavanje osnovnih boja. One se 

sastoje samo od jedne morfeme: beo – fehér, crn – fekete, zelen – zöld, 

plav – kék, žut – sárga, braon/smeđ – barna, siv – szürke.  

2.  Izvedeni nazivi su i u srpskom i u mađarskom pretežno semantički 

motivisane reči. Moramo napomenuti da se ovaj način stvaranja naziva 
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 U tabeli su obeleženi (*) semantički motivisani nazivi. 
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ne podudara u svakom slučaju u oba jezika: crv-ena – pir-os, vör(vér)-ös, 

ljubič-asta – lila, ruž-ičasta (rózsa|szín), narandž-asta (narancs|sárga)27.  

3.  Složenice koje sadrže kombinaciju osnovnih boja ili su nastale od pored-

benih konstrukcija zastupljene su pretežno u mađarskom, pošto je to i 

inače čest način stvaranja reči u ovom jeziku. Složenice za obeležavanje 

boja većinom nastaju tako što se: 

– kao drugi član kompozituma najčešće javlja imenica szín ‘boja’: 

meggyszín ’boja trule višnje’, eperszín ‘boja jagode’, orgonaszín ‘bo-

ja jorgovana’, gesztenyeszín ‘kestenjasta’, barackszín ‘boja kajsije’, 

rózsaszín ‘ružičasta’, vajszín ‘boja putera’, pezsgőszín ‘boja šampanj-

ca’;  

– tako što prvi član imenuje objekat specifične boje, a drugi predstav-

lja neku od osnovnih boja: csokoládébarna ‘čokoladnobraon’, bor-

vörös ‘vino-crvena’, vérpiros ‘krv-crvena’ ólomszürke ‘olovno-siva’, 

hófehér ‘snežnobela’, falfehér ‘kreč-bela’, kobaltkék ‘kobaltno-

plava’;  

– kombinuju dve osnovne boje: narancssárga ‘narandžastožuta’, ké-

keszöld ‘plavkastozelena’. 

4.  Analitičke strukture poredbenog tipa su karakterističnije za srpski, po 

prirodi analitički jezik (što se vidi i iz prevoda prethodno navedenih ma-

đarskih primera), jer se one javljaju kao ekvivalenti mađarskim slože-

nicama. Vrlo često neka okaziciona veza upućuje na predmet iz van-

jezičke stvarnosti kod formiranja takvih konstrukcija: crven kao krv – 

vérpiros, beo kao sneg – hófehér, boja šampanjca – pezsgőszín, boja 

nezaboravka/spomenka – nefelejcskék, tirkizno plava – türkizzöld, limun 

žuta – citromsárga.  
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 Mađarski ekvivalenti koji se nalaze u zagradama nisu izvedenice, već složenice.  
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NAČIN NASTAJANJA NAZIVA ZA BOJE 

Nazivi za boje, kao uostalom i sve druge reči u jeziku mogu nastati na 

razne načine. Drugim rečima, poreklo im može biti različito. Na osnovu ovog kri-

terijuma imena boja možemo svrstati u tri grupe. 

1.  Prvu grupu čine stari nazivi koji vode poreklo još od prajezika, oni 

spadaju u inherentni, unutrašnji potencijal samog jezika. Tako reč szür, 

koja se nalazi u osnovi boje szürke, predstavlja ugro-finsko nasledstvo. 

Takve su još i lekseme za naziv zlatne boje arany, odnosno za srebrnu 

ezüst. U srpskom jeziku prema Petru Skoku crna, plava, zelena, žuta su 

baltoslavenske, sveslavenske i praslavenske reči (Skok 1971). 

2.  U drugu grupu spadaju reči koje su nastale unutrašnjom motivacijom. 

Opšta je pojava u jezicima da se imena živih bića, neživog sveta i pojava 

sa karakterističnom bojom koriste za imenovanje samih boja. Osnovne 

boje po Berlin–Kejovoj kategorizaciji, trebalo bi da su nemotivisane, po-

što su motivisane lekseme najčešće derivati. Međutim, ako pogledamo 

skalu koju su pomenuti autori dali, možemo zaključiti da su reči koje 

označavaju boju već u drugoj fazi nastanka motivisane i u srpskom i u 

mađarskom jeziku (crvena je, prema navodima Sanje Brbora (2005), 

nastala od imenice crv28, a u mađarskom piros od imenice pír ‘rumenilo’, 

odnosno glagola pirít ‘pržiti’, kao i vörös leksikalizacijom varijante reči 

véres ‘krvav’, koja vodi poreklo od imenice vér ‘krvʼ. Ovo u još većoj meri 

važi za nazive koji su nastali u sedmoj fazi. Semantička motivisanost je 

ipak u većoj meri prisutna kod sekundarnih boja i kod nijansi tonova, što 

će se videti iz sledećeg. 

Motivacija prema objektu biljnog porekla: narandžasta – narancssárga; 

kestenjasta – gesztenyeszín; ciklama – ciklámen; maslinasta – olajszín; 

ružičasta – rózsaszín; kao motivacija može da posluži i boja životinja: 

golubijeplava – galambszürke; vran ‘crn kao gavran’ – hollófekete; ili 

neka pojava u prirodi: nebeskoplava – égszínkék; snežnobela – hófehér; 

materijali ili hemijski elementi: zlatna – aranyszín; bakarna – rézszínű; 
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 „Etimološki gledano, motivirani su i neki leksemi za primarne boje (Primjerice, crvena 
boja u svom etimonu čuva imenicu crv, od koje se boja dobivala)ˮ (Brbora 2005: 114). To 
potvrđuje i Skokov Etimologijski rječnik (Skok 1971: 276). 
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olovnosiva – ólomszürke; kobaltnoplava – kobaltkék; geografski ili drugi 

pojmovi: parisko plava – párizsi kék; šampanj-boja – pezsgőszín. 

3.  U treću grupu po poreklu spadaju pozajmljenice, preuzete lekseme iz 

drugih jezika. Tako braon u srpskom, odnosno barna u mađarskom jezi-

ku potiču od nemačke reči braun (pomenimo da je nekada ona ozna-

čavala tamno svojstvo nečega, a ne boju). Bordo je reč koja je u oba jezi-

ka ušla iz francuskog. Mnogi govorni predstavnici mađarskog jezika i ne 

slute da imena nekih osnovnih boja vode poreklo od stranih reči: 

lila ‘ljubičasta’  potiče od staroindijske reči nila (sa značenjem ‘tamno-

plavo’), koja je u mađarski jezik dospela posredstvom 

arapskog lilak (što znači ‘jorgovan’);  

kék ‘plava’  vodi poreklo od stare turske reči köik; 

zöld ‘zelena’  po svemu sudeći alanskog porekla (podatak iz etimo-

loškog rečnika mađarskog jezika – ESz). 

NAZIVI ZA BOJE KAO MOTIVACIONE OSNOVE 

Jedan od najčešćih načina stvaranja novih reči u oba jezika jeste 

derivacija. I mađarski i srpski jezik imaju bogat spektar sufiksa za građenje reči, 

pa je sasvim očekivano da i od naziva za boje mogu nastati druge vrste reči 

(imenice, glagoli – kako aktivni tako i medijalni, odnosno faktitivni – ali i drugi 

pridevi). Pogledajmo samo neke primere za ‘belu’ i ‘crvenu, potpuni spisak se 

nalazi u poglavljima o pojedinim bojama. 

fehér      fehéredik  ‘postajati beo’,  
fehérlik   ‘beliti se’,  
fehérít   ‘beliti’  
fehéres   ‘beličast’ 
fehérítő  ‘belilo’ 
fehérje   ‘belance’ ili ‘beonjača’ 
fehérség  ‘belina’ 

piros      pirosít   ‘crveniti’,  
piroslik   ‘crveneti se’,  
pirosodik  ‘postajati crven’, ‘zarumeneti se’,  
pirul   ‘rumeneti se’, ‘zarumeneti se’,  
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pirosság  ‘crvenilo’ 
pirosító  ‘rumenilo’ 
Piroska   ‘Crvenka’, ‘Rumenka’, ‘Crvenkapica’ 
pirosas   ‘crvenkast’ 

 

Mnogo je, međutim, veći broj složenica u kojima je naziv boje prvi član. 

Neki od njih predstavljaju termine, neki služe za obeležavanje podvrsta u skupu, 

neki pak imaju figurativno značenje. Takve lekseme često predstavljaju bota-

ničke ili zoološke termine, stoga se retko dešava da i u drugom jeziku među ekvi-

valentima nalazimo neku od boja, a još veću retkost predstavlja situacija da se te 

boje poklope u jezicima. Kao ilustraciju navodim nekoliko nasumičnih primera za 

složenice u srpskom u kojima je prvi član bela boja, sa njihovim mađarskim 

ekvivalentima29: 

 

belobor  növ fenyő 
belocvat növ sárga nárcisz, húsvétvirág 
belodun növ nyúlszapúka, nyúlhere (Anthyllis vulneraria) 
beloglavica  áll dárdahere (Dorycnium) 
beloglavka áll dárdahere (Dorycnium) 
belogorica  növ lombhullató fa 
belograb növ gyertyánfa (Carpinus betulus) 
belogrli  áll fehér nyakú 
belogrud áll fehérmellű 
belojka  növ virágos kender (Canabis sativa) 
belokapac havas eső 
belokorac fehér nyelű kés, pisztoly 
belokorast fehér héjú 
belokos  fehér, ősz hajú 
belokrvnost fehérvérűség 
belolik  fehér arcú 
belonog áll fehér lábú 
belonoga növ szappanfű, tajtékgyökér (Saponaria officinalis) 
belopandara növ kökényszilva 
beloperka  1. áll vörös szárnyú koncér (Leuciscus rutilus); 2. növ 

keskeny levelű ökörfarkkóró (Verbascum thapsiforma) 
beloput  fehér bőrű 
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 Više primera za oba jezika se može pronaći u okviru poglavlja o pojedinim bojama.  
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belorepka áll hantmadár (Saxicola / Oenanthe oenanthe) 
belosapac fehér nyelű kés, kard, pisztoly 
belosvetski 1. nagyvilági; 2. sehonnai, jöttment 
belošljiva növ kökényszilva (Prunus insititia) 
belouška áll vízisikló (Tropidonotus natrix) 
belovina növ tölgyfa (anyag) 

PRAGMATIČKA PITANJA 

U mnogim radovima koji se bave problematikom boja spominje se činje-

nica da percepcija kategorije boja zavisi od jezika i kulture, tačnije da kate-

gorizaciju, pored univerzalnih kognitivnih parametara, uslovljava i uticaj kultur-

nojezičke zajednice u kojoj se ona vrši. To naravno može važiti i za pojedince, jer 

učesnici u komunikaciji pod nazivom koji označava izvanjezičku stvarnost pod-

razumevaju različite nijanse. Dokazano je da govornici raznih jezika različito 

doživljavaju boje, na različite načine vide sadržaje nekih leksema, te iste boje 

kolociraju sa raznim leksemama, ali i da iste stvari u raznim civilizacijama opisuju 

drugačijim bojama. Dešava se da vremenom dolazi do korekcije u pojedinim je-

zicima, jer se oni prilagođavaju opštim tendencijama. Tako se, recimo, još pre 

dvadesetak godina u srpskom pominjala golubijeplava boja, danas je to 

golubijesiva30. Da li se nešto promenilo u kolektivnoj percepciji same boje ili je 

to lingvistički uticaj engleskog jezika? To bi pitanje zahtevalo dublju analizu.  Slič-

no je i sa jorgovanom. U srpskom jeziku, osim belog, postoji i plavi jorgovan, a u 

mađarskom je to ljubičasti jorgovan: plavi jorgovan = lila orgona. 

Iz nekoliko sledećih primera može se uočiti na koji način boje kolociraju 

u mađarskom i srpskom jeziku. Za nazive dve različite vrste luka u srpskom se 

upotrebljavaju ‘bela’ i ‘crna’, kao antonimi. U mađarskom beli luk glasi fok-

hagyma (etimologija se ne oslanja na boje), a za crni luk se kaže vöröshagyma, 

doslovno ‘crveni luk’. Pošto nije bilo potrebe za stvaranjem antonimnog para 

kao u slučaju srpskog jezika, u mađarskom je mogla biti odabrana bilo koja boja. 

Zbog čega je ipak odabrana ‘crvena’? Postoji mišljenje da je to zbog boje opne 

koju ova vrsta luka ima kada sazri. Pomenimo da se i u hrvatskom jeziku kaže 

                                                           
30

 Ovu pojavu i primer sam zapamtila jer su me nekada u školi ispravljali, smatrajući da 
sam upotrebila doslovni prevod iz mađarskog jezika, gde je oduvek boja goluba po-
istovećivana sa sivom bojom.  
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crveni luk, znači da analogija na nekom nivou postoji. U međuvremenu se pojavila 

još jedna vrsta crnog luka ljubičaste kore i opne među režnjevima. Na mađarskom 

se ova vrsta zove lila hagyma, dok se na srpskom još nije ustalio naziv, pa tako 

možemo pročitati razne natpise nad proizvodom: crveni luk, plavi luk, ljubičasti 

luk. 

Crna boja se u srpskom kolocira sa imenicama kao što su hleb, čokolada, 

pivo, vino, koža, kao način za razlikovanje od belog hleba, bele čokolade, belog 

vina, bele kože (jedino se crnom pivu suprotstavlja svetlo pivo). Interesanto je da u 

mađarskom u svim pomenutim slučajevima (osim jedne) nalazimo ’braon’ boju:  

crni hleb – barna kenyér 
crno pivo – barna sör 
crna čokolada – barna csokoládé 
crna koža (kada pocrni od Sunca) – barna bőr.  

U vezi sa poslednjim navedenim primerom treba napomenuti da od istih osnova 

dolazi do derivacije glagola u oba jezika: pocrneti – lebarnul. Crno vino na ma-

đarskom ima crvenu boju: vörösbor. 

Dodajmo ovome i činjenicu da se u nazivima pojedinih vrsta voća i povrća 

u mađarskom jeziku za razlikovanje srodnih biljaka češće javljaju imena boja. 

Naspram, recimo, breskve – őszibarack (koja u prevodu glasi ‘jesenja breskva’) za 

kajsiju se upotrebljava složenica sárgabarack (‘žuta breskva’), iako se sve češće i u 

Mađarskoj može čuti samo kajszi (pozajmljenica iz turskog) ili kao deo složenice sa 

leksemom barack (koje je takođe pozajmljenica slovenskog porekla): kajszibarack. 

‘Žuta’ boja se javlja još u nazivu mrkve: sárgarépa ‘žuta repa’, otuda i u 

srpskom ova reč mađarskog porekla: šargarepa; zatim kao način za razlikovanje 

lubenica od dinja: sárgadinnye – dinja, görögdinnye – lubenica, a za suv grašak se 

upotrebljava izraz: sárgaborsó ‘žut grašak’. 

Po analogiji na prethodni primer, naziv za boraniju glasi zöldbab (doslovno 

‘zeleni pasulj’), koji se javlja kao suprotstavljeni termin za bab ‘pasulj’. 

Za crvenu boju, kao što smo već nekoliko puta pomenuli, u mađarskom 

imamo dva izraza31. Piros kolocira sa imenicama paprika ‘paprika’, tinta ‘mastilo’, 

csizma ‘čizma’, szív ‘srce’, ruha ‘haljina’, rózsa ‘ruža’, a vörös sa leksemama 
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 Što protivureči Berlin–Kejovim kriterijumima koje nazivi za boje treba da zadovolje 
(pored toga što su derivati u pitanju). 
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hadsereg ‘armija’, zászló ‘barjak’, kereszt ‘krst’, rák ‘rak’, láng ‘plamen’, a oba 

naziva idu uz imenice ‘krv’ i ‘marama’. Neke od pomenutih konstrukcija su se 

leksikalizovale kao nazivi organizacija, institucija i sl. Vöröskereszt ‘Crveni krst’, 

Vörös Hadsereg ‘Crvena armija’. Pomenuli smo da uz imenicu koja znači zastavu 

ide vörös, ali kada se radi o bojama na nacionalnoj zastavi Mađarske, nikad se ne 

koristi ovaj naziv, već se kaže: a zászló piros32-fehér-zöld. 

Posebno složenu situaciju kod upoređivanja boja u jezicima predstavljaju 

polisemantični nazivi, kao što je to slučaj sa plavom u srpskom, koja, pored toga 

što označava jednu od osnovnih boja, može da upućuje na svetložutu, žućkastu 

nijansu: plava kosa – szőke haj, plava brada – szőke szakáll, plavi vosak – 

sárgaviasz, plavo žito – sárguló búza. Naslov Bartokove opere je A kékszakállú 

herceg vára (doslovan prevod: ‘Dvorac Plavobradog’ ili, bolje ‘Modrobradog’, da bi 

se izbegla asocijacija na žućkastu boju). Naslov krije posebnu konotaciju, jer boje 

vrlo često nose i neko preneseno značenje. Sintagma ‘plava brada’ u mađarskoj 

kulturi označava zavodnika, a ne stvarnu boju. Slično je i sa ‘plavim čarapama’ 

kékharisnya koje zapravo predstavljaju doslovni prevod engleskog blue stocking, 

kojim se označava žena obožavateljka umetnosti koja ne mari puno za 

domaćinstvo. 

Svi nazivi za boje kako u srpskom tako i u mađarskom jeziku, pored svog 

primarnog značenja, imaju i figurativno, ali vrlo često i simboličko značenje. Neka 

od njih su univerzalna, a neka su uže lokalizovana na jedan ili mali broj jezika, 

odnosno kultura. Tako je ‘crvena’ kod većine naroda simbol ljubavi i života (zbog 

krvi). Povezuje se sa vatrom i ima moć da odagna zlo (funkcija crvene marame i 

vrpce je upravo ta). ‘Žuta’ je bila boja izdaje, žrtve inkvizicije su oblačili u žuto, a 

inače simbolizuje Sunce. U mađarskoj simbolici ‘žuta’ boja je otelotvorenje nečeg 

lošeg, upućuje na bolest i smrt, u suprotnosti je sa sakralnim svojstvom zlatne 

boje. ‘Žuta’ se u mađarskom povezuje i sa pojmom blata, ali je i otelotvorenje 

telesnosti. 

‘Bela’ boja predstavlja nevinost, koristila se kao zaštita protiv uroka. U 

davnašnja vremena je jedino poglavar mogao jahati belog konja, živeti u belom 

šatoru, nositi belu kapu na glavi. Kasnije je to postala boja plemića.  

Simbolička značenja boja doprinela su stvaranju frazeoloških jedinica sa 

komponentom boja, takve izraze nalazimo i u srpskom i u mađarskom jeziku. Vrlo 
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 Nikako vörös. 
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često nam se iz današnje perspektive čini da one nemaju nikakvog smisla, pošto 

ne znamo tačan kontekst u kome su nastale. Ukoliko su u pitanju poređenja, one 

mogu biti slične u oba jezika i što se strukture i što se leksičkog sklopa tiče: 

beo kao sneg – fehér, mint a hó 
beo kao kreč – fehér, mint a fal 
crven kao rak – vörös, mint a főtt rák  
crven kao paprika – piros, mint a paprika 
ružičasti izgledi – rózsaszín kilátások 
nije zlato sve što sija – nem mind arany ami fénylik. 

Ukoliko u nekom od jezika ne postoji paremija istog leksičkog sklopa 

pronalazimo izraz čije se značenje poklapa. U nekima od njih uopšte nije prisutna 

boja:  

ni bele ni crne – egy szót se szól, azt is lassan mondja 

pojesti nešto na zeleno / živeti na zeleno – előre iszik a medve bőrére /  

    hitelre él 

crven barjak od zelene svile – fából vaskarika 

zaviti koga u crno – gyászba borít vkit 

doći će i njemu crni petak – lesz még annak böjtje, jön még a kutyára dér 

crn ti obraz – hogy nem sül le a bőr a pofádról 

zöldeket / zöldségeket beszél – govoriti gluposti, budalaštine 

a kod nekih nalazimo drugu boju:  

zelen od zavisti – sárga az irigységtől  

žutokljunac – zöldfülű; 

odnosno, boja je prisutna, ali se u drugim elementima razlikuju: 

gledati kroz ružičaste naočare – rózsaszínben látja a világot 

imati zlatne ruke – aranyat ér a keze. 

Ako ne nalazimo frazeološku jedinicu sa istim značenjem u ciljnom jeziku, 

prilikom prevođenja pribegavamo parafrastičnim rešenjima, sažimajući mudrost 

poruke:  

gledati belo – értetlenül néz 
obrati zelen bostan – ráfizet 
puštati crvenog petla na krov – gyújtogat 
čuvati bele pare za crne dane – takarékoskodik a nehéz időkre. 
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ZAKLJUČAK 

Leksika za označavanje osnovnih boja u mađarskom i srpskom jeziku 

nastala je na veoma sličan način. Neki nazivi vode poreklo još iz prajezika i to su 

većinom proste lekseme, a ostali su stvarani derivacijom i kompozicijom.  

Drugačija je slika kod naziva za nijanse boja. To su uglavom izvedene reči 

i složenice koje su semantički motivisane prema nekom konkretnom objektu, 

pojavi iz neposrednog okruženja govornika. Struktura naziva za nijanse se razli-

kuje u mađarskom, koji teži sintetičkom izražavanju (te su većinom prisutne 

složenice) i srpskom jeziku koji je po prirodi analitički jezik (sa čestim pored-

benim konstrukcijama).  

U oba jezika prisutna je pojava pozajmljivanja imena boja iz drugih jezika 

(npr. braon/barna, bordo, a u mađarskom još i nekih naziva za osnovne boje 

sárga, kék, zöld, lila). 

Kolokacije i frazeologija sa komponentom boja ukazuje na neke sličnosti 

i razlike vezane za upotrebu i simboliku boja u jezicima koji su predmet analize, 

stoga će se ovoj problematici posvetiti veća pažnja u poglavljima o pojedinim 

bojama. 



 

 

 



 

 

A SZERB SZÍNNEVEK 

A színnevek sorsa a nyelvekben nagymértékben függ attól, hogy a nyel-

vet beszélő ember egy meghatározott színvalósággal találkozva hogyan észleli 

annak konkrét kromatikus jellegét, és hogy ez a jelleg a konkrét esetben hogyan 

szerveződik rendszerré. Döntően befolyásolja azt a valóság érzékelése, de annak 

perceptuális besorolása is (Ivić 1996). 

Ivić Conklinra hivatkozva a Fülöp-szigetek nyelvét hozza fel példának, 

ahol a növények színét nem azok következetes kromatikus dimenziója határozza 

meg, hanem a fénynek a növény fiziológiai állapotára kifejtett hatása a döntő. 

Ugyanakkor hangsúlyozza azt is, hogy az indoeurópai népek ősei közömbösen 

viszonyultak a színekhez, mert a legnagyobb jelentőséget a világos és a sötét el-

lentétének és intenzitásának tulajdonították, annak ti., hogy fényesek-e vagy 

sem, nem pedig színértéküknek (Ivić 1996). Ugyanebből a forrásból tudjuk meg 

azt is, hogy az amerikai, ausztrál és polinéz bennszülött nyelvek a színeket első-

sorban a fényük és világosságuk intenzitása alapján különböztették meg. 

Mivel az ókorban a népek – a források szerint – nem különböztették 

meg a ’kék’ színt33, arra következtethetünk, hogy az akkori nyelvekben nem léte-

zett szó sem ennek a színnek a megnevezésére. Lehet, hogy éppen ez az oka 

annak, hogy a fejletlen közösségekben, amelyeket Conklin és más szerzők emlí-

tenek, a hangsúly a szín más elemeire tevődött át, a színárnyalat világos voltára, 

a fényre, az intenzitás fokára. Kivételt csak a héber nyelv képez, ahol létezett a 

tekhelet szó, amely még ma is a ’kék’ egyik árnyalatát jelöli. 

A kéket egyébként sokáig kiegyenlítették a zölddel, illetőleg a feketével. 

Az előbbinek oka abban keresendő, hogy egészen a 15. század végéig a vizet 

zöldnek tekintették, és azért is, mert ezt a két színt egyszerre szoktuk érzékelni. 

A kéknek a feketével történő azonosítását viszont – bár eléggé szokatlan, 

amennyiben tudjuk, hogy a kék a kromatikus rendszer közepén helyezkedik el, 

                                                           
33

 Ezt sugallja az is, hogy a kék nem jelenik meg a barlangfestményeken, nem létezett 
színezék, amivel kékre festették volna a kelmét, nem ismerték a pigmenteket és a festés 
technológiáját sem. Pastoureou a 12. századig észrevétlen színnek nevezi a kéket. 
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és hogy alaptónusa közepesen világos – Ivić azzal magyarázza, hogy a kéket 

sokáig a véraláfutással, a halállal és a gyásszal azonosították.  

 I. A SZERB NYELV ALAPSZÍNNEVEI 

Berlin és Kay elmélete szerint tehát minden alapszínt egy morfémából 

álló motiválatlan szó nevez meg. Ettől a szabálytól vannak kivételek a magyar 

nyelvben (gondoljunk a vörös szavunkra, illetve a piros/vörös kettős meg-

nevezésre) és a szerbben is. Az alábbi táblázatban a szerzőpáros által meg-

állapított keletkezési sorrendben sorolom fel a szerb színneveket.34  

 

Az alapszínnevek 

            szerb magyar megfelelői 

1. beo/bela/belo fehér 

2. crn/a/o fekete 

3. crven/a/o piros, vörös 

4. zelen/a/o zöld 

5. žut/a/o sárga 

6. plav/a/o kék 

7. braon, smeđ/a/e barna 

8. ljubičast/a/o lila 

9. ružičast/a/o rózsaszín 

10. narandžast/a/o narancssárga 

11. siv/a/o szürke 

1. A színnevek szótári jelentése 

A színek jelentését a szerb értelmező szótárból idézem (RSJ 2007). Fon-

tosnak tartom szemantikai feltérképezésüket, mert az alapjelentések mellett 

sokszor igen jelentősek a másodlagosak is. Figuratív értelmük, szimbolikus 

jelentésük olykor rávilágít pragmatikai jellemzőikre és kollokációs előfordulásaik 

okára.  

  

                                                           
34

 Előre kell bocsátani, hogy a szerb nyelvben létezik a nyelvtani nem kategóriája, így a 
mellékneveknek három alakjuk van (beo/bela/belo, crn/crna/crno stb.). Kivételt csak a 
braon jövevényszó képez, amelynek csak ez az egy előfordulása létezik mindhárom nem-
ben. 
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1.1. A ’fehér’ és a ’fekete’ 

Már Berlin és Kay is megállapította, hogy a lexikalizáció első fázisában ez 

a két akromatikus szín található meg a nyelvek mindegyikében. 

BEO, BELA, BELO 1. a. koji je boje snega, mleka i sl. bela marama, ~ cvet b. sagra-
đen od kamena takve boje ili okrečen takvom bojom; uopšte koje se belinom 
ističe od sredine, pozadine ~ grad, ~ oblak c. sed, pepeljast, srebrnast, sjajan 
bela kosa, belo srebro d. svetloplav, svetao devojčica bele kose e. koji je svetle, 
otvorene boje u odnosu na nešto tamne boje iste vrste bela kafa, belo vino      
2. svetao, sjajan, bleštav; usijan, užaren bela svetlost, bela munja 3. fig. а. če-
dan, nevin, bezgrešan, častan bela duša b. dobar, pozitivan u moralnom smislu 
(obično uz „crn“ kao suprotnost) beli i crni bogovi c. srećan, ugodan, prijatan 
bela radost d. optimistički, vedar bela misao 4. а. prazan, neispisan; brisan od 
strane cenzure beli list hartije b. koji je bez tačaka, prazan (о dominama) 5. sas-
tavni deo pojedinih naziva, obično botaničkih i zooloških termina beli luk, beli 
bor, beli medved 6. (u imeničkoj službi) а. m

35
 pol. kontrarevolucionar, protivnik 

komunističke revolucije b. onaj koji je obučen u beli dres (sportista) c. onaj koji 
igra belim figurama (u šahu) d. belo odelo, bela odeća, žena u belom e. ž med 
beona f. beonjača g. bela skrama na jeziku h. fig. ono što je dobro, pozitivno, 
lepo.

36
 

Amint látjuk, elsődleges, alapszín jelentése mellett a beo/bela/belo mel-

léknévnek még egy jelentős értelmezése van: a ’világos, fényes, ragyogó’, a 

                                                           
35

 Amennyiben a színnév főnévi jelentésben használatos, a szótár, ha szükséges, a jelen-
tések előtt utal a főnév nyelvtani nemére. Az m – a hímnemre, az ž – a nőnemre, az s – 
pedig a semlegesnemet jelöli. 
36

 FEHÉR –1. a) a hó, a tej színével egyenlő bela marama ’fehér kendő’, beo cvet ’fehér 
virág’ b) ilyen színű kőből épült vagy ilyenre festett, minden, ami fehérségével kitűnik a 
környezetéből beo grad ’fehér város’, beo oblak ’fehér felhő’ c) ősz, hamuszínű, ezüstös, 
fényes bela kosa ’ősz haj’, belo srebro fényes ezüst d) világoskék, világos devojčica bele 
kose világos hajú kislány e) amely világos színű, valamely azonos jelenség sötét 
változatával ellentétben bela kafa ’tejeskávé’, belo vino ’fehérbor’ 2. világos, fénylő, ra-
gyogó, tűző bela svetlost ’ragyogó fény’, bela munja ’fénylő villám’ 3. fig. a) szűz, ár-
tatlan, erkölcsös bela duša ’ártatlan lélek’ b) jó, pozitív erkölcsű, a feketével ellentétben 
beli i crni bogovi ’jó és rossz istenek’ c) boldog, kellemes bela radost ’boldog öröm’        
d) derűlátó, pozitív bela misao ’pozitív gondolat’ 4. a) üres, kitöltetlen, a cenzúra által 
törölt beli list hartije ’üres papír’ b) dominójátékban üres lap 5. növény- és állatvilág ter-
minológiájában minősítő jelzőként beli luk ’fokhagyma’, beli bor ’fehér fenyő’, beli med-
ved ’jegesmedve’ 6. (főnévi funkcióban) a) ellenforradalmár b) fehér mezes sportoló     
c) fehér figurákkal játszó sakkjátékos d) fehér öltözet žena u belom ’fehér ruhás nő’       
e) szemfehérje f) fehér lepedék a nyelven g) jó, szép, pozitív dolog. 
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sötéttel szemben. Illetve jelöli még a nem kimondottan fehér, de halvány szí-

neket is, mint amilyen a ’világoskék’, ’világossárga’, ’ősz’. S ha már az ősz haj-

színnél tartunk, meg kell említeni, hogy a szerbben létezik egy külön színnév, 

amely erre specializálódott. Ez a sed/a/o lexéma. 

sed/a/o 1. a) koji je izgubio prirodnu boju, beo (o kosi): ~e vlasi b) koji je 
posedeo: ~i gospodin 2. fig. beo, beličast, snežan: ~i vrhovi brda 3. poodmakao, 
dubok (o starosti) ~a starost.

37
 

CRN/A/O I 1. а. koji je boje ugljena ili čađi ~a kosa, ~e cipele b. koji je obučen u 
odelo te boje (o kaluđeru) 2. а. koji je tamne puti, crnomanjast, crnpurast ~a 
žena b. razg. opaljen, preplanuo od sunca 3. nečist, prljav, zamazan ~o rublje, 
~e ruke 4. koji je bez svetlosti, mračan, taman ~a noć 5. koji je tamnije, zatvo-
renije boje nego nešto drugo iste vrste ~o vino, ~i hleb, ~a kafa 6. fig. а. teško 
podnošljiv, težak, mučan, tužan, žalostan ~ život b. mrzak, odvratan; zlokoban, 
koban ~a misao, ~a slutnja c. nesrećan, jadan ~a sudbina d. rđav, zao crni duš-
manin e. (uz imenice koje znače nešto zlo, nepovoljno, negativno) vrlo velik, te-
žak, strašan crni greh, ~e brige 7. sastavni deo naziva biljnih i životinjskih vrsta 
crni luk, crni mrav, crni bor II (u imen. službi) 1. m а. crnomanjast, crnpurast 
muškarac b. igrač u šahu koji igra crnim figurama c. vrag, đavo, nečastivi 2. ž а. 
crnomanjasta, crnpurasta žena b. crna kafa c. crna dlaka nemati ni jedne crne 3. 
s а. crna odeća, crnina nostiti crno b. crna boja pismo uokvireno crnim.

38
 

                                                           
37

 ősz 1. a) amely elveszítette természetes színét, fehér (hajszínre vonatkoztatva) ~e vla-
si ’ősz hajszálak’ b) aki megőszült ~i gospodin ’ősz úr’ 2. fig. fehéres, havas ~i vrhovi brda 
’havas hegycsúcs’ 3. előrehaladott (a korra vonatkoztatva) ~a starost ’előrehaladott 
vénség’. 
38

 FEKETE I. 1. a a szén vagy a korom színével azonos crna kosa ’fekete haj’, crne cipele 
’fekete cipő’ b. ilyen színű ruhát viselő személy (szerzetes) 2. а. sötét bőrű, sötét hajú és 
bőrű crna žena ’fekete nő’ b. biz napbarnított 3. piszkos, szennyes, mocskos, foltos crno 
rublje ’piszkos ruha’, crne ruke ’piszkos kéz’ 4. fénytelen, sötét, homályos crna noć ’sötét 
éj’ 5. amely sötét színű, valamely azonos jelenség világos változatával ellentétben crno 
vino ’vörösbor’, crni hleb ’barna kenyér’, crna kafa ’feketekávé’ 6. átv а. nehéz, nehezen 
elviselhető, keserves crn život ’nehéz élet’ b. visszataszító, utálatos, baljós, végzetes crna 
misao ’baljós gondolatok’, crna slutnja ’baljós érzések’ c. szerencsétlen, szegény crna 
sudbina ’szerencsétlen sors’ d. rossz, gonosz crni dušmanin ’halálos ellenség’ e. (valami 
rosszat, kedvezőtlent jelentő főnév jelzőjeként) nagyon nagy, nehéz, borzasztó crni greh 
’nagy bűn’, crne brige ’nehéz gondok’ 7. a növény- és állatvilág terminológiájában része-
ként crni luk ’vöröshagyma’, crni mrav ’feketehangya’, crni bor ’feketefenyő’ II. főnévi 
funkcióban 1. m а. sötét hajú és bőrű férfi b. fekete figurákkal játszó sakkjátékos c. ör-
dög, sátán 2. f а. sötét hajú és bőrű nő b. feketekávé c. fekete haj/szőrzet nemati ni jed-
ne crne ’nincs egy fekete hajszála sem’ 3. n а. fekete ruha, gyászruha nositi crno ’gyá-
szol’ b. fekete szín pismo uokvireno crnim ’fekete keretes levél’. 
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A crn/a/o ’fekete’ szónak a színnév mellett van még egy alapvetően fon-

tos értelmezése, a ’sötét’, ezenkívül egyéb, negatív konnotációkat is rejteget.  

Amint látjuk, ez a két, elsőként jelentkező színnév elsődlegesen a világos 

és sötét akromatikus jelenséget érzékelteti. Ezekből fejlődhetett ki később a 

konkrét színnév is, a színskála legvilágosabb és legsötétebb góca.  

Ezenkívül átvitt értelemben a ’fehér’ még a fényt, az ártatlanságot, a 

tisztaságot, a kellemes érzéseket is szimbolizálja – akárcsak az indoeurópai nyel-

vek többségében –, a ’fekete’ által képviselt bűn, tisztátalanság, komorság, gyász 

ellenében. 

Pragmatikai szempontból igen gyakran használatos megkülönböztető 

jelzőként a ’fehér’ a ’feketével’ szemben, különösen az állat- és növényvilág 

terminológiájában tapasztalt kollokációkban. Így a beli luk39 ’fokhagyma’, a belo 

vino ’fehérbor’, a beli hleb ’fehér kenyér’, a bela kafa40 ’tejeskávé’ mintegy 

ellentéteként jelentkezik a crni luk41 ’vöröshagyma’, crno vino42 ’vörösbor’, crni 

hleb43 ’barna kenyér’, crna kafa ’feketekávé’ szókapcsolatoknak, a világos és 

sötét ellentétpárok hangsúlyozására, még akkor is, ha a jeltárgyak színe nem 

kimondottan, vagy egyáltalán nem fekete, illetve fehér. 

1.2. A ’piros’ 

A crven/a/o a harmadikként jelentkező színnév, a lexikalizáció második 

fázisában keletkezett. A szó definíciószerű elsődleges jelentése a vér színével 

azonosítja, illetve a rozsdáéval: 

CRVEN/A/O 1. a) koji je boje sveže krvi, koji je pocrveneo od priliva krvi pod kožu 
~a jabuka, ~a haljina, ~e usne b) koji je boje rđe, crvenkastožut, riđ ~a kosa,      
~ konj 2. pol a. koji je na krajnjoj levici po svom političkom uverenju, komu-
nistički ~a omladina, ~a stranka b) koji se odnosi na revolucionarnu aktivnost, 
revolucionaran crveni front c) koji se odnosi na Crvenu armiju, na crveno-
armejce 3. odr. sastavni deo naziva biljnih i životinjski vrsta ~a detelina, ~ luk, 
crveni mravi 4. (u imeničkoj službi, odr.) a) revolucionar, crvenogardejac b) 

                                                           
39

 Szó szerint: fehér hagyma. 
40

 Szó szerint: fehér kávé. 
41

 Szó szerint: fekete hagyma. 
42

 Szó szerint: fekete bor. 
43

 Szó szerint: fekete kenyér. 
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crvenoarmejac c) krajnji levičar, komunista d) sportista u crvenom dresu e) cr-
vena boja, crvenilo.

44
 

Azonban, ahogyan a magyarban két kifejezés is létezik a ’piros’ szín 

jelölésére, úgy bizonyos esetekben a szerbben is egyéb melléknevek is hasz-

nálatosak annak jelölésére. A piros vagy vörös magyar szavak ekvivalenseként a 

rumen/a/o szó is előfordul. Mégpedig mind főnévi, mind melléknévi funkcióban 

használatos, amikor az arc vagy a természet színeire vonatkoztatjuk.  

rumen/a/o 1. otvorenocrven, crvenkast, ružičast ~o lice; ~a kifla, ~a devojka   
2. kao sastavni deo polusloženica: rumen-boja; rumen-ruža 3. (u imeničkoj 
funkciji) crvenilo ~ lica; ~ zore; večernja ~; ~ stida; ~ joj obli lice.

45
 

A bor vagy a hajnal jelzőjeként a szerbben a rujan/rujna/rujno mellék-

név is jelentkezik (igaz, csak lírai szövegekben), amely vörösessárga, rőt, piros, 

vörös színt jelöl: rujno vino ’piros/vörösbor’, rujna zora ’bíbor/piros hajnal’. 

Az emberi haj vagy szakáll természetes vöröses, rőt árnyalatának jelö-

lésére, valamint a vöröses vagy vörösesbarna szőrű állatok esetében a riđ szín-

név és a belőle képzett szavak és szóösszetételek a gyakoriak.  

riđ/a/e koji je boje rđe, crvenožut ~a brada; ~a kosa; ~ konj.
46

 

Bizonyos esetekben jövevényszavakat is használnak, illetve a köl-

csönzött szó további deriválásra ad módot. Ilyen az al török eredetű, piros színt 

jelölő szó, amely leggyakrabban az aleva paprika ’piros őrölt paprika’ szer-

                                                           
44

 PIROS 1. a) a friss vér színe, pirossá vált a bőr alá tóduló vértől crvena jabuka ’piros al-
ma’, crvena haljina ‘piros ruha’, crvene usne ’piros ajkak’ b) rozsdaszínű, sárgásvörös, rőt 
crvena kosa ’vörös haj’, crven konj ’pej ló’ 2. pol a. szélső baloldali meggyőződésű, kom-
munista crvena omladina ’piros ifjúság’, crvena stranka ’piros párt’ b) forradalmi crveni 
front ’piros frontvonal’ c) amely a Vörös Hadseregre vonatkozik 3. hat. szemléletű a nö-
vény- és állatvilág terminológiájában minősítő jelzőként crvena detelina ‘vörös here’, 
crven luk ‘lilahagyma’, crveni mravi ‘vörös hangyák’ 4. (főnévi funkcióban) a) forradal-
már, vörösgárdista b) a Vörös Hadsereg katonája c) szélső baloldali, kommunista d) piros 
mezes sportoló e) piros szín, festék. 
45

 piros 1. világospiros, pirosas, rózsaszín: rumeno lice ’pirospozsgás arc’ rumena kifla 
’pirosra sült kifli’, rumena devojka ’kipirult arcú lány’ 2. összetételek előtagjaként: ru-
men-boja piros szín; rumen-ruža viruló rózsa 3. (főnévi funkcióban) pír, pirosság, pirulás 
rumen lica ’arcpír’; rumen zore ’hajnalpír’; večernja rumen ’esti pír, alkonypír, esthajnal’; 
rumen stida ’szégyenpír’; rumen joj obli lice ’arcába szökött a vér, elpirult’.  
46

 rőt – rozsdaszínű, sárgásvörös riđa brada ’rőt szakáll’; riđa kosa ’vörös haj’; riđ konj 
’sárgásvörös/vörösessárga ló’. 
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kezetben használatos, de már oly mértékben elveszítette kapcsolatát az alap-

szóval, hogy a nyelvhasználók nagy része nem ismeri fel benne jövevényszó 

eredetét, hanem őshonos szónak tekinti. 

Érdekességként említhetem meg, hogy bizonyos kollokációs párokban a 

crveni jelzőt a magyarban más színnel feleltetjük meg, mint ahogy az a 

’fehér/fekete’ esetében is feltűnt. Íme néhány példa: 

crveni bagrem –  lila akác 

crveni grah – lila bab 

crvena borovnica – fekete/kék áfonya. 

1.3. A ’sárga’, a ’zöld’ és a ’kék’ 

Berlin és Kay a lexikalizáció harmadik, negyedik, illetve ötödik fázisát vi-

szonylagosan állapítja meg, mivel a három következő szín sorrendje az egyes 

nyelvekben eltér. Negyedikként vagy a ’sárga’ jelentkezett a ’kék’/’zöld’ páros 

előtt, vagy pedig a ’kék’ és ’zöld’ előzte meg a ’sárgát’. A kéket és zöldet sokáig 

egy színnek tekintették.  

ŽUT/A/O 1. koji je boje limuna, žumanceta, voska, zlata i sl. (o materijama, pred-
metima koji su po prirodi takvi ili su načinjeni od materije takve boje, ili tako 
deluju) ~a majica, ~a kuća, ~e cipele 2. o raznim živim bićima koja su spolja 
takve boje ~a ptica, ~ konj, ~ dulek, ~i šeboj 3. o jednoj od ljudskih rasa u većem 
delu Azije 4. zlatan, pozlaćen ~ dukat 5. (u im. službi) a. m mužjak žute dlake ili 
perja b. m nar. dukat c. ž ženka žute dlake ili perja.

47
 

A žut címszó definiálásakor a szótár tehát a citrom, a tojássárgája, a vi-

asz, illetve az arany színével azonosítja azt. Ebből is látjuk, hogy milyen gazdag 

színtartományt fed le. Harmadik jelentésként az ázsiai rassz található, amely a 

fehérrel, a feketével és a rézbőrűvel áll szemben. 

ZELEN/A/O 1. koji je boje lišća, trave (о materijama i predmetima takve boje, о 
onome što je obraslo rastinjem takve boje, za koga je karakteristična ta boja, 

                                                           
47

 SÁRGA 1. citromszínű, a tojássárgája, a viasz, az arany stb. színével egyenlő (anyagok, 
tárgyak, amelyek ilyen anyagból készültek vagy ilyennek tűnnek) žuta majica ’sárga tri-
kó’, žuta kuća ’sárga ház’, žute cipele ’sárga cipő’ 2. az állat- vagy növényvilág ilyen színű 
képviselői žuta ptica ’sárga madár’, žut konj ’sárga ló’, žut dulek ’sárgatök’, žuti šeboj 
’sárga viola’ 3. sárga bőrű, ázsiai emberfaj 4. arany, aranyozott žut dukat ’aranypénz’     
5. (főnévi funkcióban) a. (hímnemű) sárga szőrű vagy tollú állat b. (hímnemű, népies) 
aranypénz c. (nőnemű) sárga szőrű vagy tollú állat. 
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koji ima primese te boje i sl.) ~e oči, ~o polje 2. koji stvara utisak zelene boje, 
sivkast ~ konj, ~ u licu 3. koji nije sazreo, mlad (о plodovima, usevima) ~o voće 
fig. neiskusan, mlad ~ mladić 4. (u im. službi) m а. onaj koji je obučen u zeleno 
odelo, zeleni dres б. onaj koji pripada pokretu za očuvanje životne sredine, eko-
loški stranka zelenih 5. prvi deo pesničkih polusloženica: zelen-venac, zelen-
gora.

48
 

Sok nyelvben a ’kék’ jelentésű színnév lóra vonatkoztatva ’szürke’ ér-

telemben használatos. A szerbben érdekes módon nem a ’kék’, hanem a ’zöld’ 

szín szerepel ilyen jelentésben. Tehát a zeleni konj vagy a zelenko ’szürke, deres 

lovat’ jelöl. Továbbá, harmadik jelentésként, akár a magyarban, az ’éretlen’ 

értelmezés található, melynek alapját a be nem ért gyümölcs színe szolgáltatja.  

PLAV/A/O 1. koji ima jednu od osnovnih boja spektra, srednju, između ljubičaste 
i zelene; koji je boje neba ili mora; modar. 2. svetložut, žućkast (o kosi) 3. (odr.) 
kao sastavni deo nekih botaničkih naziva: ~ patlidžan, ~o drvo

49
 

A kék szavunk ekvivalensének a szerbben, amint látjuk, két fő eltérő 

jelentése van. Az egyik megegyezik a ’kék’ szemantikájával, a másik viszont a 

hajra, illetve a szőrzetre vonatkoztatva ’világossárga’ színt jelöl.50
 

A szerbben a fenti mellett még két színnév létezik a kékre. Ezek a modar 

és a teget lexémák. Jelentéseik:  

modar/modra/modro 1. koji je tamnoplave, zatvorenoplave boje; plav uopšte; 
modrikast, plavetan 2. pomodreo u licu, pun modrica 3. (odr.) često kao atri-

                                                           
48

 ZÖLD 1. a levél, fű színével azonos (anyagok, tárgyak amelyek ilyen színűek, ilyen színű 
növényzettel fedett, amelyre jellemző ez a szín, amelynek ilyen árnyalata van) zelene oči 
’zöld szem’, zeleno polje ’zöld rét’ 2. ilyen szín hatását keltő, szürkés, sápadt zelen konj 
’szürke ló’, zelen u licu ’sápadt arcú’ 3. éretlen, zsenge zeleno voće ’zöld gyümölcs’, átv 
tapasztalatlan, éretlen, fiatal zelen mladić ’zöldfülű fiú’ 4. (főnévi jelentésben, hímnemű) 
a) zöld mezes sportoló b) környezetbarát mozgalomhoz tartozó stranka zelenih ’zöld-
párti’ 5. lírai összetételek előtagjaként: zelen-venac ’zöld koszorú’, zelen-gora ’zöld er-
dő’. 
49

 KÉK 1. az alapszínek egyikével, a lila és a zöld között elhelyezkedő színnel rendelkező, 
az ég vagy a tenger színével egyenlő 2. világossárga, sárgás (a hajra vonatkoztatva)        
3. (határozott szemléletű) a növényvilág terminológiájában minősítő jelzőként ~ patli-
džan ’kékparadicsom’, plavo drvo ’kék fa’. 
50

 A magyarban erre külön szavunk van, a szőkével feleltetjük meg. 
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but u botaničkim, ređe u drugim terminima: modra kopriva, ~ ljiljan, modra pe-
runika, ~ slez.

51
 

teget
52

 prid. neprom. zatvorenoplav, tamnoplav: ~ kaput, ~ haljina’.
53

 

Létezett még egy ószláv szó, a sinji lexéma, amely a ’kék’ jelentést 

hordozta (az oroszban ma is a ’kék’ színt jelöli), de a szerbben háttérbe szorult, 

mint ahogy egyébként a modar melléknév is. Ivić véleménye szerint ez azért 

következhetett be, mert mindkettő negatív konnotációkat tartalmazott, olyan 

kollokációs párokban jelentkezett, amelyeknek jelzett szava negatív érzést, 

ellenszenvet váltott ki a nyelvhasználókban. Ugyanis a sinji szó csakhamar a bal-

jóslatú, vészjósló, szerencsétlen jelenségek jelzőjévé vált a szerbben. A modar 

sokáig a ’kék’ alapvető megnevezéseként volt jelen, idővel azonban az ütések, 

zúzódások színeként „specializálódott”, továbbá a fagy okozta sebekre és a 

beteges, halottas sápadtságra vonatkoztatták, ami nagymértékben hozzájárult 

ahhoz, hogy kerülni kezdték használatát. Így a negatív konnotációkkal nem 

rendelkező ’kék’ szín jelöletlenné vált (Ivić 1995b: 70). A megüresedett helyet 

lassan a plav kezdte betölteni. 

Egyébként a plav szó etimológiája az ószláv *polvь alakra vezethető 

vissza, amely eredetileg ’világos, fakó’ színt jelentett, ami Ivić állítása szerint 

hozzájárult ahhoz, hogy amikor átvette a mai napig is aktuális elsődleges funk-

cióját a kék szín jelölésére, másodlagos jelentésként megőrizte az emberi szőr-

zet világos, sárgás árnyalatának értelmét is. Ezek szerint a ’világos halvány’ je-

lentésű szó átvette a mai értelemben vett kék szín jelölését, s egyben a második 

helyre mozdította az egykori elsődleges jelentést. Ezért van az, hogy a szőke 

hajra vagy szakállra a szerbek azt mondják, hogy ’kék’. 

                                                           
51

 kék 1. sötétkék színű, általánosságban véve kék, kékes. 2. bekékült arcú, véralá-
futásokkal teli 3. (határozott szemléletű) a növényvilág terminológiájában minősítő 
jelzőként: modra kopriva ’kék csalán’, modar ljiljan ’kék liliom’, modra perunika ’kék nő-
szirom’, mordar slez ’kék mályva’. 
52

 A teget melléknév a sötétkék szín megnevezésére az osztrák Wilhelm von Tegetthoff 
(1827–1871) admirális családneve alapján honosodott meg. Ő volt ugyanis az a tenger-
nagy, aki az osztrák–magyar haditengerészet szabványosított színeként vezette be ezt az 
árnyalatot. Tegyük még ehhez hozzá, hogy – akár a braon jövevényszó – ez sem rendel-
kezik külön alakváltozatokkal a nyelvtani nemekre. 
53

 sötétkék (nemi megkülönböztetés nélkül) sötétkék teget kaput ’sötétkék kabát’, teget 
haljina ’sötétkék ruha’. 
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A sinj lexéma így teljesen ki lett zárva a használatból, a másik kettő vi-

szont osztozott a ’kék’ szín árnyalatainak jelölésén: míg a modar a sötétebb 

árnyalatokra vonatkozik, a plav szónak a színskála világosabb árnyalatai marad-

tak. Egyébként Ivić megemlíti azt is, hogy Szerbia egyes vidékein a modar szót a 

sötétzöldre is alkalmazzák. A még sötétebb kék árnyalatra a már említett teget 

szót használják, bár az leginkább a ruházati cikkek színének jelölésére szolgál.  

1.4. A ’barna’ 

A ’barna’ színre a szerbben két megnevezés is létezik. Az egyik a nemi 

megkülönböztetés nélküli braon német eredetű szó, a másik pedig a smeđ/a/e. 

BRAON prid. neprom. nem. smeđ, kestenjast, otvoreno mrk.
54

  

SMEĐ/А/Е koji je boje pržene kafe, kafen: ~a kosa, ~e oči.
55

  

Tegyük ehhez hozzá, hogy a braon jelentését a szótár a smeđ színnel 

felelteti meg, tehát szinonima alapú megfeleltetést alkalmaz, fordított esetben 

ez nem áll. S ha tudjuk, hogy az utóbbi eredetét tekintve belső keletkezésű szó, 

természetes, hogy a beszélt nyelvben valamivel gyakrabban fordul elő a jöve-

vényszónál.  

A ’barna’ kifejezésére olykor még megtalálhatjuk a mrk/a/o lexéma első 

jelentését is, valamint a világos árnyalatára a francia eredetű bež színt, amelyet 

a magyarban is használunk: 

mrk/a/o 1. a. koji je tamne boje, tamnosiv, tamnosmeđ, zagasit, taman, crn    
b. mračan, taman, tmuran ~a noć, ~o nebo.

56
  

bež prid. neprom. fr. koji je bledosmeđe boje, kao sitan pesak ili ljuska bade-
ma.

57
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 BARNA (nemi megkülönböztetés nélkül, német) barna (smeđ), gesztenyeszínű, világos 
barna (mrk). 
55

 BARNA a pörkölt kávé színével egyenlő, kávészínű smeđa kosa ’barna haj’, smeđe oči 
’barna szem’.  
56

 barna 1. a) amely sötét színű, sötétszürke, sötétbarna, fekete b) sötét, borús, homá-
lyos mrka noć ’sötét éj’, mrko nebo ’borús ég’. 
57

 bézs (nemi megkülönböztetés nélkül, francia) világosbarna színű, homokszínű, a mo-
gyoró héjának színével megegyező. 
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1.5. A ’szürke’ 

A harmadik akromatikus színnév a hetedik fázisban lexikalizálódhatott. 

Definíciószerű meghatározása elsősorban a hamu színéhez hasonlítja, de nyom-

ban kiegészíti azzal, hogy az első két akromatikus szín keverékéről van szó. 

SIV/A/O 1. a. koji je boje pepela, boje koja je mešavina crne i bele ~a tkanina, ~o 
more b. bled ~o lice 2. (pro)sed (o kosi) 3. mutan, tmuran, sumoran, natušten 
~o nebo, ~ dan 4. fig. koji se ničim ne ističe, bezbojan, neodređen, bezizražajan 
~a poezija 5. (odr.) kao sastavni deo nekih botaničkih i zooloških naziva ~i soko, 
~a pegavost, ~i gušter.

58
 

Ugyanilyen értelemben használatos még a grao nemi megkülönböztetés 

nélküli színnév is, amelynek jelentését a szótár így definiálja: 

grao prid. neprom. nem. siv, pepeljast.
59

 

1.6. A ’lila’, a ’rózsaszín’ és a ’narancssárga’ 

A szóban forgó színnevek is a lexikalizáció utolsó fázisában keletkeztek. 

Mindhárom motivált, képzett szó, az első kettőnek virágnév adta a nevét, a 

harmadik kialakulását pedig a gyümölcs színe váltotta ki. 

LJUBIČAST/A/O koji je boje ljubičice, violetan.
60

 

RUŽIČAST/A/O 1. rumen, rumenkast 2. fig. pun optimizma, idiličan, srećan ~a situ-
acija.

61
  

NARANDŽAST/A/O koji ima boju kao narandža (plod), crvenkastožut.
62
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 SZÜRKE 1. a) hamuszínű, a fehér és fekete keveréke siva tkanina ’szürke szövet’, sivo 
more ’szürke tenger’ b) sápadt sivo lice ’sápadt arc’ 2. ősz(es) (a hajra vonatkoztatva)    
3. zavaros, borongós, szürke sivo nebo ’borús égbolt’, siv dan ’szürke nap’ 4. átv je-
lentéktelen, közönséges, színtelen, határozatlan, kifejezéstelen siva poezija ’jelenték-
telen vers’ 5. növény- és állatvilág terminológiájában minősítő jelzőként sivi soko ’ván-
dorsólyom’, siva pegavost ’levélfoltosság’, sivi gušter ’fürge gyík’. 
59

 szürke (nemi megkülönböztetés nélkül, német) szürke (siv), hamuszínű. 
60

 LILA az ibolya színével egyenlő, ibolyaszínű, violaszínű. 
61

 RÓZSASZÍN 1. pirosas, rózsaszín 2. átv derűlátó, optimista, idillikus, boldog ružičasta 
situacija ’rózsás helyzet’. 
62

 NARANCSSÁRGA a narancs színével egyenlő, sárgáspiros. 
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A színnevek jelentését elemezve megállapíthatjuk, hogy a kezdeti 

fázisokban lexikalizálódott megnevezések között több poliszém szó van. Minél 

később keletkeztek, jelentésük annál inkább csak az alapszínnévre korlátozódik.  

2. Az alapszínnevek etimológiája 

A színnevek kialakulása a szerbben többféleképpen történt, eredetük 

szerint három csoportba sorolhatjuk őket. A csoportosításukat Petar Skok eti-

mológiai szótára (Skok 1972) alapján végeztem el. 

2.1. Az első csoportba tartoznak azok az elnevezések, amelyek eredetét még az 

ószláv nyelvben kereshetjük, ezek ugyanis a nyelv inherens, belső potenciáljába 

tartoznak. Belőlük van a legtöbb.  

BEO –  ószláv eredetű melléknév, a ’fehér szín’ szemantikája, mint a 

német weiss esetében, a fény, világosság jelentésből fejlődött 

ki.  

CRN –  balti szláv eredetű melléknév, az ószláv periódusból. 

ZELEN – ószláv eredetű melléknév, amely az -en képző segítségével 

keletkezett az ószláv *zel- tőből. 

PLAV –  indoeurópai, balti szláv és ószláv eredetű szó, a *polvъ alakból 

jött létre.  

MODAR  – a régi -r képző segítségével létrejött ószláv eredetű melléknév.  

ŽUT –  balti szláv, ószláv eredetű. 

SMEĐ –  az ószláv smĕdъ tőhöz járuló -ţo képzővel keletkezett 

melléknév, miközben az m > n asszimilációjára is sor került a d 

mássalhang-zó miatt: snĕdý. 

SIV –  balti szláv és ószláv eredetű melléknév. 

2.2. A második csoportot a belsőleg motivált szavak alkotják. Habár Berlin és Kay 

megkötései szerint az alapszínnevek motiválatlanok, mégis megesik, hogy van 

közöttük olyan is, amelynek alapját valamely tárgy vagy jelenség jellemző színe 

képezi. A szerbben, de a magyarban is már a lexikalizáció második szakaszában 

motivált szót találunk (crven/vörös). Ez fokozottabb mértékben érvényes a 

későbbi, a hetedik fázisban keletkezett nevekre. A szemantikai motiváció mégis 

többnyire a másodlagos színnevek, a színárnyalatok megnevezése esetében van 

jelen. Egyelőre csak az alapszínneveknél maradunk. 
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CRVEN – a melléknév a ’féreg, kukac’ értelmű crv főnév jelentéséből 

ered, arra utalva, hogy a piros színt a Coccus ilicis és Coccus 

polonicus férgekből állították elő. A crv szó indoeurópai és balti 

szláv eredetű, amit az indoeurópai *qųermis tőből létrejött ópo-

rosz kirmis szó is igazol. Az említett balti szláv szóból még az 

ószláv periódusban létrejött a -v-s változat: m > v *cьrvь, amely 

a szláv nyelvek mindegyikében megtalálható. Ezt a változást a 

črъmьnъ melléknév indukálta, amelynél az mn mássalhangzópár 

vn-né vált. Így jött létre a crven melléknév és utána a crv főnév 

is elvonással. A féregnek, mint a piros szín termelőjének je-

lenléte a ’fest’ jelentésű -iti képzős denominális igékben is nyil-

vánvaló crviti, crvim = cerviti, valamint az -ilo képzős crvilo ’fes-

ték’ főnévben úgyszintén. 

A motivációt indukáló szavak leginkább a növényvilág jelentésmezejébe tar-
toznak.  

NARANDŽAST – a narandža ’narancs’ szó -ast képzős alakja. 

LJUBIČAST – a ljubica, ljubičica ’ibolya’ lexéma -ast képzős alakja. 

RUŽIČAST – a ruža ’rózsa’ kicsinyítő képzős alakjának (ružica) -ast kép-

zővel keletkezett alakja, másodlagos deriváció eredménye. 

2.3. A harmadik csoportba a kölcsönvett színnevek tartoznak. Ilyen az alap-

színnevek között csak egy van, de annál gyakoribb jelenségnek számít a szín-

árnyalatok megnevezésénél.  

BRAON  – akárcsak a magyar barna szavunk, a német braun szóból 

eredeztethető (amely, tegyük ezt is hozzá, eredetileg nem színt, 

hanem a tárgy sötét voltát jelentette). 

  
A fentiek alapján levonhatjuk azt a következtetést, miszerint az alap-

színeket megnevező szavak a szerbben többnyire monomorfemikus motiválatlan 

tőszavak, különösen vonatkozik ez a kezdeti fázisokban keletkezett megne-

vezésekre. Kivételt képez a crven melléknév, valamint az utolsó fázisban lexi-

kalizálódott narandžast, ljubičast és ružičast színnevek. Az utóbbi három ugyanis 

az -ast képző hozzáadásával deriválódott.  
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II. A SZÍNÁRNYALATOK MEGNEVEZÉSE 

Az alapszínnevek az árnyalatok széles skáláját hivatottak megnevezni, 

így azok nem elegendőek a korszerű, fejlett társadalmakban élő emberek min-

dennapi kommunikációs szükségleteinek kielégítésére. Ezért a már meglevő 

szavakat melléknévi és főnévi módosító jelzőkkel vagyunk kénytelenek ellátni, 

amelyek leszűkítik és pontosítják a színtartomány konkrét tónusát. A szavak, 

amelyekkel a színskála árnyalatait jelöljük, sokban függnek az illető nyelv-

közösség közvetlen, természetes környezetétől, a nép kultúrájában betöltött 

szerepétől, de más (legfőképp szomszédos) nyelvek hatásától is.  

A színárnyalat megnevezése nemcsak egy meghatározott színt viselő 

denotátumtól és annak objektív vizuális jellegétől függ, hanem a beszélő szub-

jektív vizuális percepciójától, a foglalkozásától, képzettségétől, szándékától, 

valamint a rendelkezésére álló egyéb információktól is. A színnévhasználatot, a 

kutatások szerint, a nemi tényezők is befolyásolják, ugyanis a kislányok a korai 

gyermekkorban előbb megtanulják felismerni a színeket, mint a fiúk. 

3. Az árnyalatmegnevezések szerkezete 

A színárnyalatok leginkább a kromatikus és akromatikus színek keve-

redésétől, a megvilágítástól, a telítettségtől függnek, így beszélhetünk egy szín 

világos és sötét árnyalatairól, hideg és meleg, halvány és élénk színekről stb. 

Mindezt a szerbben is kifejezik a színekhez járuló jelzők, éspedig: 

– az árnyalat világosságának fokát: a sötét színek megnevezésére a 

tamno, zatvoreno63 jelzőket használják, a ’világos’ jelölésére pedig a 

svetlo, otvoreno64, illetve a közepesen világos/sötét árnyalatra a srednje 

lexémát; 

– az árnyalat intenzitására használatos az ’élénk’ jelentésű jarka, živa, 

illetve a vrišteća65, vatrena66, valamint a ’fakó’ szemantikájú bleda67; 
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 Szó szerint: csukott, zárt. 
64

 ’nyitott’ 
65

 ’ordító’ 
66

 ’tüzes, izzó’ 
67

 ’halvány’ 
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– a taktilis jellemzőkre és perceptív élményekre a hladna68 és a topla69 a 

megszokott; 

– az anyag vagy a felület tulajdonságát jelölik a somotska, baršunasta70, 

mat, mermerna71; 

– a szín tisztaságára utal a blistava72, zasićena73, čista.74 

A színtartományok határán az átmeneti színek megnevezése bizony-

talan, sokszor nehéz megállapítani, hogy melyik színhez áll közelebb az árnyalat, 

illetve melyik dominál a kettő közül, ezért a köztes megnevezéseket használjuk: 

zelenkastoplava – zöldeskék vagy plavkastozelena – kékeszöld. Léteznek olyan 

kevert árnyalatok, amelyek nem az egymás melletti színtartományokba tartozó 

színeket foglalják magukba: plavobela – kékesfehér, plavosiva – kékesszürke, 

plavoružičasta – kékesrózsaszín, ljubičastoplava – liláskék, žutosmeđa – sárgás-

barna, crvenkastosmeđa – pirosasbarna. 

4. Az asszociatív színnevek 

A színárnyalatok felidézése általában nem tartozik a kifejezett emberi 

képességek közé, sokszor nehézségbe ütközik pontos megnevezésük, ezért, akik 

nem ismerik a színek koordinátáit, hexadecimális számukat vagy az RGB-

kódokat, vagy valamilyen jellemző színű tárgyat igyekeznek segítségül hívni, s 

asszociáció útján azonosítani az árnyalatokat.  

A legelterjedtebb módja az azonosításnak a természetben található tár-

gyak, jelenségek kapcsolatba hozása a megfelelő színek nevével: a szerkezetek 

egyik tagját a jellemző színű tárgy képezi, a másik tagját pedig az alapszínek 

egyike, vagy a ’szín’ fölérendelt fogalom. 
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 ’hideg’ 
69

 ’meleg’ 
70

 ’bársonyos’ 
71

 ’márványos’ 
72

 ’ragyogó’ 
73

 ’telített’ 
74

 ’tiszta’ 
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4.1. Az asszociatív színek szerkezete 

Míg a magyar nyelvben leginkább az összetételek révén utalunk a szín-

árnyalatra, a szerbben ’fél-’, illetve kötőjeles összetételeket (polusloženice), 

jelzős szerkezeteket, hátravetett birtokos szerkezeteket és mondatértékű 

(többnyire hasonlító) szerkezeteket használunk.  

4.1.1. N + szín 

A megkülönböztető értékű főnévhez kötőjellel járul valamely alapszín neve: 

sneg-beo, nebo-plava, teksas-plava, krv-crvena. 

4.1.2. Adj(N+képző) + szín 

Az összetétel előtagját denominális melléknév képezi, utótagja pedig valamely 

alapszín neve: snežnobeo, golubijeplava, baršunastoplava. 

4.1.3. szín + Ngen 

A hátravetett szerkezetek első tagját a ’szín’ fölérendelt fogalom képezi, másik 

elemét pedig egy genitivusban álló főnév, amely a szín birtokosára utal: boja 

snega, boja trule višnje, boja mesa, boja različka. 

4.1.4. szín + S 

Ezek hasonlító szerkezetek, amelyekben a színt (leginkább az alapszínek egyi-

kéről van szó) valamilyen tárgy, jelenség színével vetjük össze: beo kao sneg, 

crven kao rak. 

Amint az a példákból látható, ugyanazt a színárnyalatot többféleképpen 

is kifejezhetjük: sneg-beo, snežnobeo, boja snega, beo kao sneg. 

4.2. Az árnyalatok szemantikai csoportosítása 

A több száz asszociatív alapú színneveket aszerint szoktuk csopor-

tosítani, hogy mit jelöl a hasonlítási alapul szolgáló szó, a motiváló szó: 

– személyek, foglalkozások, méltóságok: bebi-plava – babakék, kraljevsko-

plava – királykék, mornarsko plava – tengerészkék; 

– tulajdonnevek: marijanska plava – Mária-kék, Napoleon-plava – Napóle-

on-kék, Ticijan-plava – Tizian-kék, Rubensova crvena – Rubens-vörös, 

Masaren-plava – Mazarin-kék; 
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– állatok, madarak: golubijeplava – galambkék, rak-crvena – rákvörös, 

lisičije riđa – rókavörös, gavran-crna – hollófekete, koralnocrvena – ko-

rallpiros, kanarinac-žuta – kanárisárga; 

– virág: različak-plava – búzavirágkék, boja nezaboravka – nefelejcskék, 

bulka-crvena – pipacspiros, ciklama – ciklámen, božur-crvena – bazsaró-

zsavörös;  

– gyümölcs, termés: šljiva-plava – szilvakék, boja trule višnje – meggyszín, 

limun-žuta – citromszín; 

– növények: laneno plava – lenkék, paprika-crvena – paprikavörös, trava-

zelena – fűzöld; 

– étel és ital: boja mesa – hússzín, kurakao-plava – curacaokék, mleč-

nobela – tejfehér; boja čokolade – csokoládébarna; 

– drágakő: akvamarin – akvamarin(kék), tirkiznoplava – türkiz(kék) safir-

noplava – zafírkék; 

– fém, ásvány, más anyagok: čeličnoplava – acélkék, porculanskoplava – 

porcelánkék, terakota – téglavörös, kreč-bela – falfehér75; 

– vegyi anyagok, vegyületek: kobaltnoplava – kobaltkék, mangan-plava – 

mangánkék, puder-plava – púderkék;  

– természeti és optikai jelenségek: nebo-plava – égkék, kristalnoplava – 

kristálykék, more-plava – tengerkék, voda-plava – vízkék, plamen-crvena 

– lángvörös; 

– ruházat, ruhaanyag, textília: baršunastoplava – bársonykék, teksas-plava 

– denimkék, farmerkék; 

– tárgyak: autobus-plava – buszkék, šerpa-plava76 – fazékkék, indigoplava 

– indigó, emajl-plava – zománckék; 

– földrajzi név vagy népnév: pariskoplava – párizsi kék, berlinskoplava – 

berlini kék, španskocrvena – spanyolvörös, rimskocrvena – római vörös, 

vizantijskoplava – bizánci kék, egipatskoplava – egyiptomi kék, majan-
                                                           
75

 A szerbben ’mészfehér’. 
76

 A szerbben ’lábaskék’. 
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skoplava – majakék, kašmir-plava – kasmírkék, mediteranska plava – 

mediterránkék, karipskoplava – karibi-kék; 

– képzeletbeli lények: štrumf-plava – hupikék. 

5. A színnevekhez járuló képzők 

Elsősorban a melléknévképzőket kell megemlíteni. A magyar -s képzővel 

szemben a szerbben legalább hét azonos funkciót betöltő toldalékot találunk.77 

-ast –   igen produktív képző. A színek esetében kétféle funkciója is van. Első-

sorban a hetedik fázisban lexikalizálódott színnevek képzésében vesz 

részt: ljubičast, ružičast, narandžast. Ezeknél a derivátum tiszta színt 

jelöl. Másik szerepe abban van, hogy a színnévhez járulva annak kisebb 

intenzitására utal: srebrnast ’ezüstös’, smeđast ’barnás’. Az utóbbi funk-

cióra létezik még néhány képző, amelyek a színárnyalatok képzésére 

szolgálnak, hozzávetőleges színt jelölve, azt, hogy a jeltárgy ’valamilyen 

színhez hasonló színű’, egyben annak csökkentett intenzitására is utalva. 

Ezek sorra összetett képzőknek tekinthetők, amelyben a már említett 

toldalék is benne foglaltatik. 

-kast –   crvenkast ’pirosas’, žućkast ’sárgás’, zelenkast ’zöldes’, plavkast ’kékes’, 

sivkast ’szürkés’; 

-ikast – csak egyes színárnyalatokban van jelen, mint pl. a modrikast ’kékes’; 

-ičast – hozzávetőleges színt, kis intenzitású színt jelöl, plavičast, modričast 

’kicsit kékes, alig kék, kékbe hajló’, beličast ’fehérkés, majdnem fehér’; 

-uljast – kicsinyítő képzős jelentése van a színneveknél: modruljast, plavuljast  

’kismértékben kék, kékbe hajló’, sivuljast ’szürkés’;  

-ušast – plavušast, modrušast ’kékes’, belušast ’fehéres’, mrkušast ’barnás’; 

-uškast – plavuškast ’kékes’. 

Láthatjuk, hogy egy színnek akár több ilyen jellegű alakja is lehet: 

plavkast, plavičast, plavuljast, plavušast, plavuškast. 

A színekből igéket is képezhetünk, mégpedig két külön funkcióval 

rendelkező toldalékot kell megemlítenünk: 
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 A képzőket a szerb szóképzést tárgyaló monográfiában ellenőriztem (Klajn 2003). 
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-eti –   mediális igeképző, színnévhez járulva annyit jelent, hogy ’valamilyen 

színűvé válik’: crneti ’barnul vagy feketévé válik’, beleti ’fehéredik’, 

crveneti ’pirosodik’, plaveti ’kékül’, zeleneti ’zöldül’, modreti ’kékül’, 

rumeneti ’pirosodik’, de visszaható alakjuk is van statikus jelentéssel: 

crneti se ’feketéllik’, crveneti se ’piroslik’, plaveti se ’kéklik’ stb.; 

-iti –    faktitívuszi jelentésű igéket képez, ’valamit ilyen színűvé tesz’: crveniti 

’pirosít’, plaviti ’kékít’, beliti ’fehérít’, zeleniti ’zöldít’, žutiti ’sárgít’ stb.  

Az utóbbi formákat azonban a beszélt nyelvben mindinkább mellőzik, 

mert nehezen különböztethetőek meg a mediális igeképzőtől, ezért a félreértés 

elkerülése végett inkább körülírással oldják meg: bojiti/farbati u crveno ’pirosra 

fest’ stb. 

ÖSSZEGZÉSKÉNT 

A szerb nyelv színneveivel kapcsolatban (indoeurópai délszláv nyelvről 

lévén szó) elmondhatjuk, hogy majdnem minden tekintetben eleget tesz az 

alapszínnevek lexikalizációjával kapcsolatos követelményeknek, különösen, ha 

figyelembe vesszük a Berlin–Kay-féle megszorítások enyhített változatát, s a 

monomorfematikus helyett a crven, ljubičast, ružičast és narandžast színeket 

monolexikálisnak tekintjük.  

A színnevek alapvető funkciója, hogy egy nyelvhasználó közösségen 

belül vagy a nyelvek között megkönnyítse a kommunikációt, hogy mindjobban 

szemléltesse a valóságot, hogy azonosítson és jellemezzen. Az asszociatív szín-

nevek gazdagítják a szókincset, általuk értékelünk is. 

A nyelvek színnévrendszerének, azaz e rendszerek univerzális, illetve 

jellemző sajátosságainak vizsgálata és megismerése hozzájárul a jelenség át-

fogóbb megértéséhez, de az egyes kultúrák gondolkodásmódjának felderí-

téséhez is. Felvetődik ugyanis a kérdés, hogy vajon az ibolya a szerbben miért 

’kék’, amikor a ’lila’ szín éppen róla kapta a nevét, vagy miért ’kék’ a lila orgona, 

miért ’kék’ a szerbben a szürke galamb stb. Vajon valóban másként érzékeljük-e 

ezeket a színeket, vagy a valóságszemléletünk más, másként tagoljuk a való-

ságot? Ezúttal legalább azt a kérdést megválaszoltuk, hogy miért ’fekete’ a vö-

röshagyma, a vörösbor és a barna kenyér. 



 

 

 

 

 



 

 

SEMLEGES SZÍNEK  
 

AHROMATSKE BOJE 
 

 



 

 



 

 

 
A tárgyak színét, amint az eddigiek során láthattuk, három dolog hatá-

rozza meg: a megvilágító fény spektrális összetétele; a tárgy anyagi minősége, 

illetve felszínének reflektálóképessége; és a receptor, esetünkben a szem.  

„A látás egyik legkiemelkedőbb sajátossága a szem sötéthez való al-

kalmazkodóképessége. Az emberi szem nagyon nagy intenzitáskülönbségek (kb. 

10 nagyságrend) észlelésére képes. Kis intenzitás esetében a pálcikák »működ-

nek« (szürkületi látás), míg a fényintenzitás növelésével fokozatosan működni 

kezdenek a csapok – a kezdetben fekete-fehér világ kiszínesedik – és fordítva” 

(Hadházy 2018: 23). 

A színérzet alapján semleges és tarka színeket különböztetünk meg. A 

semleges színek közé a ’fehér’, a ’fekete’ és a ’szürke’ tartozik. Akromatikus 

színekként is emlegetik őket, sokan nem is sorolják őket a színek közé. A ’szürke’ 

és a ’fekete’ felületi színek, a ’fehértől’ tulajdonképpen csak világosságukban 

különböznek. 

* 
*      * 

Kao što je poznato, boju predmeta određuju tri stvari: spektralni sastav 

snopa svetlosti koja je usmerena na predmet; kvalitet materijala od kojeg je 

predmet sačinjen, odnosno njegova reflektujuća sposobnost; i receptor, u na-

šem slučaju ljudsko oko. 

„Jedna od najizražajnijih sposobnosti vida predstavlja mogućnost oka da 

se prilagodi tami. Ljudsko oko je sposobno da razlikuje veoma veliki raspon 

intenziteta svetlosti. U slučaju niskog intenziteta funkcionišu štapići, poveća-

njem intenziteta svetlosti postepeno se uključuju čepići, tako početni crno-beli 

svet postaje šaren – i obrnuto” (Hadházy 2018: 23). 

Na osnovu vidnog oseta razlikujemo neutralne i šarene boje. U prvu 

kategoriju spadaju ’bela’, ’crna’ i ’siva’. Nazivaju se još i ahromatskim bojama, a 

mnogi ih uopšte ne smatraju bojama. ’Siva’ i ’crna’ su površinske boje, a od 

’bele’ se razlikuju samo po intenzitetu tamnoće.  
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A ’fehér’ valójában nem fizikai értelemben vett szín, ezért sokan tagad-

ják színi mivoltát, ugyanakkor sokkal több is annál, mivel a fehér fény tartal-

mazza a spektrum összes színét, pontosabban annak bontásával keletkeznek a 

tarka színek, amelyek egyben az alapszínek is. Először is tekintsük meg, hogy a 

vizsgálódásunk tárgyát képező kifejezés és annak szerb ekvivalense milyen jelen-

téssel bír az értelmező szótárakban. 

FEHÉR I. mn 1. Olyan színű, mint amilyen a tiszta hó [...] | Ősz, ezüstfehér 2. Vi-
lágos színű, [...] | színtelen, átlátszó 3. irod Szűziesen tiszta, ártatlan [...] 4. tört 
Ellenforradalmi [...] II. fn 1. A legvilágosabb semleges szín | Fehér festék [...] | 
fehér ruha 2. Fehérbor 3. Fehér (nem színes bőrű) ember 4. sp biz Sakkban: 
világos 5. Vminek a fehér része 6. tört a) Ellenforradalmár b) Fehér gárdista 
(Éksz.). 

BEO, BELA, BELO 1. a. koji je boje snega, mleka i sl. [...] b. sagrađen od kamena 
takve boje ili okrečen takvom bojom; uopšte koje se belinom ističe od sredine, 
pozadine [...] c. sed, pepeljast, srebrnast, sjajan [...] d. svetloplav, svetao e. koji 
je svetle, otvorene boje u odnosu na nešto tamne boje iste vrste [...] 2. а. sve-
tao, sjajan, bleštav; usijan, užaren [...] b. jasan, vidan, svetao, pun svetlosti, 
obasjan svetlošću [...] 3. fig. а. čedan, nevin, bezgrešan, častan [...] b. dobar, 
pozitivan u moralnom smislu (obično uz „crn“ kao suprotnost) [...] c. srećan, 
ugodan, prijatan [...] d. optimistički, vedar [...] 4. а. prazan, neispisan; brisan od 
strane cenzure [...] b. koji je bez tačaka, prazan (о dominama) [...] 5. sastavni 
deo pojedinih naziva, obično botaničkih i zooloških termina [...] 6. u imeničkoj 
službi а. m pol. kontrarevolucionar, protivnik komunističke revolucije b. onaj 
koji je obučen u beli dres (sportista) c. onaj koji igra belim figurama (u šahu) d. 
belo odelo, bela odeća, žena u belom e. ž med. beona f. beonjača g. bela 
skrama na jeziku h. fig. ono što je dobro, pozitivno, lepo

78
 (RSJ). 
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 FEHÉR 1. a. amely olyan színű, mint a hó, a tej stb. [...] b. ilyen színű kőből épült vagy 
ilyen színűre meszelt épület; amely fehérségével kitűnik a környezetéből [...] c. ősz, 
hamuszínű; ezüstös, fényes [...] d. világoskék, világos [...] e. valamilyen tárgy vagy je-
lenség világosabb változata, a sötétebbhez vagy más színűhöz viszonyítva [...] 2. a. vi-
lágos, fényes, csillogó; izzó [...] b. látható, világos, fényes, fénnyel teli [...] 3. átv a. ártat-
lan, bűntelen, becsületes [...] b. jó, pozitív, erkölcsös (leginkább a „fekete” ellentéte-
ként) [...] c. boldog, kellemes [...] d. derűlátó, vidám [...] 4. а. üres, kitöltetlen; a cenzúra 
által törölt [...] b. pont nélküli, üres (a dominóra vonatkoztatva) [...] 5. növényi és állati 
terminusok részeként [...] 6. főnévi funkcióban a. m pol ellenforradalmár, a kommunista 
forradalom elleni személy b. aki fehér mezben van (sportoló) c. fehér sakkfigurával 
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A szerb értelmező szótár részletesebb a jelentések definiálásában, azon-

ban a lényeges dolgokban mindkét nyelv megegyezik. A fehér – beo elsődleges 

jelentését a ‘hó’ színével azonosítjuk (a szerbben még a ‘tejjel’ is). Az első 

értelmezés tartalmazza az ’ősz’ és az ’ezüstszín’ jelentést is. A fehéren kívül a 

világos árnyalatokat is jelölheti a dolog sötétebb változatával szemben. A szerb-

ben egykor a ’világos’ szinonimájaként tartották számon a beo melléknevet. Ivić 

a bela kafa (= fehér kávé, magyarul tejeskávé), belo vino (= fehérbor), beo ten   

(= fehér bőr) szintagmákkal példálózik, ahol a beo tulajdonképpen a kávé 

esetében ’barnát’, a bor esetében ’sárgát’, és a bőrre vonatkoztatva ’rózsaszínt’ 

jelent, illetve a tárgy lehetséges színei közül a legvilágosabbat, a fehérhez 

legközelebb állót reprezentálja (Ivić 1995: 14). A ’fehér’ ezeknél tehát világos 

mivoltával áll szemben más, nem semleges színekkel, éspedig a barnával, 

pontosabban a feketével (a kávé esetében), a vörössel (a bor példájában), 

valamint a fekete/ sárga/vörös színekkel, amikor az emberi testszínre vonat-

koztatjuk. Ehhez a sorhoz még hozzákívánkozik a szerbben a beli luk (= fehér 

hagyma) és a crni luk (= fekete hagyma), magyarul fokhagyma és vöröshagyma 

páros, amely rávilágít a nyelvek közötti percepciós különbségekre, pontosabban 

felveti azt a kérdést, hogy valójában miért ’fekete’ a szerbben és ’vörös’ a 

magyarban a hagyma. A szerbben ez egyértelműnek tűnik: a ’fokhagyma’ ter-

minusban szereplő ’fehér’ színnel állítja szembe a ’feketét’ (beli luk – crni luk), a 

magyarban viszont – tekintettel arra, hogy a fokhagyma megnevezésben nem 

szerepel színnév – nem nevezhetjük meg annak komplementer párját, így a 

vöröshagyma héjának színéről kapta a nevét.  

Ivić hívja fel a figyelmet arra is, hogy a beo melléknév a szerbben meg-

tartotta a fényességgel, ragyogással kapcsolatos eredeti szemantikáját is, ami 

kihat a szín hőérzettel kapcsolatos metaforikus jelentéstöbbletére, ezért találjuk 

meg az ’izzó’, ’parázsló’ mellékneveket a jelentésmeghatározások között.  

Jelentős helyen áll mindkét nyelvben az átvitt értelem, amely a szü-

zességre, ártatlanságra, a jó, pozitív érzésekre vonatkozik. A magyarral ellentét-

ben a beo melléknév még pozitív hangulatot is kifejezhet, azt, hogy valaki 

boldog, derűlátó, vidám, vagy hogy valami kellemes. A szerb szótárban külön 

                                                           
játszó személy d. fehér ruha, öltöny e. f orv hályog f. szemfehérje g. fehér réteg a nyel-
ven h. átv az ami jó, pozitív, szép 
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pontban szerepel a különböző értelemben használatos ’hiány, űr, üresség’ je-

lentés. 

Főnévi funkcióban a magyarban a fehér elsősorban a szín nevére és a 

festékre vonatkoztatható, de a fehér bőrű embert is jelölheti. Politikai érte-

lemben az ’ellenforradalmár’ jelentés megtalálható mindkét nyelvben. A szerb-

ben még fehér ruhás személyt, vagy a sportban fehér mezes játékosokat jelent. 

Csak nőnemű alakja egykor a szem fehérjét is jelölte, ma azonban már a szár-

mazékszava, a beonjača használatos ilyen értelemben.  

Fehér szavunk vitatott eredetű, etimológusaink egy ősi finnugor kori 

szótő származékának vélik, Bárczi szerint először helynévként jelent meg az 

Oklevélszótárban 1055-ben. A beo ószláv eredetű melléknév ‘fehér szín’ sze-

mantikája, akár a német weiss esetében, a fény, világosság jelentésből fejlődött 

ki. 

A ’FEHÉR’ SZIMBÓLUMRENDSZERE  

A ’fehér’ ősszín, a világ, a tiszta fény és minden idők kezdetét jelképezi. 

A keresztény kultúrákban az Istent intenzív fehér fényként ábrázolják, az 

angyalok is fehérek, a Szentlélek fehér galamb formájában jelentkezik, Jézus 

pedig fehér bárányként. A mennyország és az örökkévalóság színe ez. A kato-

likus vallásban szakrális színt képez, a papok az istentiszteletet nagy ünnepekkor 

fehér miseruhában tartják. Egyébként a katolikus hierarchiarendszerben a 

’fehér’ a pápa kiváltságos színe. A zsidóknál a rabbi a kibékülés ünnepén fehér 

ruhát visel, Isten és az emberek kibékülésének jeleként. A keltáknál is ilyen színű 

volt a papok viselete.  

A ’fehér’ a ’feketével’ szemben a nappalt szimbolizálja, a nemzeti zász-

lókon a hűséget. 

A ’fehér’ a csecsemők, de ugyanakkor az öregkor színe is. Az ősz haj a 

belső nyugalmat és bölcsességet szimbolizálja, de az egyik korból a másikba való 

átlépést is jelenti, ezért az olyan szertartásokkor, mint amilyen a keresztelés 

meg az esküvő, a fehér a domináns szín, mert az ÚJ IDŐSZAK KEZDETÉT jelenti. 

Ázsiában, Afrika és Európa egyes vidékein a ’fehér’ még ma is a gyász, valamint a 

földöntúli élet kezdetének a színe. 

Ugyanakkor a testi TISZTASÁG, a higiénia jelképe is. Az alsónemű évszáza-

dokon át kizárólag fehér színű volt, fehérségének intenzitása a tisztaság mércéje 
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volt. A reneszánsz korszakában az alsónemű a nyak és a kézfej körül mindinkább 

előtűnik, idővel a gallérok és a mandzsetták különálló ruhadarabokká válnak, és 

tulajdonosának anyagi jólétét hivatottak jelezni. Nemcsak a tisztaság volt már 

fontos, hanem a társadalmi státusz is, ezért a 16–17. században csipkével és 

hímzésekkel díszítették azokat. Az ágynemű is sokáig kizárólag fehér volt. A 

’fehér’ ma is a leghigiénikusabb színnek számít, a tisztaság bizonyítéka.  

A ’fehér’ a jég, az Északi-sark színe, ezért a HIDEGSÉG szimbólumává is 

vált, gondoljunk csak a mélyhűtött termékek tipikusan fehér és kék jelzésére. 

Ugyanakkor az érzelmek hidegségét, továbbá zárkózottságot, elérhetetlenséget 

és büszkeséget jelképez.  

A ’fehér’ – összetettségének ellenére – a legegyszerűbb színnek számít. 

A különböző küzdősportokban (cselgáncs, karate) a kezdőket jelöli, a legköny-

nyebb sípályának is ilyen jelzése van. 

A fehér emberek BŐRSZÍNe a barack és a világosbarna között van, mégis 

azt mondjuk az európai emberfajra, hogy ’fehér’. Nyilván mélyen kultúrafüggő, 

hogy a többi emberfaj a fehérbőrűeket betegeknek tartja, az ő bőrideáljukkal 

szemben túl sápadtak és fénytelenek. Egyébként Európában a fehér, sápadt bőr 

az arisztokráciát jelképezte, ellentétben a kétkezi parasztokkal, akiknek nap-

égette bőrük arról tanúskodott, hogy kenyerüket nehéz munkával szerezték. A 

17–18. században a nemesség ezt még azzal tetézte, hogy rizsporral hintették be 

arcukat, hogy még jobban hangsúlyozzák fehérségüket. A 19. század vége felé 

azonban a divat megváltozott, az emberek tengerre kezdtek járni, és a lebarnult 

bőr vált az egészséges megjelenés eszményképévé, de státuszszimbólummá is, 

tekintettel arra, hogy nem mindenki engedhette meg magának a nyaralás 

költségeit. 

Az öltözködésben is megfigyelhetőek a változások, ugyanis a 19. század 

elején – az ógörög és a római kultúrában ihletet kereső klasszicizmus korában – 

a ’fehér’ volt az ideál, s a művelt polgári réteg minden tarka, élénk színt meg-

vetett, barbár ízlésűnek tartott. A nők abban az időben légiesen könnyű fehér 

ruhát hordtak, mint a görög istennők.79 Az ilyen öltözet nem felelt meg az 

éghajlatnak, a nők megbetegedtek, ezért gyorsan kiment divatból, de a fehér 

öltözet sokáig a nők legelegánsabb megjelenését jelentette. A ’fehér’ társadalmi 

                                                           
79

 Goethe jegyezte fel, hogy az akkori divat előírta, hogy a ruha, a lábbeli és az ékszer 
nem lehetett nehezebb negyed kilónál (Benko 2009). 
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státuszt is tükrözött, mert a fehér ruhás hölgyek nem végezhettek piszkos mun-

kát, azokat a szolgákra hagyták.  

A ’fehér’ már az ókortól kezdve a SZÜZESSÉG jelképe volt. A 13. századtól 

a polgári esküvők bevezetésekor a menyasszony szüzessége az örökösödési és a 

genealógiai kérdések miatt nagyon fontossá vált.80 A fehér menyasszonyi ruha 

az európai kultúrában azonban csak a 18. század második felében jött divatba, 

holott a protestáns nők menyasszonyi ruhája még a 19. század végén is fekete 

volt, csak a fátyol lehetett fehér színű.  

Az európai politikában a ’fehér’ a royalizmust és a MONARCHIÁt jelölte. A 

forradalmi időszakokban a ’fehér’ szín a királypártiakat szimbolizálta, szemben a 

forradalmárok ’piros’ színével.  

A ’fehér’ az ellenségeskedés megszüntetését, a MEGADÁSt is jelképezi. Ez 

a béke jele is ellentétben a pirossal, amely a háborút jelképezi, illetve a halált 

jelölő feketével.  

A FEHÉR ÁRNYALATOK 

A magyar színtan.hu (http://www.szintan.hu/) portálon a ’fehér’ szín-

tartományában 79 megnevezés szerepel. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy 

ennyi különböző színárnyalat létezik, hanem inkább azt, hogy intenzitásának 

kifejezésére más-más tárgyra, jelenségre asszociálunk a fehér szín kapcsán. 

Mivel az árnyalatokról beszélve a magyar korpuszt a részletes információkat tar-

talmazó színszótár internetes felületen található kifejezések képezik, amelyeket 

a tanulmány végén található táblázatban sorolok fel szerb megfelelőikkel együtt, 

az e fejezetben említett magyar példák lehetséges szerb ekvivalenseit nem 

adom meg.  

A ’fehér’ a korpusz alapján lehet: tiszta, ragyogó, vakító (hófehér), to-

vábbá lehet tört (fal-, klór- és nyárfehér), tört/meleg (alabástrom-, gyapjú-, 

gyöngy- és papírfehér), piszkos (gipsz-, mészfehér), valamint hideg (opál- és 

márványfehér) és meleg (bárány-, kagyló-, kókusz-, ón-, tej-, tejfel- és zsírfehér). 

Felületszínként említhetjük a következőket: antik, ezüst (ezüstszín), fényes 

(porcelánfehér), matt (gyapot-, kréta-, vattafehér), tompa (litopon- és lisztfehér) 

                                                           
80

 Előtte is fontos volt, de nem létfontosságú, ezért a lányok menyasszonyi ruhájának 
elsősorban szépnek kellett lennie, ami általában a piros színt jelentette. 

http://www.szintan.hu/
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és opálos (márvány-, porcelánfehér). Ezenkívül átmenetet is képezhetnek 

valamely más alapszín és a fehér között: sárgásak (elefántcsont-, gólya-, kri-

zantém-, lárva-, marcipán- és sárfehér), szürkések (tojáshéjszín), kékesek (hold-, 

patyolat- és télfehér), zöldesfehér (bodzafehér). 

A szerb nyelvre kevésbé jellemző a szóösszetételek képzése, ezért az 

említett magyar árnyalatok szerb megfelelőinek megalkotásában több külön-

böző megoldáshoz folyamodhatunk. Egyrészt analitikus módot, körülírást, illetve 

hasonlatokat alkalmazhatunk: beo poput sna (= fehér, mint az álom), belo kao 

inje (= fehér, mint a dér). Amennyiben a hasonlítási alapul szolgáló főnév jelen-

tése lehetővé teszi, akkor olyan kötőszavas összetételként is fordíthatjuk, amely-

nek utótagjában a beo melléknév szerepel: čipka-bela (= csipke-fehér), platno-

bela (= vászon-fehér). A legtermészetesebb azonban a jelzős szerkezetek alkal-

mazása, ha az asszociáció alapját képező főnévből melléknév hozható létre: 

mramorno bela (= márványfehér), biserno bela (= gyöngyfehér). 

Alaktani szempontból a ’fehér’ alapszínen kívül a többi mind szóösz-

szetétel, előtagjukat konkrét dolgokat vagy elvont fogalmakat jelentő főnév 

képezi, utótagjuk pedig vagy a fehér szavunk, vagy az annak fölérendelt fogalom, 

a szín. Eredetüket tekintve legfőképp asszociatív jellegűek, s ebből adódik az, 

hogy az előtagban szereplő fogalom egyben az asszociáció alapját is képezi. 

Vannak köztük természeti jelenségek: harmat, dér, felhő, hab, hó, gleccser, sár; 

olyan állatok, amelyeknek szőre vagy valamely jellegzetes testrésze fehér (vagy 

az is lehet): bárány, elefánt, hermelin, kagyló, lárva; illetve szép számban 

jelentkeznek madárnevek: galamb, gólya, hattyú, kócsag. Talán a legtöbb fehér 

árnyalat nevét a növénynevek hívták életre, közülük is a legszámosabbak a 

virágok: gyöngyvirág, jázmin, krizantém, liliom, magnólia, margaréta, orchidea, 

de a listán növények részei, illetve termései is szerepelnek: szirom, bodza(virág), 

kókusz, nyár(fa). Továbbá motivációs alapul szolgáltak az élelmiszerek, amelyek 

fehérségükkel tűnnek ki, ezek a cukor, a liszt, a só, a tej, a tejfel, de a sárgás 

árnyalatúak között is van néhány: marcipán, tojás(héj), zsír. Anyagnevek is 

szerepelnek szép számban, ilyenek az alabástrom, a gipsz, a kréta, a kristály, a 

litopon, a márvány, a papír, a porcelán. Állaguktól, összetételüktől függően 

pótinformációkkal is szolgálnak: fényességet, hidegséget, keménységet, tisz-

taságot, áttetszőséget, porhanyósságot fejeznek ki. Néhány elvont dolog, 

képzeletbeli lény is előfordul: álom, angyal, tündér, valamint földrajzi nevek is 

motiválták az árnyalatnevek kialakulását: Himalája, Alpok, de ennél több a 
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kémiai anyag indíttatású elnevezés: barit, klór, ólom, ón, titán, s itt kell meg-

említeni a drágaköveket is: gyémánt, gyöngy, opál, továbbá a textíliafajtákat és 

a ruhaféléket: csipke, fátyol, gyapjú, gyapot, gyolcs, patyolat, vászon, vatta. 

A felsorolt fehér árnyalatok különböző kontextusban fordulnak elő. 

Legtöbbjüket általános funkcióval használjuk, sok mindenre vonatkoztathatóak, 

mások viszont csak bizonyos tárgyak, fogalmak jellemzésére specializálódtak. Így 

például néhányukat inkább csak az arcszín vagy az emberi haj színére használjuk: 

alabástromfehér (kissé régies, akkor volt divatban, amikor a fehér bőr volt a 

szépségideál, egyúttal jelölve a fehérséget és a hidegséget is), falfehér (sápadt 

arcú), habfehér (az általánosságban használt könnyed fehér árnyalat mellett a 

bőrszínre is vonatkozik), halottfehér (nagyon sápadt, beteges arcú), ilyenek még 

a hattyúfehér, krétafehér, lárvafehér, liliomfehér, márványfehér, tejfehér (női és 

gyermekbőr fehérségét emeli ki), az ember őszülő hajszínét az alábbi fehér 

árnyalatokkal szoktuk megnevezni: dérfehér, hófehér, nyárfehér. Pigment-

névként tartják számon a barit-, ólom- és titánfehért, divatnévként pedig az 

alpin-, gleccser-, Himalája-, kristály- és magnóliafehéret. 

A ’FEHÉR’ SZÍN A KÉT NYELV SZÓASSZOCIÁCIÓS SZÓTÁRÁBAN 

A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a magyar (Lengyel 2008) és szerb 

(Piper – Dragićević – Stefanović 2005) adatközlők milyen válaszokat adtak a 

fehér, illetve a beo hívószóra. A szócikkekben előforduló válaszszavak írásmódját 

nem javítottam, a magyar korpuszban található dőlt vonal pedig (/) azt jelenti, 

hogy a két szó együtt fordul elő az adatközlőnél. Ilyen pl. a menyasszonyi ruha, 

hó vagy a szín, hó. Ezért történik meg, hogy a hó, vagy a menyasszonyi ruha 

többször is megjelenik a korpuszban: néhol önállóan, néhol pedig más főnevek 

kíséretében.  

BEO sneg 216; crn 84; grad 52; čist 27; zid 20; oblak 17; žut 16; mrtav 13; 
Beograd 11; anđeo, hleb, svetao, veo 8; kreč, venčanica 7; beo, bled, dan, lep, 
nevin, sir 6; boja, nevinost, smrt, zima 5; crven, čisto, mantil, mlada 4; auto, 
bolest, cvet, čovek, droga, duh, hladan, mleko, nežan, prah, snežan, svet, sve-
tlo, ten, venčanje, voz 3; bolestan, crni, crno, čaršav, čednost, čistina, čistoća, 
džemper, galeb, haljina, izlog, lepo, medved, papir, pekar, prazno, siv, zub 2; 
anemičan, antipatičan, apoteka, Arapin, arijevci, autobus, avet, banka, bela 
boja, belina, belo, belo oko mene sve je belo, bez boje, BGD, bledunjav, bol, 
bolnica, brašno, brat, čisti, deda, detinjstvo, doktor, dosada, duša, hladnoća, i 
mrtav, ispran, jadan, jogurt, jug, kamen, kao Beograd, kao sir, Kasper, k’o sir, 
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k’o sirac, kokain, koža, krečenje, krpa, krug, leb, led, lice, ludnica, majica, malo-
krvnost, mesec, mir, mrtav čovek, na samrti, narkoman, nebesa, nebo, ne-
definisan, nervoza, nežno, ništa, nov, odelo, odsjaj, oreol, Ostoja, pa žut, pazi 
se, pelene, plašt, plav, plemenit, postelja, pozitivan, pravi, prazan, prevraćen, 
prijatelj, providno, proziran, raj, roz, ruža, ružan, ružičast, sako, sam san, sapun, 
sav, -siv, sneško, snijeg, snovi, stanica, strah, sve oko mene je belo, svečanost, 
svetlost, tajanstven, taksi, trenerka, u trendu, upijen, veseo, veš, vuk, vulf, 
white, zašto?, zubi 1.

81
  

FEHÉR fekete 392 36,6%; szín/színek 163 15,1%; hó 70 6,5%; fal/házfal 24 2,2%; 
fehér 23 2,1%; lap 22 2,0%; tiszta 19 1,8%; világos 18 1,7%; tisztaság 17 1,6%; 
felhő, ruha 16 1,5%; esküvő, kék 9 0,8%; béke, sárga, tej, zöld 8 0,7%; menyasz-
szony, papír, színtelen 6 0,6%; ing, nemű, póló, rózsa, tél, virág 5 0,5%; angyal, 
Farkas Gergő, kréta, lepedő, ló 4 0,4%; fény, galamb, ház, kocka, megye, 
mennyország/menny, piros, szép, vidámság 3 0,3%; ágynemű, autó, birka, bol-
dogság, élet, Fehér Miklós, festék, föld, gólya, hófehérke, hóvirág, jó, jóság, 
menyasszonyi ruha, motor, nő, piszok, radiátor, sima, sötét, sperma, szép szín, 
színes, színű, szirom, szürke, tisztesség, újság, ünneplés, vakító, világosság 2 
0,2%; hó/lepedő, menyasszonyi ruha/hó, szín/hó, ápolónő, ártatlanság, átlát-
szó, bánat, bicikli, bugyi, ceruza, cserél, csúnya, ég, égbolt, egér, egyszerű, eny-
he szín, esküvői ruha, fehérló, fehérség, fej, felhőkarcoló, fiatal, függöny, fűz, 
gyolcs, gyönyörű, halál, hattyú, hétköznapi szín, hideg, hóhér, holló, homály, 
homokos, idom, irigység, Isten, jaguár, keserű, kocsi, köpeny, kórház, kutyám, 

                                                           
81

 FEHÉR hó 216; fekete (hímnemű) 84; város 52; tiszta (hímnemű) 27; fal 20; felhő 17; 
sárga (hímnemű) 16; halott 13; Belgrád 11; világos, angyal, kenyér, fátyol 8; mész, 
menyasszonyi ruha 7; fehér (hímnemű), sápadt, nap, szép, ártatlan, túró 6; szín, ártat-
lanság, halál, tél 5; piros, tiszta (semlegesnemű), tavaszikabát, menyasszony 4; autó, be-
tegség, virág, ember, drog, szellem, hideg, tej, gyöngéd, por, havas, világ, fény, arcbőr, 
esküvő, vonat 3; beteg, fekete (határozott szemléletű), fekete (semleges nemű), lepedő, 
szüzesség, tisztás, tisztaság, pulóver, sirály, ruha, kirakat, szép, medve, papír, pék, üres 
(semlegesnemű), szürke, fog 2; vérszegény, ellenszenves, gyógyszertár, arab férfi, ariá-
nus, autóbusz, kísértet, bank, fehér szín, fehérség, fehér (semlegesnemű), körülöttem 
minden fehér, szín nélküli, BGD, sápadtas, fájdalom, kórház, liszt, fivér, tiszta (határozott 
szemléletű), nagyapa, gyermekkor, orvos, unalom, lélek, hidegség, és halott, kifakult, 
szánalmas, joghurt, dél, kő, mint Belgrád, mint a túró, Casper, mint a sajt, sajtszerű, 
kokain, bőr, meszelés, rongy, kör, kinyér, jég, arc, bolondokháza, póló, vérszegénység, 
hónap, béke, halott ember, a halálán, kábítószerező, egek, ég, meghatározatlan, ide-
gesség, gyöngéd (semlegesnemű), semmi, új, öltöny, visszfény, fénykoszorú, Ostoja, és 
sárga, vigyázz, pelenka, palást, kék, nemes, ágy, pozitív, igazi, üres (hímnemű), meg-
térített, barát, áttetsző, átlátszó, mennyország, rózsaszín, rózsa, csúnya, rózsaszínű, 
zakó, maga az álom, szappan, teljesen, -szürke, hóember, hó, álmok, állomás, félelem, 
minden fehér körülöttem, ünnepség, világosság, titkos, taxi, szabadidőruha, menő, be-
ivódott, vidám, fehérnemű, farkas, vulf, white, miért?, fogak 1. 



 A FEHÉR / BELA 

 

89 

láb, levegő, lila, liliom, majom, megadás, mész, Miki, mosópor, narancs, nedves, 
név, nincs kiszínezve, nyugodtság, orvos, öröm, pad, pala, pont, rideg, rossz, 
rózsaszín, semleges, semmi, semmiség, seprű, spermium, sün, szekrény, szelíd-
ség, szeretet, szivárvány, szoknya, szú, tábla, tányér, Teréz, terítő, tojás, toll-
tartó, tulipán, ünnep, üres, vak, vakság, váza, zászló 1 0,1%. 

A szerbben az adatközlők elsősorban a hóra asszociálnak, s ha ehhez 

hozzáadjuk a ’tél’ válaszszó előfordulását (tekintettel arra, hogy a tél többnyire a 

hó fehérsége miatt van képben), megállapíthatjuk, hogy ez a korpusz 27,6%-át 

teszi ki. A magyarban a hó a harmadik helyen áll 6,5%-kal, s ha a tél adataival is 

társítjuk, akkor is csak alig növekszik az aránya 6,9%-ra. A magyar adatközlők a 

’fehér’ ellentétét, a feketét nevezik meg első helyen a legnagyobb arányban, 

36,6%-ban, utána pedig a fölérendelt fogalom, a szín következik, 15,1%-kal. A 

szerbben a crn 84-szer fordul elő (10,5%), a boja főnév pedig csak 0,6%-kal.  

Érdekes megfigyelni azt is, hogy a ’fehér’ milyen mértékben hívja elő a 

többi színt a válaszokban. A szerbben a színek közül második helyen a ’sárga’ 

(16,2%) áll, harmadikon a ’piros’ (0,5%), s csak kétszer fordul elő a ’szürke’ 

(0,25%), egyszer pedig a ’kék’ és a ’rózsaszín’ (0,12%). A magyarban a fekete 

után leginkább a kékre asszociálnak az adatközlők (0,8%-ban), harmadik helyen 

a sárga és a zöld szerepel 8-8 előfordulással (0,7%), és csak utána következik a 

piros (0,3%), a szürke (0,2%), s végül megjelenik még a lila és a rózsaszín is 

(0,1%). 

 

sorsz. HSZ beo HSZ fehér 

 
VSZ 

előfordulás 
VSZ 

előfordulás 

számszerű % számszerű % 

boja (14) 5  0,60%   szín (2) 163  15,10% 

1. crn 84 10,50%   fekete 392  36,60% 

2. žut 16  2,00%   kék 9  0,80% 

3. crven 4  0,50%   sárga/zöld 8  0,70% 

4. siv 2  0,25%   piros 3  0,30% 

5. plav/ružičast 1  0,12%   szürke 2  0,20% 

6.     lila/rózsaszín 1  0,10% 

A szerbben a válaszszavak között nem szerepel a ’zöld’ és a ’lila’. 

Most pedig figyeljük meg, hogy a színeken kívül milyen tárgyak, fogal-

mak jutnak az adatközlők eszébe a ’fehér’ hívószó hallatán. A legtöbb elő-

fordulással az állandósult szókapcsolatokban vagy a frazémákban (ezek közül is 
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leginkább a szóláshasonlatokban) szereplő másik elem van jelen. Ez mindkét 

nyelvben a ’hó’ mellett a ’fal’ és a ’tej’, ami egyben a fehér szín prototipikus 

jelentését idézi fel bennünk (beo kao sneg/zid/kreč82/mleko – fehér, mint a hó/ 

fal/tej). A szerbben eléggé megterhelt a ’város’ főnév, ami a főváros nevéből 

adódik: Beograd – ’fehér város’. Ilyen jellegű a magyar korpuszban a megye 

válaszszó, amely a Fejér megye földrajzi terminus miatt került be 0,3%-kal.  

Az európai kultúrában az ember tudata a fehér színt elsődlegesen a 

fényhez, a fénysugárhoz, a világossághoz köti: svetao, svetlo, svetlost 

(8+3+1=1,5%) – fény, világos, vakító, világosság (6+3+18+2+2 = 2,9%). 

Asszociáció szempontjából a természeti jelenségek közül válaszszóként 

többször jelentkezik a ’felhő’ (oblak 17 – felhő 16). Egyébként a ’fehér felhő’ a 

szerbben pozitív konnotációval bír, szemben a crni oblak vagy a sivi oblak 

kifejezésekkel.  

A fehér szín konnotációja lehet pozitív, negatív és semleges. A fehér 

elsősorban a TISZTASÁGot szimbolizálja: tiszta 19 1,8%83 – čist 27, čisto 4; tiszta-

ság 17 1,6% – čistina, čistoća 1; és átvitt értelemben is: tisztesség 2, ártatlanság 

1 – nevin 6; nevinost 5, čednost 2. Ezenkívül a POZITÍV válaszszó vagy valamilyen 

HARMÓNIÁt jelölő főnév olyan, többnyire elvont lény, hely (angyal 4 0,4% – 

anđeo 8; Isten 1 0,1%, duša, raj 1) vagy pedig állapot, amely jólétet, pozitív 

értékeket idéz fel bennünk (béke 8 0,7% – mir 1; vidámság 3 0,3%; boldogság, 

élet, jóság 2 0,2%; nyugodtság, öröm, szelídség, szeretet 1 0,1%); illetve vala-

milyen pozitív tulajdonságot tükröző melléknév (szép 3 0,3% – lep 6; jó, színes 2 

0,2%; gyönyörű 1 0,1%). A szerb korpuszban előfordul még a ’gyöngéd’ – nežan 

3; ’nemes’ – plemenit, ’pozitív’ – pozitivan, ’igazi, valódi’ – pravi, ’vidám’ – veseo 

1 is. 

Meglepő módon a szerbben sokkal több NEGATÍV konnotációjú válasz 

van, mint pozitív. Ott ugyanis elég erős a halállal, betegséggel összefüggő vála-

szok vonulata. A BETEGSÉGre utalnak a következő főnevek: bolest 3; bol, hlad-

noća, malokrvnost 1, vagy a melléknevek közül a bled 5; hladan 3; bolestan 2; 

                                                           
82

 A szerbben gyakoribb a ’mész’ a szóláshasonlatban mint a ’fal’. 
83

 A példák utáni számjegy az előfordulás számát, a százalékos kimutatás pedig a 
korpuszban jelen levő százalékarányt mutatja. Amennyiben több válaszszó ugyanolyan 
arányban jelenik meg, azok felsorolása után következnek az említett adatok. Az azonos 
számú előfordulásokat pontosvessző választja el a többi példától.  
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anemičan, bledunjav 1; a HALÁLra pedig a smrt 5, duh 3, avet 1; illetve a mrtav 

13; i mrtav, na samrti 1 szerkezetek vonatkoznak. Külön meg kell említeni a 

KÁBÍTÓSZERrel kapcsolatos főneveket a szerbben: droga, prah 3; kokain, nar-

koman 1. Ilyenek a magyar korpuszban nem fordulnak elő, ott a fenti válaszok 

közül csak a halál van jelen. 

A szerbben még néhány negatív TULAJDONSÁGgal hozzák kapcsolatba a 

fehér színt, ezek az ’ellenszenves’ – antipatičan, ’szánalmas’ – jadan, ’csúnya’ – 

ružan, ’mosástól kifakult’ – ispran, illetve van még néhány negatívnak minősít-

hető főnév is: ’unalom’ – dosada, ’félelem’ – strah. A magyar korpuszban olyan 

kedvezőtlen állapotot kifejező szavak fordulnak elő negatív konnotációval, 

amelyeket egyébként nem szoktunk kapcsolatba hozni a világos, tiszta fehér 

színnel, mint például a piszok, a homály, melléknévként pedig a sötét. A bánat is 

egy olyan érzés, amelyről inkább a sötétebb színek jutnak eszünkbe. De említsük 

még meg a csúnya, a rideg, a rossz mellékneveket, vagy a hétköznapi szín 

szerkezetet, amelynek inkább a szürke felelne meg. A negatív érzelmek közül 

megtaláljuk még az irigységet is (bár az is a sárga vagy a zöld színnek felelne 

meg az idiomatikus hátterük miatt), és érdekes módon a bánattal lehet 

kapcsolatba hozni a szinesztéziát felidéző keserű melléknevet is. 

Úgy tűnik, hogy mindkét nyelvben sokszor SEMLEGES viszonyulást tükröz 

a fehér. Ilyen a szerbben a ’határozatlan, ködös, nem egyértelmű’ jelentésben 

használt nedefinisan vagy a ’titokzatos’ tajanstven melléknév. Az ’üres’ prazan 

és a színtelen, nincs kiszínezve – bezbojan is lehet semleges, a konkrét szöveg-

kontextustól függően. A magyarban ilyenek még a következő válaszok: sima, 

egyszerű, semmi, semmiség. A semleges a fehér akromatikus jellegére utal.  

A szerbben elvétve előfordulnak olyan válaszszavak, amelyek a fehérrel 

való DICHOTÓMIÁn alapszanak. A hleb itt a barna kenyérrel állítja szembe a fehér 

lisztből sült beli hleb szókapcsolatot, akár a brašno ’liszt’ is. Ilyen még az ’ember’ 

čovek, az ’arcszín’ ten és a ’bőr’ koža példa, amikor az európai emberfaj bőre 

kerül szembe a sötét afrikai vagy a sárgás ázsiai bőrű emberfajéval. Előfordul 

olyan példa is a szerb szótárban, amely egyébként az állattani terminológiában 

megkülönböztető elemként megszokott: a medved (amin a beli medved ’jeges-

medvé’-t kell érteni, a barna bundájú medvével szembeállítva), vagy a galeb 

(’fehér sirály’ fehér tollú sirályfajta). 

A RUHÁZATI CIKKEK közül a szerbben előfordul a veo ’fátyol’ 8; venčanica 

’menyasszonyi ruha’ 7; mantil ’tavaszikabát vagy köpeny’ 4; džemper ’pulóver’, 
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haljina ’ruha’ 2; majica ’póló’, odelo ’öltöny’, pelena ’pelenka’, sako ’zakó’, 

trenerka ’melegítő’, veš ’alsónemű’ 1, a magyarban pedig a ruha 16; ing, nemű, 

póló 5; menyasszonyi ruha 2; esküvői ruha, bugyi, köpeny, szoknya 1.  

A LAKÁSTEXTÍLIÁk is szerepelnek, éspedig a lepedő 4; ágynemű 2; függöny, 

gyolcs, terítő 1; a szerbben csak a čaršav 2 és a postelja 1, de ide sorolható a 

krpa is.  

A szerb szótárban INTÉZMÉNYEK is szerepelnek válaszként: apoteka 

‘gyógyszertár’, banka ‘bank’, bolnica ‘kórház’, ludnica ‘bolondokháza’, stanica 

‘állomás’. A kórház megtalálható a magyar korpuszban is. A gyógyszertár, elme-

gyógyintézet, kórház válaszszavak egyértelműen az intézmények fehér falára 

utalnak, az állomás pedig valószínűleg a fehér színnel jelölt járat megállóit 

célozta meg. 

SZEMÉLYEKet jelölő asszociációk is vannak mindkét nyelvben, gyakorisági 

szempontból első helyen természetszerűleg a menyasszony 6 0,6% – mlada 4 áll, 

egy részük viszont a fehér egyenruhás foglalkozásokat idézik fel: ápolónő, orvos 

– doktor, pekar ’pék’. A beli mantil ’fehér köpeny’ a szerbben egyértelműen az 

egészségügyben dolgozókra vonatkozik. Ott néhány rokonságnév is előfordul 

(brat ’fivér’, deda ’nagyapa’), nyilván személyes indíttatással. Mesehősre asszo-

ciálta néhány adatközlőt a fehér szín, a Hófehérkével hozták kapcsolatba. A név 

válaszszó a Fehér családnévre utal, da van még három személynév a magyar 

szótárban: Farkas Gergő 4 0,4%; Teréz, Fehér Miklós, az utolsó személy kilétére 

a szótárszerkesztők utalnak. 

Néhány ÉLELMISZERt jelölő szó is előfordul a szótárban, ezeket a jellemző 

színük váltották ki: hleb ’kenyér’ 8; sir ’sajt/túró’ 6; mleko ’tej’ 3; jogurt ’joghurt’. 

A magyarban a tej jelenik meg és a tojás. 

Az ÁLLATNEVek a magyarban számosabbak, vannak közöttük madarak: 

galamb 3 0,3%; gólya 2 0,2%; hattyú, holló 1 0,1%; de háziállatok is: birka 2 

0,2%; fehér ló, kutyám, illetve néhány vadállat: jaguár, majom, sün. A fehér egér 

kapcsán a kísérleti egérre gondolunk. A szerbben a már említett két állat mellett 

(galeb, medved) előfordul még egy vadállat, ez a ’farkas’ vuk. 

A NÖVÉNYVILÁG sem szolgáltat túl sok példát a ’fehér’ asszociációs listán. 

A szerbben csak a cvet ’virág’ 3; és a ruža ’rózsa’ 1 jelenik meg, s ezek ekvi-

valensei a legszámosabbak a magyar korpuszban is: rózsa, virág 5 0,5%; de az 

utóbbiban jelen van még néhány virágfajta: hóvirág, szirom 2 0,2%; liliom, 

tulipán 1 0,1%; és meg kell említenünk még egy fafajtát, a fűzt. 
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Íme még néhány válaszszó, amelyeket a TÁRGYak jelentésmezőbe so-

roltam be. A papírnak a magyar nyelvben megkülönböztető szerep jut, s ha 

ehhez még hozzávesszük a lap főnév találatait is, akkor 2,6%-kal képviselteti 

magát, a szerb 0,25%-hoz képest. Az iskola tárgyköréhez tartozik a kréta 4 0,4%; 

de a ceruza, pad, pont, tábla, tolltartó is. Ezek közül a szerbben egyik sem jelenik 

meg. A járművek is megtalálhatók a válaszok között: autó 2 0,2%, – auto 3, 

motor 2 0,2%, bicikli, kocsi 1 0,1%; a szerbben még az autobus és a taksi 1. 

Épületek is szerepelnek a magyar korpuszban: ház 3 0,3%, felhőkarcoló 1; 

bútorok és háztartásbeli cikkek: radiátor 2 0,2%, seprű, szekrény, tányér, váza 1; 

valamint tisztítószerek: mosópor, a szerbben viszont a szappant találjuk: sapun. 

’FEHÉR’ SZÍNT TARTALMAZÓ FRAZEOLÓGIAI EGYSÉGEK 

A ’fehér’ színt tartalmazó frazeológiai egységek létrejöttét többnyire a 

színnév szemantikája és szimbolikája motiválta. A ’fehér’, amint fentebb láttuk, 

leginkább pozitív jelentéssel bír, a ’fekete’ ellenpárját képezi. Mintegy mennyei 

világosságot állít szembe az alvilági sötétséggel. A ’fehér’ zömmel a jó meg-

testesítője, a tisztasággal, ártatlansággal, nyugalommal, boldogsággal, fiatalság-

gal, élettel hozható kapcsolatba. Ugyanakkor azonban a haladásellenes politikai 

erőket, a megadást, a gyengeséget, valamint a félelmet, betegséget, öregséget 

és a halált is szimbolizálhatja. Vlajković és Stamenković (2013) A Language and 

Ideology című könyvre hivatkozva megállapítja, hogy a ’fehér’ és a ’fekete’ ellen-

téte az emberi tapasztalatban és abban a tudásban rejlik, miszerint a tiszta, bon-

tatlan napfény fehér színű, s ha nincs napfény, akkor azt feketeként érzékeljük. 

Tehát a két szín ellentéte a konceptualizáción alapszik, a ’fehér’ és ‘fekete’ 

önmagában se nem jó, se nem rossz, hanem az ember ilyen jelentéstöbbletet 

tulajdonít nekik. A különböző értékek az ikonográfiai referenciakeretben az 

emberi tapasztalat alapján létrejött alapértékeket reflektáló képekkel társulnak, 

mélyebben az élet, illetve a halál dichotómiájával (Vlajković – Stamenković 

2013: 550).  

A ’fehér’ alapszóval a magyarban és a szerbben megközelítőleg azonos 

számú frazeológiai egységet találtam84, de teljes ekvivalenciáról már ritkábban 
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 A magyar korpuszt a Bárdosi, Forgács, O. Nagy, Litovkina és az ÉKsz., a szerbet pedig 
Matešić, Otašević és az RSJ-ből gyűjtött példák képezik. 
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beszélhetünk. Ami első pillanatra szembetűnő volt, az arra utal, hogy a szerb 

szólások – még akkor is, ha lexikai összetételük a magyar példákéval teljes 

mértékben megegyeznek – nem általánosságban vonatkoztathatóak a tárgyakra, 

jelenségekre, hanem konkrétan az embert jellemzik. Itt most csak egy példát 

említek: a fehér, mint a hó magyar hasonlat kapcsolatba hozható például a 

kenyérrel, a bőrrel, a frissen meszelt fallal, míg a beo kao sneg csak emberi 

testrésszel (haj, szakáll, fog). Ez a szerb nyelv embercentrikusságára utal.  

Az említett példán kívül létezik még néhány szóláshasonlat mindkét 

nyelvben, ezek leginkább valaminek a nagyon világos voltára utalnak. Ameny-

nyiben világos arcbőrt jelölnek, az lehet kívánatos (különösen a múlt századbeli 

szépségideált figyelembe véve), de közvetve utalhat az illető erkölcsére vagy 

testi és lelkiállapotára is, arra, hogy beteges, rémült. 

 

magyar hasonlatok jelentésük szerb ekvivalensük
85

 

fehér, mint a fal nagyon sápadt arcú beo kao kreč 

fehér, mint a galamb teljesen ősz, galambősz golubijebela 

fehér valami, mint a 
gyolcs 

vmi (pl. vászon) tiszta fehér, hófehér belo poput platna 

fehér valami, mint a 
hattyú 

női testrész ragyogóan szép fehér 
színű 

labuđe beli (vrat) 

fehér, mint a hipóreklám nagyon fehér bőrű személy – 

fehér, mint a 
hó/fehérebb a hónál 

nagyon szép fehér (pl. kenyér, bőr, 
frissen meszelt fal) 

beo kao sneg 

fehér, mint a kísértet ijesztően megviselt, sápadt és 
lesoványodott (személy) 

beo/providan kao duh 

fehér, mint a liliom ártatlan, erkölcsileg tiszta személy beo poput ljiljana 

fehér, mint a patyolat 1. (különösen bőr) finom, sima, 
fehér 2. vakító fehér, hófehér 

beo poput finog 
lanenog platna 

fehér, mint a tej nagyon fehér bőrű személy belo kao mleko 

fehér, mint az 
alabástrom 

hamvasan tiszta, fehér (női arc, bőr) bele, providne puti 

szerb hasonlatok jelentésük magyar ekvivalensük 

beo kao inje nagyon fehér (haj, szakáll) dérfehér 

beo kao kreda teljesen sápadt krétafehér 
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 Amennyiben a szerb megfelelők normál betűkkel vannak feltüntetve, ez azt jelenti, 
hogy a szerb szótárakban nem tartják őket számon, de a beszélt nyelvben előfordulnak. 
Három magyar hasonlatnak viszont egyáltalán nincs ekvivalense a szerbben. 
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A ’fehér’ az erkölcsi tisztaság, BECSÜLET, ÁRTATLANSÁG jelképe: fehér, mint 

a liliom; fehérek közt európai, s ha valaki fehérre mos valakit vagy mossa magát, 

szintén ennek az erkölcsösségnek a látszatát szeretné kelteni. Amennyiben 

azonban mégsem becsületes üzletről van szó, hanem gazdasági bűnözésről, 

akkor a fehér előtagú összetétel elkövetőjének sajátos, munkájából adódó 

öltözetére utal: fehérgalléros bűnözés, fehérgalléros bűnöző (fehér inget viselő 

tiszt[ség]viselő). Az utóbbinak a szerbben részben a biti s belim ovratnikom szó-

lás felel meg: ’olyan magas poszton levő személy, aki ártatlannak tetteti magát, 

holott nem az, de nem lehet rábizonyítani tettét’. 

Itt kell megemlíteni a fehér vicc szókapcsolatot is a magyarban, amely az 

ártatlan, illemet nem sértő viccre vonatkozik, olyanra, amelyet nők vagy gye-

rekek előtt is el lehet mondani. Hasonló konnotációjú a fehér irodalom jelzős 

szerkezet is: ’a társadalmi problémákat nem érintő, a nemiség kérdéseit kerülő, 

főleg serdülő lányoknak szánt irodalom’.  

A ’fehér’ a legfényesebb és legvilágosabb szín, a szerbben a beo mel-

léknév, amint már fentebb említettem, eredetileg a fényességet és ragyogást is 

jelentette, ezért a szerbben a ’nap’ főnévvel alkot jelzős szerkezetet, míg a ma-

gyar ekvivalensekben a ’fény’ és a ’világosság’ (mint a fehér szín konceptuális 

részei) szerepelnek: (= fehér nap) – fényes nap, izneti na beli dan (= fehér napra 

visz ki) – napfényre/nyilvánosságra hoz, ne videti ni bela dana (= nem lát fehér 

napot sem) – nem lát napvilágot, u po/usred bela dana (= fehér nappal/fehér 

nap kellős közepén) – fényes/világos nappal. 

A ’fehér’ a TÖKÉLYt, az ESZMÉNYt, a FÉRFIIDEÁLt is kifejezheti: a herceg a 

fehér lovon a szerb frazeológiai szótárban a princ na belom konju (amely egyéb-

ként a beszélt nyelvben gyakori szólás) helyett csak a princ iz bajke ’mesebeli 

herceg’ változat van meg. 

Néhány TERMÉSZETI JELENSÉGet, illetve a belőlük fakadó hiedelmeket is 

megőrizték az állandósult szókapcsolatok, a szólások. Ilyenek a fehér éjszaka – 

bele noći (’a sarkvidék közelében bizonyos ideig szinte nappali fénnyel meg-

világított éjszaka’), fehér karácsony (’olyan karácsony, amikor hó borítja a tájat’), 

ezzel rokon szólás a szerbben a doći/osvanuti na belom konju (’hóval érkezik’, és 

nem kimondottan a karácsonyra vonatkozik), Fekete karácsony – fehér húsvét 

(’népi megfigyelés: ha karácsonykor nincs hó és olvad, húsvétkor lesz és havazni 

fog’). 
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A VIZet mint energiaforrást a magyar korpuszban két szerkezet is jelöli: a 

fehér arany és a fehér szén. Mindkettő a tiszta konceptualizációja is egyben. A 

szerbben is megtaláljuk a két jelzős szerkezetet, de míg a beli ugalj ugyanazt 

fejezi ki mint a magyar, a belo zlato az arany fehér fémmel készült ötvözetére 

vonatkozik.  

A ’fehér’ egyfajta HIÁNYt, ŰRt is jelenthet, s ez egyben a rossz negatív 

konnotációját is tartalmazza. Így a fehér folt ’ismeretlen, még fel nem kutatott 

földrajzi vagy tudományos terület’ értelemben, a szerb bela kuga (= fehér 

pestis) az újszülöttek hiányát, a bela udovica (= fehér özvegy – nő) a férj hiányát, 

a beli udovac (= fehér özvegy – férfi) a feleség hiányát, a gledati belo (= fehéren 

néz) az értelem hiányát, a ne pomaljati/pomoliti ni bela zuba (= nem mutatja a 

foga fehérjét sem) a beszéd hiányát illusztrálja. Létezik a magyarban is egy 

szólás, amely a fehér fogakat említi, de egészen más értelemben használjuk: 

kimutatja a foga fehérjét – annyit jelent, hogy ’megmutatja eddig leplezett, 

gonosz szándékát’. 

Ha valami nagyon elüt a többitől, ha rendkívüli ritkaságot, vagy 

másságot képvisel, akkor azt mindkét nyelvben a fehér holló – bela vrana ekvi-

valens szólással illetik.  

Az őszülő, fehér haj, szakáll az emberi élet alkonyának, az ÖREGSÉGnek a 

jele. A magyarban inkább a bőr színét hasonlítják valamely fehér jelenséghez, 

kimondottan az ősz hajra csak a fehér, mint a galamb hasonlat vonatkozik. A 

szerbben ennél sokkal több szólás fordul elő ilyen funkcióban: beo kao inje        

(= fehér mint a dér, ’nagyon fehér/ősz haj’), bela brada (= fehér szakáll ’nagyon 

idős férfi’), bela glava (= fehér fej, két jelentése is van 1. ’ősz fej’ 2. ’okos, 

tapasztalt személy’), bele plesti/plesti bele vlasi (= fehéret/fehér haját fonja,’ősz 

hajú nő, megvénült hajadon’), s nem utolsósorban a bele godine (= fehér évek, 

’öregkor’). De a halállal is kapcsolatba hozza a szerb frazeológia a fehér színt: 

bela smrt – fagyhalál. A pestis halálos betegséggel alkotott jelzős szerkezetben a 

bela kuga a szándékos elvetélést és a gyermekvállalásról való lemondást, szé-

lesebb kontextusban pedig az alacsony szülési/születési arányt, illetve a 

népszaporulat negatív arányszámát jelöli.  

Létezik még néhány azonos szólás a két nyelvben, amelyek bizonyos 

JELLEGZETES RENDELTETÉSŰ TÁRGYAKra vonatkoznak. Így a fehér zászló – bela zastava, 

kitűzi a fehér zászlót – istaći belu zastavu a megadást, a fegyverletételt, a kapi-

tulációt, a küzdelemtől való elállást, a célokról, elvekről való lemondást, a tár-
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gyalás kényszerűségének elfogadását s egyben a gyengeség elismerését is 

jelenti. Hasonló, de ennél sokkal pozitívabb konnotációja van a felszáll a fehér 

füst valahol szólásnak, amely valamely régen várt egyezség, kompromisszumos 

döntés, engedély megszületéséről tanúskodik. 

A fehér könyv – bela knjiga diplomáciai okmányok gyűjteményét képezi, 

amelyet valamely kormány álláspontjának, eljárásának igazolására tesz közzé, 

illetve olyan kiadvány, amelyben egy érdekcsoport (többnyire politikai párt) 

kifejti saját nézeteit.  

A fehér pénznek a szerbben csak formai ekvivalense a beli novci/bele 

pare szókapcsolat. Míg a magyarban jelenthet ’ezüstpénzt’, vagy pedig a ’hát-

lapján fehéren hagyott bankjegyet’, addig a szerbben a megtakarított pénzre 

vonatkozik.86  

S míg a beli hleb – ’fehér kenyér’ frazéma a jómódra utal, addig a biti na 

belom hlebu szólásnak egészen más jelentése van. Ugyanis egykor azt a foglyot, 

akit halálra ítéltek, az utolsó napon megkülönböztetett bánásmódban része-

sítették, így a kivégzés előtti napon fehér kenyeret kapott. Az említett szerkezet 

ezt a hagyományt őrizte meg.  

Még egy gyakori szószerkezet létezik a szerbben a fehér színnel 

kapcsolatban, amely több szólásban is tetten érhető. Ez a beli svet, amely szó 

szerint ’fehér világot’ jelent, de valójában messzi, idegen, ismeretlen tájakat 

jelöl. Ilyenek még a bežati/ići/otići preko bela sveta (= elmenekül/elmegy a fehér 

világon át) – ’elmegy otthonról messzire, idegen országba’, bežati/pobeći/poći/ 

otisnuti se u beli svet (= elmenekül/elindul/elrugaszkodik a fehér világba) – ’ott-

hagyja otthonát a jobb megélhetés érdekében’, obijati beli svet (= koptat-

ja/tapossa a fehér világot) – ’ismeretlen/idegen országokban ide-oda vetődik’. 

Mindezekre a magyarban csak azt szoktuk mondani, hogy ’a nagyvilág’, ’világgá 

megy’, ’járja a nagyilágot’. 

A teniszt mindkét érintett nyelvben fehér sportnak nevezik, legfőképp 

abból a képből kiindulva, hogy régen csak fehér ruhában játszották.  

Léteznek TRÉFÁS SZÓLÁSOK is mindkét nyelvben, bár teljesen más kon-

textusban használjuk őket, és más a lexikai szerkezetük is. A magyarban, amikor 

valaki valamilyen okból kifolyólag a vécékagylóba hány, a telefon- és a WC-
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 Érdekességként említjük meg, hogy a megtakarít ige szinonimája a megtisztít, tehát a 
megtakarított pénz tiszta; a legtisztább, legfényesebb szín pedig a fehér.  
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kagyló közötti homonimitás jut kifejezésre a belebeszél/beleszól a nagy fehér 

mikrofonba, telefonál a nagy fehér kagylóba szólásokban. A szerbben pedig a 

beli konac szó szerint ’fehér cérna’, ironikusan pálinkát jelent.  

DERIVÁCIÓ 

A fehér származékszavai 

Már a ’fehér’ definiálása során láthattuk, hogy az mindkét nyelvben ket-

tős szófajú: a magyar szótárban római kettessel jelölték a főnévi jelentéseket, 

míg a szerbben a hatodik jelentés alpontjai tüntetik fel a főnévi funkciójú ér-

telmeket. 

A két nyelvben további melléknevek, főnevek, igék és határozószók is 

képezhetők a fehér szótőből és annak szerb megfelelőjéből. A magyar képzők 

következetesebb és átláthatóbb rendszert képeznek a nyelv agglutináló jelle-

géből adódóan, ezért természetes, hogy a képzett szavak száma a magyarban 

nagyobb. Legtöbb melléknév hozható létre ily módon (37), majd főnév (21), 

gyakorisági szempontból harmadik helyen a határozószók (17) vannak, és végül 

az igék (11) következnek. 

A képzett szavak nagy része másodlagos és harmadlagos deriváció 

eredménye. Ilyenkor mindig a derivátum képzésére szolgáló toldalékok állnak a 

végén. Melléknévképzés esetében gyakori a denominális, de a deverbális képzés 

is. Ha megfigyeljük ezek szerb fordítását, láthatjuk, hogy amennyiben szintén 

képzett szó az ekvivalens, azok nagy része kombinált, prefixumos-szuffixumos 

képzés eredményei. Sokszor azonban, ha pontosan szeretnénk érzékeltetni a 

magyar kifejezés minden mozzanatát, a szerbben körülírást kell alkalmazni. 

Megjegyezhetjük azt is, hogy a magyar képzőrendszer sokfélesége követ-

keztében fordításkor kénytelenek vagyunk azonos megoldásokat alkalmazni a 

szerbben.  

Melléknévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

fehérded -dad/-ded beličast 

fehérecske -cska/-cske mâlo belo, belkasto 
(deminutiv) 

fehérecskés -cska/-cske -s beličast 
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fehéredő -odik/-edik/-ödik -ó/-ő postepeno postaje beo, 
izbeljuje se 

fehéredős -odik/-edik/-ödik -ó/-ő -s 
koji ima sposobnost da 
postepeno postane beo 

fehérellő -l -ó/-ő koji se bêli 

fehéres -s beličast 

fehéresedő -s -odik/-edik/-ödik -ó/-ő postepeno postaje beličast 

fehéresített -s -ít -t/-tt izbeljivan 

fehéresítő -s -ít -ó/-ő izbeljivač 

fehéreske -s -ka/-ke beličast (deminutiv) 

fehéreslő -s -l(ik) -ó/-ő beličasti se 

fehéretlen -atlan/-etlen bezbêlo (nedostatak bele 
boje) 

fehérezett -z -t/-tt beljivan 

fehérező -z -ó/-ő izbeljivački 

fehérezős -z -ó/-ő  -s izbeljivački 

fehérítendő -ít -andó/-endő koji treba da se izbêli 

fehérítetlen -ít -atlan/-etlen neizbeljivan 

fehérített -ít -t/-tt izbeljivan 

fehéríthetetlen -ít -ható/-hető -tlan/-tlen nemogućnost izbeljivanja 

fehéríthető -ít -ható/-hető koji se može izbeljivati 

fehérítlen -ít -tlan/-tlen neizbeljivan 

fehérítő -ít -ó/-ő izbeljujući 

fehérítős -ít -ó/-ő -s izbeljujući, koji služi za 
izbeljivanje 

fehérkedő -kodik/-kedik/-ködik -ó/-ő koji se bêli 

fehérkés -ka/-ke -s beličast 

fehérlő  -l(ik) -ó/-ő koji se bêli 

fehérlős -l(ik) -ó/-ő -s koji se bêli 

fehérré -vá/-vé pretvara u bêlo, čini belim 

fehérséges -ság/-ség -s prebelo (analogija na 
szépséges – prelepo) 

fehérségi -ság/-ség -i belosni (stepen belosti) 

fehérségű -ság/-ség -ú/-ű belosni 

fehértelen -talan/-telen bezbêlo (nedostatak bele 
boje) 

fehérű -ú/-ű belosni 

fehérülő -ul/-ül -ó/-ő početi se beleti 

fehérült -ul/-ül -t pobêleo 
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Főnévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

Fehér
87

  – Feher kao prezime 

fehérecske -cska/-cske belka, belica (deminutiv), malo 
i belo 

fehéredés -odik/-edik/-ödik -ás/-és beljenje 

fehéres -s beličasti, u imeničkoj funkciji 

fehéresedés -s -odik/-edik/-ödik -ás/-és proces postajanja beličastim 

fehéresítés -s -ít -ás/-és izbeljivanje 

fehéresség -s -ság/-ség beličasto svojstvo 

fehérezés -z -ás/-és 1. ispijanje belog vina; 2. insisti-
ranje na beloj rasi 

fehérező -z -ó/-ő 
preterano insistiranje na belom 
(bilo da je rasa ili nešto drugo u 
pitanju) 

fehérítés -ít -ás/-és beljenje 

fehérítgetés -ít -gat/-get -ás/-és izbeljivanje 

fehérítő -ít -ó/-ő izbeljivač 

fehérje -ja/-je 
1. belančevina; 2. belina;          
3. beonjača; 4. belance; 5. loj, 
mast 

fehérkedés -kodik/-kedik/-ködik -ás/-és preterano naglašavanje bêlog, 
rasizam 

fehérkedő -kodik/-kedik/-ködik -ó/-ő razmetanje svojom belinom, 
rasizam 

fehérként -ként kao bêlo, kao bêlac, u svojstvu 
belog 

fehérlés -l(ik) -ás/-és isticanje belinom 

fehérség -ság/-ség belilo, belost 

fehértelenítés -talan/-telen -ít -ás/-és obezbeljivanje 

fehérülés -ul/-ül -ás/-és prelazak u belo, postajanje 
belim 

fehérzet -zat/-zet belilo 

Igeképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

fehéredik -odik/-edik/-ödik postajati beo 

fehérel(l(ik) -l -l(ik) beliti se 
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fehéresedik -s -odik/-edik/-ödik izbeljivati se postepeno 

fehérez(ik) -z(ik) nazivati belcem ili belim, bojiti u 
belo 

fehérít -ít bêliti, izbeljivati, bojiti u belo 

fehérítget -ít -gat/-get izbeljivati 

fehéríttet -ít -tat/-tet uticati da se nešto izbeli 
(kauzativ) 

fehérkedik -kodik/-kedik/-ködik 
beliti se, razmetati se svojom 
belom bojom 

fehérlik -lik beliti se 

fehérül -ul/-ül izbeljuje se, postaje belo 

Határozószó-képzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

fehérebben -bb -an/-en belje 

fehéredően -odik/-edik/-ödik -ó/-ő -an/-en način na koji nešto postaje 
belo 

fehérelve -l -va/-ve beleći se, izbeljujući 

fehéren  -an/-en belo, na beli način 

fehéresebben -s -bb -an/-en beličastije 

fehéresedve -s -odik/ 
-edik/-ödik 

-va/-ve postajući belim 

fehéresen -s -an/-en beličasto 

fehéresítve -s -ít -va/-ve beljeno 

fehérezve -z -va/-ve beleći 

fehérítetlenül -ít -atlan/ 
-etlen 

-ul/-ül neizbeljivano 

fehérítően -ít -ó/-ő -an/-en na izbeljivajući način 

fehérítve -ít -va/-ve izbeljujući, izbeljeno 

fehérkésen -ka/-ke  -s -an/-en beličasto, na beličasti način 

fehérlően -l -ó/-ő -an/-en beleći se 

fehérségesen -ság/-ség -s -an/-en na preterano beo način 

fehértelenül -talan/-telen  -ul/-ül bezbelosno 

fehérül -ul/-ül belo 

A beo/bela/belo származékszavai 

bel|ac  fehér ember 
bel|anac tojásfehérje 
bel|ance tojásfehérje 
belanč|evina fehérje 
belančevin|ast fehérjés, fehérjeszerű, fehérjetartalmú 
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bela|njak tojásfehérje 
belas|ast fehérlő, fénylő, csillogó, ragyogó 
bel|asati se  fehérlik, fénylik 
belas|ica szájpenész 
bel|avica áll lapos keszeg (Abramis ballerus) 
bel|avka 1. zöld hályog; 2. szaruhártyahomály  
bel|cat  habfehér, patyolatfehér  
bel|eti se 1. fehérlik, csillámlik, fehér színben ragyog; 2. fehéredik, fehérré 

válik, fehérül; 3. halványodik, fakul 
bel|ica 1. növ angol búza (Triticum turgidum); 2. fehér színű gyümölcs 

(cseresznye, alma, körte stb.); 3. fehér juh/birka; 4. áll szélhajtó 
küsz, fehérke (Alburnus lucidus); 5. áll erdei sikló (Coluber 
longissimus Aesculapii); 6. áll sima sikló, rézsikló (Coronella 
austriaca); 7. áll koncér (Leuciscus); 8. áll fehér makrahal 
(Scomber colias) 

bel|ičast fehéres 
bel|idba fehérítés, meszelés 
bel|ija 1. növ angol búza (Triticum turgidum); 2. növ kökényszilva 

(Prunus insititia) 
bel|ilo  1. fehérítő; 2. fehérség, fehér szín 
bel|ina  fehérség, fehér szín 
bel|iti  fehérít, fehérré tesz, halványít, fakít 
bel|ka 1. fehér állat (kanca, szuka, tehén, tyúk); 2. áll szélhajtó küsz 

(Alburnus lucidus); 3. áll hófajd (Lagopus mutus); 4. áll 
molnárfecske (Chelidon urbica); 5. áll ruhatetű (Pediculus ho-
minis vestimenti); 6. áll lapos keszeg (Abramis bellerus); 7. áll 
hantmadár (Oenanthe) 

bel|oća  fehérség 
bel|onja fehér szőrű állat (ökör, kecske) 
bel|ov  1. fehér kutya; 2. növ kocsánytalan tölgy (Quercus sessiliflora) 
bel|ovina tölgyfaanyag 
bel|ug  fehér szőrű sertés 
bel|uga  fehér szőrű sertés 
bel|ušast fehéres 
bel|ušina növ fehér pemetfű (Marrubium vulgare) 
bel|uška vízisikló 
bel|utak 1. kvarc, kovakő; 2. szemfehérje 
belje|nje 1. fehérítés; 2. fehérlés, csillogás 
beo|njača szemfehérje 
izbelj|ivač fehérítő 
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A továbbiakban áttekintem, hogy a fenti szerb származékszavak mely 

képzők segítségével jöttek létre. 

Főnévképzők 

-(a)c nagyon produktív főnévképző, ha melléknévhez járul, akkor 
mindig olyan entitást jelöl, amely a tőben levő sajátossággal 
rendelkezik: a belac fehér emberfajt jelöl; 

-anac ritkábban járul melléknévhez, csak néhány melléknévi tövű szó 
jött létre, köztük a belanac; 

-ance  nem túl produktív összetett kicsinyítő képző (an+ce), csak egy 
melléknévi alapú származékszót hoz létre, ez a belance; 

-anjak  melléknévhez alig járul, itt inkább csak a belance változataként 
van jelen; 

-avica  összetett képző (av+ica), színnévhez járulva terminológiai 
értelemben használatos főnevet alkotott: belavica; 

-avka  ritka képző, színnévhez járulva terminológiai funkciót lát el: 
belavka; 

-ica egyfajta jelentéstömörítést (univerbalizációt) eredményező 
szuffixum, a fenti jelentésekből is kiderül, hogy terminológiai 
értelmet hordoz: belica; 

-idba eredete vitatott, van, aki összetett képzőnek tartja, de 
mindenképpen régóta önállósodott, és valamilyen cselekvést 
nevez meg, ezért majdnem kivétel nélkül igékhez járul; itt is 
valószínűleg előbb a melléknévből ige jött létre, és csak utána 
főnév: belidba; 

-ija  majdnem kizárólag idegen eredetű főnevekhez járul, mellék-
névhez szinte egyáltalán nem, itt növénytani szót alkot: belija; 

-ilo színnevek esetében nagyobb területet lefedő színtérséget jelöl, 
illetve valamilyen vizuális hatást, olykor azonban a színezéket is 
megnevezi, azt az eszközt, amely segítségével valamilyen színre 
festünk valamit (fehérítő): belilo; 

-ina melléknévhez járulva a tulajdonság nevét fejezi ki, a színnevek 
esetében valamely felület vagy térség színi mivoltát hang-
súlyozza: belina; 

-ivač összetett képző, az -iva igeképző és az agentív -ac társításából 
jött létre, jó példa arra, hogyan lehet denominális igéből fő-
nevet képezni. Általában a cselekvés végzőjét jelöli, de ese-
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tünkben vegyszert jelöl, amely ruhanemű fehérítésére szolgál: 
izbeljivač; 

-ka  színnévhez járulva nőnemű állatneveket hoz létre: belka; 

-njača  egyetlen melléknévhez járuló összetett képző, ez a beonjača; 

-nje  Klajn igei főneveknek nevezi a deverbális főnevekkel szemben, 
amelyek az igék főnévi funkcióját látják el. Itt is a beliti ige 
főnevesült változatáról van szó, a cselekvés megnevezéséről: 
beljenje (’fehérítés’); 

-oća melléknévből elvont főneveket képez (akár az -ota képző), néha 
más képzők alternánsaként jelentkezik, itt is a beloća a belilo, 
belost helyett áll: beloća; 

-onja  hímnemű főnévképző, főleg állatokra vonatkoztatva: belonja; 

-ov az -ōv képző a magyar -ó/-ő melléknévi igenévképzőből alakult 
ki; a lopó = lopov és az ásó = ašov főnevek analógiájával 
honosodott meg a szerb főneveknél. Melléknevekhez is járulhat, 
elsősorban a lovak és kutyák testi jellemzőinek, így színalapú 
megnevezésének kapcsán: belov; 

-ovina eredete összetett (ov+ina), de már régen önállósodott: 
belovina; 

-evina összetett képző (ev+ina), de régóta önállósult, a képzett szó is 
lexikalizálódott: belančevina;  

-ug  csak sertést jelöl a szőrének színe alapján: belug; 

-uga disznó megnevezésére szolgál a szőre színe alapján: beluga;  

-ušina augmentatívum-képző, itt növénytani terminust hozott létre: 
belušina; 

-uška kicsinyítő képző, inkább főnevekhez járul, itt állattani terminus: 
beluška; 

-utak  inkább igékhez vagy főnevekhez járuló képző, de néha mellék-
nevekhez adható: belutak.  

Melléknévképzők 

-ast melléknévhez járulva kicsinyítő jelentése van, színneveknél 
árnyalatot jelent; 

-cat összesen 15 melléknév jött létre vele, egy szótagú mellék-
nevekhez járul, nem fordulnak elő önállóan, csak az alapjául 
szolgáló szavak kíséretében: beo belcat, az intenzitás kifejezé-
sére; 
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-ičast leginkább színárnyalatot jelöl, valamilyen színbe hajló tulajdon-
ságot: beličast; 

-ušast  főleg színekhez járul, a kis intenzitást hangsúlyozva: belušast. 

Igeképzők 

-asati  nincs külön jelentése, csak a belasati igében találjuk meg; 

-eti színnevekhez járulva a szín megszerzését jelölik, az -eti se 
visszaható alak: beleti se;  

-iti  színnevekhez járulva ilyen színűre fest, de inkább kerülik, kivétel 
a beliti, amely külön technológiai folyamatot igényel. 

MAGYAR SZÓÖSSZETÉTELEK, KOLLOKÁCIÓK 

Mindkét nyelvben vannak olyan kifejezések, amelyek nem számítanak 

frazémának, de gyakran előforduló összetételeket vagy állandósult szókap-

csolatokat képeznek. Jelentésük olykor – akár a szólások esetében is – nem 

azonos alkotóelemeik jelentésének összegével, még akkor sem, ha szó szerinti 

fordítással adhatjuk vissza őket a célnyelvben. 

Tekintsük most át a két nyelvben leggyakrabban előforduló ilyen jellegű 

kapcsolatokat! 

fehéracél  beli čelik 
fehér agyag  bela glina 
fehérállomány88  anat. bela moždina 
fehér angyal  beli anđeo 
 
fehéranyag89   hem. čista supstanca  
fehérarany  belo zlato 
fehéráru bela roba, bela tehnika, belo meso, loj, belo pecivo, beli 

veš 
fehér asztal mellett  za belim stolom (uz ručak, večeru) 
fehér azbeszt  min. beli azbest 
fehérbabos  na bele tufnice 
fehér bábu  bele figure 
fehér bádog  metal. beli lim 

                                                           
88

 Az agy belső, világosabb színű része. 
89

 Edények, hintőpor készítéséhez használt tiszta anyag. 
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fehér bárány  bela ovca 
fehér barát  beli fratar, monah 
fehérbe borul(ó)  postati beo  
fehérbe hajlik/hajló   beličaste boje, koja ima primese bele, koja vuče na belo 
fehérbe játszik/játszó  naginje na belo, presijava se u belo 
fehér bencések  beli benediktanci  
fehérben úszik  obasjan belom bojom 
fehérbeton  beli beton  
fehérbimbós állapot  bot. faza belih pupoljaka (kod razvitka cveta) 
fehér bolsevizmus ist. beli boljševizam, krajnja desničarska ideologija  
fehérbor  belo vino  
fehér bors  beli biber 
fehér boszorkány bela veštica, dobra veštica 
fehér bot  beli štap (kao pomoćno sredstvo slepih) 
fehér bunda  1. bela bunda, belo krzno; 2. snežni pejzaž (metaforično) 
fehér cár  ist. beli car (nezavistan vladar) 
fehércement  beli cement 
fehér cigányok  beli Cigani (srpski Cigani) 
fehér címkés  sa belom etiketom (za obeležavanje određenih proiz-

voda) 
fehér cukor  beli šećer (1. rafinisani šećer; 2. heroin) 
fehér csekk  nalog za poštansku uplatu  
fehércseléd  žena, žensko čeljade 
fehércserép  bela keramička posuda, majolika 
fehér csillag bela zvezda (1. astr. nebesko telo; 2. monaški red; 3. be-

li beleg na čelu konja ili stoke)  
fehér csokoládé  bela čokolada 
fehér csont  bela kost 
fehér csönd  bela tišina (kao metafora smrti) 
fehér damaszt  tekstil. beli damast 
fehér egér  beli miš (laboratorijski miš, miš koji se priviđa alkoho-

ličarima) 
fehéregyensúly  foto. ravnoteža, balans bele 
fehér éjszaka   bele noći  
fehér elefánt  beli slon 
fehér ember  belac, beli čovek  
fehérérc  geol. bela ruda, arsenopirit 
fehér Európa  bela Evropa 
fehérezüst  belo srebro 
fehér faj  bela rasa 
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fehér falú  sa belim zidinama 
fehér fátyol  beli veo  
fehérfém  beli metal 
fehér fény  bela svetlost 
fehér festék   bela farba, boja 
fehér folt  bela mrlja 
fehérfolyás  med. belo pranje 
fehérfoszfor  hem. beli fosfor 
fehérföld  1. gips; 2. krečnjak; 3. bela zemljana boja  
fehér főnök  1. beli poglavica; 2. uticajan čovek  
fehér füst  beli dim  
fehér galamb  beli golub (1. mir; 2. sedi čovek; 3. zatvorenik koji dugo 

izdržava kaznu) 
fehér gálic  hem. galica, cink-sulfat 
fehérgalléros sa belim okovratnikom – čovek koji se bavi intelektu-

alnim radom, koji je na položaju, službenik, funkcioner  
Fehér Gárda ist. Bela garda  
fehérgárdista  ist. Belogardejac  
fehér gyász  bela žalost 
fehér haj  bela, seda kosa kao simbol starosti 
fehérhalak  zool. bela riba 
fehér halál bela smrt (1. tuberkuloza; 2. dijabetes nastao konzu-

macijom belog šećera; 3. kokain) 
fehér hályog  med. bela mrena 
Fehér Ház  Bela kuća 
fehér hét  bela nedelja (nedelja posle Uskrsa) 
fehérhímzés  beli vez 
fehér hó  beli sneg (1. sneg; 2. heroin; 3. Snežana) 
fehér holló  zool. beli gavran 
fehér homok   beli pesak 
fehér hölgy  bela dama (1. tajanstvena žena; 2. duh u beloj haljini;   

3. Devica Marija; 4. žena iz reklama poznatih brendova; 
5. kokain, droga) 

fehér húsok  kul. belo meso (živina, riba) 
fehérhúsvét  beli Uskrs (divlja ruža koja cvate oko Uskrsa, Anemone 

nemorosa) 
fehér izzás  fiz. belo usijanje (1400°C – tačka usijanja nekih materija) 
fehérјеlánc  hem. lanac belančevina  
fehérјеtakarmány  agr. stočna hrana bogata belančevinama  
fehérјеtartalom hem. sadržaj belančevina  
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fehérјеvizelés  med. izlučivanje belančevina putem mokraće  
fehér karácsony beli Božić (sa snegom) 
fehér kaviár  kul. beli kavijar 
fehér kenyér  beli hleb 
fehér kerámia  bela keramika (porculan, fajans, majolika) 
fehérkereszt  beli krst (karitativna organizacija) 
fehér kesztyű  bele rukavice 
fehér király/vezér  bele figure u šahu ili junaci iz bajke  
fehér kísértet  bela utvara, duh 
fehér kóla  Šveps 
fehér kontinens  beli kontinent (1. Antarktik; 2. Evropa) 
fehér korhadás bot. bela trulež (bolest drveća) 
fehér könyv  bela knjiga  
fehérköpeny szindróma sindrom belog mantila 
fehér különítmény  beli odred (1. deo grupe koja izvodi samostalne akcije; 

2. sportski klubovi sa obeležjem bele boje) 
fehér lap   prazan list 
fehér lelkű   belog duha (1. čista duša, bezgrešan; 2. duh u belom 

čaršavu) 
fehér lepel  beli čaršav (1. snežni predeo; 2. posmrtni pokrov;          

3. simbol nevinosti) 
fehérlepke  zool. beli leptir  
fehér liliom  bot. beli ljiljan (simbol nevinosti) 
fehér lista  bela lista, beli spisak 
fehér liszt  belo brašno 
fehér ló  beli konj 
fehér mágia  bela magija 
fehérmáj bela džigerica (1. pankreas; 2. žena sa velikim seksu-

alnim potrebama; 3. bot. cvet Parnassia palustris) 
fehérmártás   kul. bešamel-sos 
fehérmárvány   beli mermer 
fehér máz  bela glazura (1. gleđ na keramici; 2. kul. šećerna glazura) 
fehér medve   zool. beli medved 
fehér menyasszonyi  bela venčanica 
   ruha 
fehér mész  beli kreč 
fehérmosás  pranje belog veša  
fehérmosogatás pranje belog posuđa (tanjiri, čaše, pribor za jelo) 
fehér mustár  bela gorušica (Sinapis alba) 
fehérnemű  beli veš, donji veš 
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fehérnép  žene 
fehérolaj  belo ulje (visokog stepena čistoće) 
fehérólomérc  geol. ruda belog olova 
fehér opál  min. beli opal 
fehér óriás  beli div (1. astr. zvezda, faza u razvoju zvezde; 2. vrsta 

kod životinja) 
fehérorosz  Belorus 
fehér orrszarvú zool. beli nosorog 
fehéröntvény  metal. beli liv (liveno gvožđe nastalo brzim hlađenjem, 

ne sadrži grafit) 
fehér öv  sport. beli pojas (u borilačkim sportovima) 
Fehér Palota  Bela palata (na Tibetu) 
fehér papír  beli papir, prazan papir 
fehérpecsenye  kul. bela pečenica, bela vešalica 
fehérpenész  biol. bela plesan (1. trulež, bolest biljaka; 2. plesan na 

nekim sirevima) 
fehér pénz  beli novac (od srebra) 
fehér pestis bela kuga (1. med. tuberkuloza; 2. fig. usled smanjenog 

broja novorođene dece) 
fehér por beli prah (1. soda za pranje; 2. droga u prahu; 3. sum-

njiva materija – otrov, eksploziv) 
fehér porcelán  beli porculan 
fehér propaganda bela propaganda (ne manipuliše svesno, koristi infor-

macije iz pouzdanih izvora, nastoji da bude autentičan i 
ne koristi laži) 

fehérrépa  bot. bela rotkva  
fehérréz  alpaka  
fehérrizs  glazirani pirinač 
fehérrothadás  bot. bela trulež (gljivično oboljenje biljaka) 
fehér rózsa  bela ruža 
fehérrozsda bela rđa (1. bot. gljivično oboljenje biljaka; 2. javlja se na 

pocinkovanim površinama) 
fehér rum  beli rum 
fehér sajtok  kul. beli sirevi 
fehér sámán  beli vrač 
fehér sas  zool. beli orao 
fehérsisakosok  beli šlemovi (dobrovoljni civilni spasioci) 
fehér sivatag  bela pustinja 
fehér só  kuhinjska so, himalajska bela so 
fehér sólyom  zool. beli soko  
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fehér sport  beli sport, tenis 
fehér szakállú  belobradi, Deda Mraz 
fehér szalonna  bela slanina 
fehérszemély  žena 
fehér szemfedő  beli pokrov 
fehér szén   energ. beli ugalj, voda, hidrocentrala 
fehér tea  beli čaj  
fehér tégla  bela cigla  
fehér telepes   beli doseljenici 
fehérterror  ist. beli teror (odmazda nakon revolucije, vraćanje sta-

rog režima) 
fehér tinta  beli tuš (za retuširanje, grafiku, specijalnu štampu) 
fehér törpe  astr. beli patuljak (zvezda u zadnjoj fazi svog nastanka) 
fehér üveg  1. nebojeno, prozirno staklo; 2. peskareno staklo 
fehérvár  bela tvrđava, čest sastavni deo naziva gradova  
fehérvarrónő   krojačica koja šije beli veš i posteljinu 
fehérvas  belo gvožđe 
fehérvasárnap  bela nedelja, nedelja posle Uskrsa 
fehérvérsejt  med. bela krvna zrnca 
fehér vértanú  beskrvno mučeništvo, beli mučenik umire prirodnom 

smrću ali je prethodno mučen na razne načine 
fehérvérű   med. belokrvan 
fehérvérűség  med. leukemija 
fehér viselet  bela nošnja 
fehérzafír  min. beli safir 
fehérzaj  tehn. bela buka, pojam u audio-tehnici, ujednačena 

buka 
fehér zászló   bela zastava 
fehérzoknis  muškarac bez manira i ukusa u oblačenju 
félfehér  polubeli 
három fehér méreg tri bela otrova: so, brašno, šećer 
herceg fehér lovon princ na belom konju 
tejfehér köd  gusta magla 
tojásfehérje  belance jajeta 
vakító fehér  zaslepljujuće bela 

 

A fentiekből látszik, hogy a szerb nyelvben is az ekvivalensek nagy 

részében jelen van a 'fehér’ mint színnév. De nem mindig van így, különösen ha 

növény- vagy állattani terminusokban fordul elő a fehér. Most viszont a szerb 

kollokációk következnek. 
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bela berberina  növ berki szellőrózsa (Anemone nemorosa) 
bela blitva  növ takarmányrépa (Beta vulgaris rapacea alba) 
bela boča növ 1. mezei iringó (Eryngium campestre); 2. szúrós 

szerbtövis (Xanthium spinosum) 
bela bundeva  növ úritök (Cucurbita pepo) 
bela ćuba   növ kányafa, kányabangita (Viburnum opulus)  
bela detelina   növ fehér here (Trifolium repens)  
bela gorušica  növ fehér mustár (Sinapis alba) 
bela imela  növ fehér fagyöngy (Viscum album)  
bela joha/jova  növ hamvas égerfa (Albus incana) 
bela kafa  tejeskávé 
bela knjiga  fehér könyv 
bela lipa  növ édes hárs, fehérhárs (Tilia argentea) 
bela loza  növ közönséges iszalag (Clematis vitalba) 
bela metla  növ cukorcirok (Sorghum saccharatum) 
bela nedelja fehér hét (1. nagyböjt előtti hét; 2. húsvét utáni hét) 
bela pastirica  áll barázdabillegető (Motacilla alba) 
bela perunika   növ olasz liliom (Iris florentina) 
bela rada növ 1. százszorszép (Bellis perennis); 2. parlagi pipitér 

(Anthemis arvensis)  
bela repa növ 1. tarlórépa (Brassica rapa rapifera); 2. takarmány-

répa (Beta vulgaris rapacca alba) 
bela ruža  növ fehérrózsa 
bela sikovica  növ 1. héjakút (Dipsacus laciniatus); 2. szamárkenyér 

(Echinops ritro); 3. mezei iringó (Eryngium campestre); 
4. közönséges bojtorján (Loappa major)  

bela šljiva   növ kökényszilva (Prunus insititia) 
bela tehnika   háztartási gépek 
bela topola  növ fehér nyárfa, ezüstnyárfa (Populus alba) 
bela trta  növ közönséges iszalag (Clematis vitalba) 
bela udovica  szalmaözvegy 
bela vrana  áll fehér holló 
bela vrba  növ fehér fűz, ezüstfűz (Salix alba) 
bela zastava  fehér zászló (a megadás jele) 
bela zora  fényes hajnal 
bele noći  fehér éjszakák 
bele pčele  áll 1. harmadik rajzás (egy évben); 2. szépunokák 
bele žitarice  növ kenyérgabona 
beli bor  növ erdei fenyő (Pinus silvestris) 
beli cvet   fehérfolyás 
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beli dud  növ fehér eper, selyemeper (Morus alba) 
beli gavez  növ gumós nadálytő (Symphytum tuberosum) 
beli jasen  növ magas kőris (Fraxinus excelsior) 
beli kokotac   növ fehér virágú somkóró (Melilotus albus) 
beli lom  növ felálló iszalag 
beli luk  növ fokhagyma (Allium sativum) 
beli metali  fehérfémek 
beli mravi  áll fehér hangyák (Isoptera) 
beli proliv  fehér hasmenés 
beli rogoz  növ gyékény (Typha) 
beli slez  növ fehér mályva, orvosi ziliz (Althaca officinalis) 
beli svet   a nagyvilág 
beli šeboj  növ viola (Mathiola incana) 
beli udovac  szalmaözvegy 
beli ugalj  fig víz, fehérszén 
belobor  növ fenyő 
belobrad   fehér szakállú, ősz szakállú 
belobrk  fehér bajuszú 
belocvat  növ sárga nárcisz, húsvétvirág 
belodan  1. világos, nyilvánvaló; 2. nyilvános, köztudomású 
belodun  növ nyúlszapúka, nyúlhere (Anthyllis vulneraria) 
belogardejac  fehérgárdista 
beloglavica   áll dárdahere (Dorycnium) 
beloglavka  áll dárdahere (Dorycnium) 
belogorica   növ lombhullató fa 
belograb  növ gyertyánfa (Carpinus betulus) 
belogrla lasta  áll molnárfecske (Delichon urbica) 
belogrli  áll fehér nyakú 
belogrud  áll fehérmellű 
belojka  növ virágos kender (Canabis sativa) 
belojug  déli szél 
belokapac  havas eső 
belokorac  fehér nyelű kés, pisztoly 
belokorast  fehér héjú 
belokos  fehér, ősz hajú 
belokrvnost  fehérvérűség 
belolik  fehér arcú 
belonog  áll fehér lábú 
belonoga  növ szappanfű, tajtékgyökér (Saponaria officinalis) 
beloočnica  szemfehérje 
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belopandara  növ kökényszilva 
beloperka  1. áll vörös szárnyú koncér (Leuciscus rutilus); 2. növ 

keskeny levelű ökörfarkkóró (Verbascum thapsiforma) 
belo pranje  fehérfolyás 
beloput  fehér bőrű 
belorepka  áll hantmadár (Saxicola/Oenanthe oenanthe) 
belo rublje  fehérnemű, fehér alsónemű 
beloruk  fehér kezű 
Belorus  fehérorosz 
belosapac  fehér nyelű kés, kard, pisztoly 
belosvetski  1. nagyvilági; 2. sehonnai, jöttment 
belošljiva  növ kökényszilva (Prunus insititia) 
belouška  áll vízisikló (Tropidonotus natrix) 
belovina  növ tölgyfa (anyag) 
belo vino  fehérbor 
beo dan  fényes nap 
trgovina belim robljem  leánykereskedelem 
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A fehér színárnyalatok táblázatos áttekintése #FFFFFF, RGB: 255 255 255, H: - 

 magyar az árnyalat kódja angol neve szerb fordítása 

 alabástromfehér
90

 #EFEBE5, RGB: 239 235 
229, H: 35 

alabaster-
white 

alabaster-bela 

 álomfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

dream-white bela poput sna 

 alpinfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

Alpine-white alpsko bela 

 angyalfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

angel white anđeosko bela 

 bárányfehér #FDF8F3, RGB: 253 248 
243, H: 30 

lamb white jagnje-bela 

 baritfehér
91

 #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

heavy spar, 
baryte-white 

baritnobela 

– bécsifehér
92

 – Vienna white bečko bela 

 bodzafehér #F3FAD2, RGB: 243 250 
210, H: 71 

elderflower 
color 

zova-bela 

 cerussa
93

 FFFFFF, RGB: 255 255 255, 
H: - 

flake white olovnobela 

 cinkfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

zinc white cink-bela 

 csipkefehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

lace white čipka-bela 

 cukorfehér #F8F8E9, RGB: 248 248 
233, H: - 

sugar white šećer-bela 

 csontszín  #EAE1D3, RGB: 234 225 
211, H: 37 

bone white kost-bela 

                                                           
90

 Az alabástrom a gipsz kristályos módosulata, finomszemcsés, áttetsző anyag, 
iparművészeti tárgyakat készítenek belőle. Amíg a fehér bőr volt a szépségideál, a női 
arcra és testre vonatkoztatták, éspedig nemcsak a tiszta fehérséget, hanem a hidegséget 
is kifejezte (http://www.szintan.hu). 
91

 A bárium kémiai elem (Ba). A baritfehér szín bárium-szulfát, amelynek jó fedőképes-
sége van (http://www.szintan.hu). 
92

 A bécsi fehér mész az építészetben használatos fehér mészpor (kalcium-karbonát) 
(http://www.szintan.hu). 
93

 Az ólomfehér római kori neve. Érdekesség, hogy ez a ceruza szavunk őse. Egészen a 
18. századig ólom- (és más fém-)pálcikával rajzoltak, ekkor dolgozta ki Conté francia 
vegyész a grafitbelű ceruza technológiáját (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 dérfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

frost white belo kao inje 

 ekrü, ecru
94

 #EEEAE2, RGB: 238 234 
226, H: - 

écru boja sirove svile 

 elefántcsontfehér
95

 #FDF6E4, RGB: 253 246 
228, H: - 

ivory color boja slonove kosti 

 falfehér #F9F7F2, RGB: 249 247 
242, H: - 

wall white kreč-bela 

 fátyolszín #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

white veil color boja belog vela 

 felhőfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

cloud white oblak-bela 

 galambfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

dove white golubijebela 

 gipszfehér
96

 #E6E3D8, RGB: 230 227 
216, H: - 

gypsum color gips-bela 

 gleccserfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

glacier white glečer-bela 

 gólyafehér #F2F4E1, RGB: 242 244 
225, H: 66 

stork color bela poput rode 

 gyapjúfehér #EDE2CA, RGB: 237 226 
202, H: 41 

wool white vunenobela 

 gyapotfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

cotton-white pamučnobela 

 gyémántfehér
97

 #F3F8FF, RGB: 243 248 
255, H: 215 

diamond white dijamant-bela 

 gyolcsfehér
98

 #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

fine linen 
white 

platno-bela 

 gyöngyfehér
99

 #F3F2E8, RGB: 243 242 
232, H: 55 

pearl white bisernobela 

                                                           
94

 Écru [francia]: a nyersselyem színe (http://www.szintan.hu). 
95

 Az elefánt agyara sárgás vagy szürkésfehér. Iparművészeti tárgyak értékes alapanyaga, 
mely idővel sárgább vagy barnásabb lesz (http://www.szintan.hu). 
96

 A gipsz kénsavas mész (kalcium-szulfát). Teljesen átkristályosodott változata az ala-
bástrom (http://www.szintan.hu). 
97

 A gyémántfehér csillogó, tiszta, kékesfehér. Legértékesebb gyémántszín a teljesen 
átlátszó, kissé kékes. Létezik sárgás, rózsaszínes és más színekben is. A szín nagyban 
meghatározza a kő értékét. Radioaktív besugárzás hatására megváltozik a gyémánt színe 
(http://www.szintan.hu). 
98

 Finom fehér pamut vagy lenvászon. 
99

 A gyöngyöt osztrigák és kagylók termelik, védekezésképpen idegen anyag behatolá-
sával szemben. A kagyló gyöngyházat választ ki, a két lebenye közé került szennyeződést 

 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 gyöngyvirágfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

lily of the 
valley white 

đurđevak-bela 

 habfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

foam white penastobela 

– halottfehér – dead white mrtvačka bela 

 harmatszín
100

 #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

dew color boja rose 

 hattyúfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

swan white 
color 

labuđe bela, boja 
belog labuda 

 hermelinfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

ermine white hermelin-bela 

 Himalája-fehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

Himalaya 
white 

himalajska bela 

 hófehér
101

 #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

snow white snežnobela 

 holdezüst
102

 #EEEDF8, RGB: 238 237 
248, H: 245  

Moon-silver srebrna poput 
meseca 

 jázminfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

jasmine white jasmin-bela 

 kagylófehér
103

 #FAF2EE, RGB: 250 242 
238, H: 20 

shell white školjka-bela 

 klórfehér
104

 #F5F3EB, RGB: 245 243 
235, H: 48 

chlorine white hlor-bela 

 kócsagfehér #FAFFFE, RGB: 250 255 
254, H: - 

heron white čaplja-bela 

 kókuszfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

coconut white kokos-bela 

 krémszín #F3F2DA, RGB: 243 242 
218, H: 58 

creamy color kremastobela 

                                                           
ezzel vonja be. Az igen vékony rétegek átfedik egymást, ezek a lamellák okozzák a fény 
interferenciáját, irizálását, vagyis a gyöngyházfényt. A gyöngy színe a vízminőségtől, a 
kagyló fajtájától és egyéb életfeltételeitől függ (http://www.szintan.hu). 
100

 Finom, áttetsző anyagokra, világos színekre vonatkoztathatjuk. 
101

 A hó fehér színét a hókristályokról visszatükröződő fény okozza. A szabályos szer-
kezetű jégkristály üvegszerűen átlátszó és teljesen színtelen. Olvadáskor a kristály-
szerkezet összetörik, és a fehér hóból szürke latyak lesz (http://www.szintan.hu). 
102

 A holdkő jellegzetessége a Holdéhoz hasonló kékes fény. Nézőponttól függően a 
fehér és kék között váltakozni látszik a színe (http://www.szintan.hu). 
103

 A kagylók egyik alapanyaga a mész, amely meghatározza fehér színüket. 
104

 A klórmész szervetlen kalciumvegyület. Standard körülmények közt fehér, finom por, 
amelyet fertőtlenítésre és fehérítésre használnak (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 krétafehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

chalk white kreda-bela, bela 
poput krede 

 kristályfehér #EBF3FA, RGB: 235 243 
250, H: 208 

crystal white kristalnobela 

 krizantémfehér #FBFDE9, RGB: 251 253 
233, H: 65 

chrysanthemu
m white 

hrizantema-bela 

 lárvafehér #F3EACC, RGB: 243 234 
204, H: 45 

larva white larva-bela 

 liliomfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

lily white ljiljan-bela 

 lisztfehér #F4F2ED, RGB: 244 242 
237, H: 43 

flour color brašno-bela 

 litoponfehér
105

 #F0F0F0, RGB: 240 240 
240, H: - 

lithopone 
white 

litopon-bela 

 magnóliafehér
106

 #FBFAFA, RGB: 251 250 
250, H: - 

magnolia 
white 

magnolija-bela 

 marcipánfehér #F2ECDA, RGB: 242 236 
218, H: 45 

marchpane 
white 

marcipan-bela 

 margarétafehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

daisy white margareta-bela 

 márványfehér
107

 #F4F4F2, RGB: 244 244 
242, H: - 

marble white mermernobela 

 mészfehér #EEECE4, RGB: 238 236 
228, H: - 

limestone 
white 

kreč-bela 

 nyárfehér #EBEBE2, RGB: 235 235 
226, H: - 

poplar white topola-bela 

 ólomfehér
108

 #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

lead-, flake-
white 

olovnobela 

 ónfehér
109

 #FDF2E4, RGB: 253 242 
228, H: 34 

tin glaze white kalajnobela 

                                                           
105

 A lithopon festékipari termék, belsőtéri falfestésre használják. Összetevői: cink-szulfid 
és bárium-szulfát (http://www.szintan.hu). 
106

 A magnólia díszcserje fehér virágára asszociálva. A növényt Magnol francia termé-
szetkutatóról nevezték el (http://www.szintan.hu). 
107

 A fehér márvány teljesen átkristályosodott mészkő. Különlegessége, hogy a ráeső 
fény egy részét elnyeli és a kristályok belsejéből veri vissza, vagyis szórtan átengedi a 
fényt (http://www.szintan.hu). 
108

 Az ólom (Pb) kémiai elem festőpigment és kerámiai mázak alapja is 
(http://www.szintan.hu).  
109

 Az ón (Sn) kémiai elem. Ónmázat a fajansz- és habán kerámiákon láthatunk 
(http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/


SEMLEGES SZÍNEK / AHROMATSKE BOJE 

 

118 

 opálfehér
110

 #F7F9FE, RGB: 247 249 
254, H: 223 

opal white opalnobela 

 orchideafehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

orchid white orhideja-bela 

 papírfehér #F4EDE5, RGB: 244 237 
229, H: 32 

paper white papir-bela 

 patyolatfehér
111

 #F3FBFF, RGB: 243 251 
255, H: 200 

lawn cambric 
white 

beo belcat, belo 
poput vela 

 pergamenszín #FFF4DC, RGB: 255 244 
220, H: 41 

parchment 
white 

pergament-bela 

 porcelánfehér
112

 #FFFDF3, RGB: 255 253 
243, H: - 

porcelain 
white 

porculansko bela 

 sárfehér
113

 #EBE7AE, RGB: 235 231 
174, H: 56 

– blato-bela 

 selyemszín #EEEAE2, RGB: 238 234 
226, H: 40 

silk white, écru boja sirove svile 

 sófehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

salt white so-bela, bela 
poput soli 

 sziromfehér #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

petal white bela poput latice 

 tejfehér #FCFBF7, RGB: 252 251 
247, H: 48 

milky white mlečnobela 

 tejfelfehér #F8F8EB, RGB: 248 248 
235, H: 60 

sour cream 
white 

pavlaka-bela 

 télfehér #ECF7FF, RGB: 236 247 
255, H: 205 

winter white zimsko bela 

 titánfehér
114

 #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

titanium white  titan-bela 

  

                                                           
110

 Az opál megszilárdult szilikagél, nem-kristályos szerkezetű féldrágakő. Többféle 
színben fordul elő. A nemesopál a nézőponttól függően színt játszik, opalizál 
(http://www.szintan.hu). 
111

 A patyolat fehér vásznat jelent, olyan textíliát, melynek természetes sárgás alapszínét 
kékítővel fehérítették (http://www.szintan.hu). 
112

 A porcello tengeri fehérkagylóról kapta nevét. A porcelán fehérre égő, finom 
agyagáru, melynek cserepe tömör, kagylós törésű és áttetsző, utólag mázazzák, festik. 
Fő nyersanyaga a kaolin. Gyártását a kínaiak találták fel, Európában csak a 18. század 
elején jöttek rá a titkára (http://www.szintan.hu). 
113

 Világos, sárgásfehér borra vagy italra vonatkoztatható (http://www.szintan.hu). 
114

 A titán (Ti) kémiai elem. A titánfehér a legfehérebb pigment, ez veri vissza a legtöbb 
fényt (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 tojáshéjszín
115

 #F0EFE4, RGB: 240 239 
228, H: 55 

egg shell color boja ljuske jajeta 

 tollfehér #F7F7F7, RGB: 247 247 
247, H: - 

feather white belo poput pera 

 tündérfehér
116

 #FFFFFF, RGB: 255 255 
255, H: - 

fairy white vilinsko bela 

 vászonfehér #FDFFF3, RGB: 253 255 
243, H: - 

linen white platno-bela 

 vattafehér #FEFEF7, RGB: 254 254 
247, H: - 

cotton wool 
white 

vata-bela 

 viaszfehér #F5EEDF, RGB: 245 238 
223, H: 42 

beeswax white voštanobela 

 zsírfehér #FFFAE5, RGB: 255 250 
229, H: 48 

lard white mast-bela 
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 A tojáshéj meszet tartalmaz, színe a baromfi táplálékától és egyéb összetevőktől 
függően a fehértől a barnáig terjedhet (http://www.szintan.hu). 
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 A tündérszínű kő az opál régies magyar neve (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
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A színskála ellentétes pólusán az akromatikus ’fekete’ helyezkedik el. 

Sokszor felmerült már a témával foglalkozó kutatók között a kérdés: vajon 

színnek tekinthetjük-e a feketét? A természettudományokat művelők tagadják 

színi mivoltát, mondván, hogy a fekete tárgyak teljesen elnyelik a fényt, annak 

spektrális jellegével együtt. Másrészt, vannak tárgyak, amelyeket önmagukban 

véve feketének látunk, és valamennyi fényt mégis reflektálnak.  

A ’fekete’ az ősanyag, a káosz, az alvilág, a pokol színe, gyakran az éjjel, 

halállal, gonosszal és a bűnnel hozzuk kapcsolatba. Az éjszakáról viszont több-

nyire a veszélyre, a hidegségre asszociálunk. Aida Benko (Benko 2009) a színek 

történelméről írt tanulmányában azt állítja, hogy az emberek tudatában kétféle 

’fekete’ létezik: egy jó és egy rossz. A különbség közöttük abban van, hogy a jó 

fényes, a rossz pedig matt.117 Ebből kifolyólag másként viszonyulunk hozzájuk. 

Tekintsük meg, hogy az értelmező szótárak hogyan definiálják a magyar 

fekete, illetve a szerb crn, -a, -o szavakat. 

FEKETE I. mn 1. Olyan színű, mint amilyen a korom [...] | Fekete hajú (és szemű) 
2. Nagyon sötét színű [...] | Néger | túlz Erősen napbarnított [...] | Szennytől sö-
tét foltos 3. vál Vaksötét [...] 4. ritk vál Komor, leverő, baljóslatú 5. irod Ellen-
séges indulatú, gonosz [...] 6. biz A hivatalos rendelkezéseket kijátszva, sza-
bálytalanul II. fn 1. A legsötétebb semleges szín | fekete festék | fekete 
(gyász)ruha 2. Fekete hajú (és szemű) ember 3. biz Néger ember 4. ritk Fekete 
ló 5. Feketekávé 6. sp biz Sakkban: sötét 7. Vminek a fekete része (Éksz.). 

CRN, -A, -O I. 1. а. koji je boje ugljena ili čađi [...] b. koji je obučen u odelo te boje 
(o kaluđeru) 2. а. koji je tamne puti, crnomanjast, crnpurast [...] b. razg. 
opaljen, preplanuo od sunca [...] 3. nečist, prljav, zamazan [...] 4. koji je bez 
svetlosti, mračan, taman [...] 5. koji je tamnije, zatvorenije boje nego nešto 
drugo iste vrste [...] 6. fig. а. teško podnošljiv, težak, mučan, tužan, žalostan [...] 
b. mrzak, odvratan; zlokoban, koban [...] c. nesrećan, jadan [...] d. rđav, zao [...] 
e. (uz imenice koje znače nešto zlo, nepovoljno, negativno) vrlo velik, težak, 
strašan [...] 7. sastavni deo naziva biljnih i životinjskih vrsta [...] II (u imen. 
službi) 1. m а. crnomanjast, crnpurast muškarac b. igrač u šahu koji igra crnim 
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 A matt felületről a fény szórtan verődik vissza, kevésbé élénk. 
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figurama c. vrag, đavo, nečastivi 2. ž а. crnomanjasta, crnpurasta žena b. crna 
kafa c. crna dlaka [...] 3. s а. crna odeća, crnina [...] b. crna boja [...]

118
 (RSJ). 

A szerb értelmező szótár ezúttal is részletesebb, de a jelentések nagy-

jából fedik egymást. A fekete/crn elsődleges jelentését a korom színével azono-

sítjuk (a szerbben még a szén színével is). A feketén kívül a sötét árnyalatokat is 

jelölheti, pl. a sötétbarnát a haj vagy a bőr esetében a napbarnítottа bőrt, ezen-

kívül a festékre is vonatkoztatható. Jelentős helyen áll a piszoknak, szennynek, 

mocsoknak a jelölése. Mindkét nyelvben átvitt értelemben is előszeretettel 

használják a ’feketét’ valaminek a rossz, gonosz, komor, visszataszító, baljóslatú 

voltára vonatkoztatva. A szerbben még az ördögöt, sátánt is szimbolizálja. A 

tiltott, nem legális, szabálytalan cselekvéseket a magyarban is és a szerbben is 

többnyire a ’fekete’ színnel hozzuk kapcsolatba, de ezt csak a magyar értelmező 

szótár tünteti fel, viszont a szerb szótárban jelen van az állat- és növényvilágban 

használatos terminológiára való utalás. 

A fekete valószínűleg egy ősi ugor szótő származéka. A crn balti szláv 

eredetű melléknév, az ószláv periódusból.  

A ’FEKETE ’ SZIMBÓLUMRENDSZERE ÉS STÁTUSZA A TÖRTÉNELEM SORÁN 

A ’fekete’ elsősorban a földet szimbolizálja, közvetetten pedig a sírt és a 

halált. A halál háromféle – olykor ellentétes – érzést szokott kiváltani az em-

berben: az elhunyt személy utáni gyászt, bánatot, de az elveszített szeretett 

személy túlvilági élete kezdetének örömét is, s végül a halottak ártó szellemétől 

való félelmet. A 10. századig a halálra mint egyfajta igazságos sorskiegyenlítő 

pillanatra tekintettek, amelyben a földi javak jelentősége teljes mértékben 

megszűnik, sőt az inkább a megváltást akadályozó tényezőként jelentkezik, ezért 
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 FEKETE I. 1. a olyan színű, mint a szén vagy a korom [...] b. ilyen színű ruhát viselő 
személy (szerzetes) 2. а. sötét bőrű, sötét hajú és bőrű [...] b. biz napbarnított [...] 3. 
piszkos, szennyes, mocskos, foltos [...] 4. fénytelen, sötét, homályos [...] 5. valamilyen 
tárgy vagy jelenség sötétebb változata, a világosabbhoz viszonyítva [...] 6. átv а. nehéz, 
keserves, szomorú [...] b. visszataszító, utálatos, baljós, végzetes [...] c. szerencsétlen, 
szegény [...] d. rossz, gonosz [...] e. (valami rosszat, kedvezőtlent jelentő főnév jelző-
jeként) nagyon nagy, nehéz, borzasztó [...] 7. növényi és állati terminusok részeként [...] 
II. főnévi funkcióban 1. (hímnemű) а. sötét hajú és bőrű férfi b. fekete sakkfigurával 
játszó személy c. ördög, sátán 2. (nőnemű) а. sötét hajú és bőrű nő b. feketekávé c. 
fekete szőr [...] 3. (semlegesnemű) а. fekete ruha, gyászruha [...] b. fekete szín. 



A FEKETE / CRNA 

 

125 

az emberek – alázatuk jeléül – fekete ruhát viseltek, a színes sokféleség pedig a 

gonoszt és az ördögi csábítást jelképezte.  

A középkor vége felé a gazdasági fellendülés során a feketéhez való 

viszony változni kezdett, különböző új jelentéseket kapott. A ruhaanyagok fes-

tése a keleti országok monopóliumába tartozott, az európaiak nagyon drágán 

vásárolhatták meg a színes kelmét, ezért léteztek olyan mozgalmak, amelyek az 

olcsóbb hazai gyártmányú fekete öltözetet szorgalmazták, a nemzeti iden-

titástudat szimbólumaként. A reneszánsz korában a kelmefestés átkerült 

Európába, Olaszország északi és központi része új textilközponttá vált, átvéve 

Bizánctól a selyem és más színes kelmék gyártását. Kivételt a firenzei Medici 

család képezett; tekintettel arra, hogy Firenze volt a gyapjúgyártás központja, 

ezért ott megtartották a középkori fekete öltözködési hagyományokat. A 

velencei nemesek és gazdag kereskedők is fekete gyapjúruhát hordtak, az 

utóbbiak így igyekeztek leplezni gazdagságukat. Olaszországban tehát a 17. és a 

18. században a ’fekete’ a magasabb társadalmi rétegek színévé vált, a színes 

öltözetet a nép kedvelte. A katolikus uralkodóházak is ellenálltak a színes 

viseletnek. II. Fülöp spanyol király ellenszenvvel viseltetett a tarka olasz 

luxusáruk iránt, ezért a drágább fekete kelme és szőrme lett az arisztokrata 

réteg jellemzője, megalapozva ezzel a ’fekete’ jelentőségét a divattörténe-

lemben. Spanyolországban is gyártottak selymet, amelyen az Amerikából érkező 

szín kiváló minőségű feketét eredményezett. Innen kapta a spanyolfekete 

árnyalat a nevét. A 16. század folyamán a fekete domináns színné vált 

Európában.  

A ’fekete’ a történelem során az anarchista, a fasiszta és a nihilista 

mozgalmak jellemzője is. Az anarchisták zászlaján a ’fekete’ a hatalom, az el-

tökéltség, az erő jelképe, de ugyanakkor ellenszínnek is számít: minden nemzeti 

szín és zászló tagadása egyfajta gyász mindazokért, akik a hatalom és osztály-

érdekek védelmében életüket vesztették a háborúkban. A kalózok zászlaján a 

fekete a halált szimbolizálta, a ’piros’ pedig az ultrabaloldali beállítottságot, s 

bár ők nem voltak tudatos anarchisták, a hatalom lázadóknak tekintette őket.  

A fasiszta mozgalom színeként a fekete Olaszországban jelentkezik elő-

ször, 1919-ben. A brit és holland fasiszták 1933-ban vezették be a fekete inget 

egyenruhaként. Németországban kiegyenlítették a barnával. A fekete egyenruha 

egyrészt hangsúlyozta a mozgalom tömegességét, leplezve viselőik társadalmi 

különbözőségét, másrészt a fekete egyenruha vizuálisan is növelte a tagok 
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számát, erőteljesebbnek hatott. A halálfekete szín szimbolikusan hangsúlyozta 

szándékuk és határozottságuk komolyságát, azt, hogy saját meggyőződéseikért 

képesek feláldozni mások életét.  

Az emberek akkor viselnek feketét, amikor egyéniségüket szeretnék 

kihangsúlyozni. A reformáció idejében a fekete ruha a figyelmet az arcra irá-

nyította, amely ily módon az egyéniség kifejezőjévé vált. Ez nagymértékben 

befolyásolta a mai egzisztencialista világnézet és filozófia kialakulását, amely 

többek között az öltözködésre is rányomta bélyegét.  

A ’fekete’ titokzatosnak tűnik, ezért (a fehér mellett) a titkos szer-

vezetek színe lett. Ugyanakkor a hagyományoknak hódoló társadalmak több-

ségében a ’fekete’ a konzervatív politikai pártokat, a királypártiakat és az egy-

házat is jelképezi. 

A ’fekete’ a hiedelem szerint a balszerencse színe, ezt számos frazéma is 

tükrözi. Egyedül csak – a ma már ritkaságszámba menő – fekete kéményseprők 

megjelenése váltja ki a szerencse asszociációját.  

A történelem során azonban megfigyelhető a ’fekete’ pozitív értelmű 

vonulata is. Ugyanis a feketének a mérsékletességgel, az alázattal és szerény-

séggel kapcsolatos konnotációi a reformáció időszakában jutnak kifejezésre. A 

pozitív ’fekete’ szín jelentősége idővel átalakult az autoritás színévé: a bírók, a 

papok és a politikusok ma is ilyen ruhában járnak.  

Már említettem, hogy a föld szimbólumaként közvetetten a halál 

képzetét is kelti. Ugyanakkor a föld pozitív konnotációkkal is rendelkezhet, 

jelképezheti a termékenységet meg az újjászületést is.  

A FEKETE SZÍNÁRNYALATOK 

A színtan.hu korpusza a ’fekete’ színtartományában 37 megnevezést 

tüntet fel, tehát sokkal kevesebbet, mint a ’fehér’ szín esetében. Itt is csak 

intenzitásbeli különbségek vannak, s inkább a jelzett szó minősége, összetétele, 

anyaga hat ki a megkülönböztetésükre. A 37 féle fekete közül 25 tiszta szín, a 

többi törtfekete. Tizenegy feketének azonos a színadata (#000000, RGB: 0 0 0, 

H: -). A teljes lista a színadatokkal, angol és szerb megfelelőikkel a tanulmány 

végén található. 

A fekete lehet tiszta, mély, szürkés, piszkos, tompa vagy fakó (ruha-

anyag); hideg és meleg; továbbá fényes, lakk, bársonyos és matt. Legtöbbjüket 
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fényesnek minősíti a színtan korpusza: bakelitfekete ’bakelit-crna’, bitumen-

fekete ’bitumen-crna’, bogárfekete ’buba-crna’, boxfekete ’imalin-crna’, kátrány-

fekete ’katran-crna’, kristályfekete ’kristalnocrna’, medvecukor-fekete ’boja 

bombona od sladića’, ónixfekete ’oniks-crna’, párducfekete ’panter-crna’, 

varjúfekete ’vrana-crna’ és zsetfekete; vagy pedig mélyfeketének: bársony-

fekete ’somotskocrna’, elefántcsont-fekete ’slonovača-crna’, koromfekete ’gar-

crna’, szénfekete ’ugalj-crna’, szurokfekete ’smola-crna’. Elvétve előfordulnak 

matt árnyalatok is (venyigefekete ’loza-crna’), vagy átmenetet is képezhetnek a 

’fekete’ és valamely más alapszín között: szürkésfekete (bazaltfekete ’bazalt-

crna’, bivalyfekete ’bivo-crna’, vasfekete ’gvozdenocrna’, sárfekete ’blato-crna’), 

barnás árnyalatok (ébenfekete ’ebanovina-crna’, kányafekete ’kobac-crna’, 

mokkafekete ’kafenocrna’), kékes (éjfekete ’noć-crna’, hollófekete ’gavran-

crna’), lilás (szilvafekete ’šljiva-crna’), zöldes (obszidánfekete ’opsidian-crna’). 

Négy kivételével, amelyek összetett pigmentnévnek minősülnek (csont-, 

mangán-, oxid- és venyigefekete), a többi mind asszociatív típusú. A legtöbb 

valamilyen anyagnévről kapta a nevét. Van közöttük műanyag (bakelitfekete), 

textilanyag (bársonyfekete), ásványi anyag (bitumenfekete), kő vagy drágakő 

(bazaltfekete, obszidiánfekete, ónixfekete), kémiai anyag (kátrányfekete, szénfe-

kete, szurokfekete, tusfekete) és fém (vasfekete). Gyakorisági szempontból má-

sodik helyen állnak az állat- és növénynevek által kiváltott árnyalatmegne-

vezések: bivaly-, bogár-, elefántcsont-, holló-, kánya-, párduc-, varjúfekete, 

illetve ében-, szilva-, venyige- és zsetfekete. Elvétve természeti jelenségek 

(éjfekete), elvont főnevek (halálfekete), képzeletbeli lények (ördögfekete), 

földrajzi nevek (mokkafekete), étel- vagy italnevek (medvecukor-, mokkafekete) 

is kiváltották az asszociáció útján keletkezett árnyalatneveket. 

Funkciójukat tekintve a leginkább emberi bőr-, haj- és szemszín jellem-

zésére szolgálnak (bársony-, bogár-, ében-, éj-, holló-, szén-, szurok-, varjúfe-

kete), de gyakoriak pigment-, illetve festéknévként is (bitumen-, csont-, korom-, 

mangán-, oxid-, venyigefekete). A bogárfekete és a hollófekete lószínnévként is 

szerepel, az ördögfekete pedig más állatra is vonatkoztatható. 

A szerbben nem léteznek ilyen árnyalatnevek, fordításkor főnévi előtagú 

összetételeket képezhetünk (amelyeket kötőjellel írunk), vagy némely esetben 

jelzős szerkezeteket (somotsko crna, kristalno crna). A legtermészetesebb, de 

egyben a legredundánsabb megoldás a hasonlatos körülírásos forma: crn kao 

ugalj ’fekete, mint a szén’ crn poput gara ’fekete, akár a korom’. 
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A ‘FEKETE’ SZÍN A KÉT NYELV SZÓASSZOCIÁCIÓS SZÓTÁRÁBAN 

Vizsgáljuk most meg a 'fekete' hívószóra érkezett válaszszavakat a ma-

gyar és a szerb szóasszociációs szótárak adatai alapján119. 

CRN beo 133; crnac 39; ugalj 34; čovek, mrak 29; hleb 22; oblak 17; gavran, 
taman 16; garav 15; noć, zemlja 14; kafa 13; mračan 12; čokolada 11; odžačar, 
trn 9; Ciganin, konj, kosa 8; plav, smrt, tuga 6; belo, biber, boja, Cigan, dečko, 
dim, đavo, kaput, lep, mrk, petak, prljav, tama 5; dan, gar, jak, luk, mak, mo-
mak, odelo 4; crven, dečak, mladić, muškarac, oko, sunce, život, žut 3; bijel, 
Bjelica, crv, elegantan, kao noć, katran, loš, mrav, negativan, odžak, pauk, rupa, 
šešir, tamno, zub 2; 2Ras, Afrika, balon, bel, beli luk, bezizgledan, bik, blato, 
BMW, bojica, brk, cipela, crncat, crnci, crnčuga, crnkinja, crno, crnji, čađ, čaj, 
čokoladan, Denzel W., deo, dezen, dimničar, divno, drugačiji, dužan, Đorđe, 
Eurokrem, film, gadan, grad, grob, groblje, grožđe, i beo, jasmin, jednostavan, 
kaiš, kako, kao gar, kao mrak, kao najdublje dubine, Karađorđe, k’o Ciganin, 
kofer, Kofi Anan, kolači, konac, kontrast, kos, kovrdžav, kraj, krompirić, krug, 
lepotan, loše, Luka, mačak, mačor, Majkl Džordan, mali, medved, mek, metak, 
miteser, mleko, more, mrzak, Muhamed Ali, muka, narod, ne znam, nebo, ne-
gro, neostvaren, nesreća, nesrećan, nešto loše, nevidljiv, Niger, nindža, obe-
ležje, obojen, od muke, ogrtač, okrug, osoba, oštar, otići, ovca, pače, pamuk, 
pantalone, Partizan, pas, pepeo, politika, pop, pramen, puž, radnik, rob, rudar, 
rudnik, ružan, SAJ jedinice, sako, samoća, simpatičan, siv, skriven, sladak, sola-
rijum, srp, strast, sumoran, sumornost, svet, svoj, štapić, što da ne, talog, tam-
nina, tamnoput, tanko, tašna, ten, tigar, tip, tmuran, topao, trag, Turska, uga-
rak, vajar, veličanstven, veš, Vlada, vranac, vrlina, začin, zagoreo, zao, zelen, 
zlato, žalost 1.

120
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 A szócikkekben előforduló válaszszavak írásmódját nem javítottam.  
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 FEKETE fehér 133; néger 39; szén 34; ember, sötétség 29; kenyér 22; felhő 17; holló, 
sötét (hímnemű) 16; kormos 15; éj, föld 14; kávé 13; sötét 12; csokoládé 11; 
kéményseprő, tüsök 9; cigány, ló, haj 8; kék, halál, bánat 6; fehér, bors, szín, fiú, füst, 
ördög, kabát, szép, barna, péntek, piszkos, sötétség 5; nap, korom, erős, hagyma, mák, 
legény, öltöny 4; piros, kisfiú, fiatalember, férfi, szem, nap (csillag), élet, sárga 3; fehér 
(határozatlan szemléletű), Bjelica (személynév), kukac, elegáns, mint az éjszaka, kátrány, 
rossz, hangya, negatív, kémény, pók, lyuk, kalap, sötét (semlegesnemű), fog 2; 2rassz, 
Afrika, luftballon, fehér, fokhagyma, kilátástalan, bika, sár, BMW, színesceruza, bajusz, 
cipő, teljesen fekete, négerek, néger (pejoratív), néger nő, fekete (semlegesnemű), 
feketébb, korom, tea, csokoládés, Denzel W., rész, minta, kéményseprő, gyönyörű, 
másmilyen, adós, Đorđe, Eurokrem, film, undorító, város, sír, temető, szőlő és fehér, 
jázmin, egyszerű, öv, hogy, mint a korom, mint a sötétség, mint a legmélyebb mélység, 
Karađorđe, mint a cigányok, bőrönd, Kofi Annan, kalács, cérna, kontraszt, rigó, göndör, 
vég, kiskrumpli, kör, szép férfi vagy hím állat, rosszul, Luka, macska, kandúr, Michael 
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FEKETE fehér 421 38,7%; szín 108 9,9%; sötét 70 6,4%; gyász 49 4,5%; halál 46 
4,2%; sötétség 25 2,5%; fekete 22 2,0%; lyuk/luk 17 1,6%; macska 14 1,3%; 
ruha 13 1,2%; éjszaka 12 1,1%; haj, Pákó 10 0,5%; temetés 7 0,6%; bárány, 
boszorkány, este, rossz 6 0,6%; erdő, kék, kutya, piros, ronda 5 0,5%; holló, 
szép, vonat 4 0,4%; cipő, csúnya, éj, felhő, nadrág, néger, Péter, pokol, pont, 
pupilla, sakk, sátán 3 0,3%; autó, bánat, boszorkányság, dilis, égbolt, fal, gatya, 
gyöngy, gyűlölet, hideg, kávé, kéményseprő, köpeny, leves, mélység, ördög, 
szén, színes, színű, szomorúság, szürke, szurok, tanga, tenger, út, zöld 2 0,2%; a 
hajam, alternatív, alvilág, Anita, asztal, az, balszerencse, barna, blúz, botrány, 
bűn, bűnöző, cica, Dávid, devil, ég, élet, ember, erős, Erzsi, est, fehérül, fektet, 
félelem, feneke, függöny, fúj, félek, füst, golyó, gonosz, gonoszság, gyalogol, 
gyilkosság, gyűlöl, hajnal, hajú, hangszóró, Harry Potter, haza, hazugság, hideg 
szín, hörcsög, hulla, István, János, járda, kalóz, kandúr, kecske, kelepel, kente, 
kerék, kő, kocog, kocsi, kóla, komorság, könyv, korom, kosz, labda, Laci, lélek, 
magányság, mágia, mellény, méreg, mocskos, nyelv, özvegy, pad, papír, pók, 
polc, ribizli, rigó, rock, rosszaság, rózsa, rudi, sárkány, semmi, sötét gonosz, 
sötétzöld, szék, szem, szép szín, szépség, szoba, szobaszín, szomorú, szürkeség, 
tehén, tévé, toll, Trabant, tűz, üresség, vak, varjú, vihar, világvége, vki meghal, 
vörös, zászló 1 0,1%. 

A fekete szín a magyar szóasszociációs szótárban elsőként az ellentét-

párját hívja elő: fehér 421 38,7%; ez azt jelenti, hogy a két véglet a legnagyobb 

mértékben kölcsönösen asszociál egymásra. S amint azt a fehérnél már láttuk, a 

feketénél is a második helyet a fölöttes fogalom foglalja el: szín 108 9,9%. A 

többi színt a fekete ilyen arányban jelentíti meg: kék és piros 5 0,5%; szürke, zöld 

2 0,2%; barna, sötétzöld, vörös 1 0,1%.  

A szerbben a színek közül szintén nagy előnnyel a ’fehér’ vezet, de 

egyébként is a beo jelenik meg első helyen a ’fekete’ hívószóra (133 16,6%), ha 

azonban ehhez még a többi variánsát is társítjuk (belo, bijel), az arány 17,6%-ra 

növekszik. A színek közül második helyen a ’kék’ plav (6 0,75%); majd a ’barna’ 

                                                           
Jordan, kicsi, medve, puha, golyó, bőratka, tej, tenger, gyűlöletes, Muhammed Ali, 
gyötrelem, nép, nem tudom, ég, Negro (cukorka), beteljesületlen, szerencsétlenség, 
szerencsétlen, valami rossz, láthatatlan, Niger, nindzsa, jellemző, színes (bőrű), a kíntól, 
felöltő, megye, személy, éles, elmenni, bárány, kiskacsa, pamut, nadrág, Partizan, kutya, 
hamu, politika, pap, tincs, csiga, munkás, rab, bányász, bánya, csúnya, SAE-egység, zakó, 
magány, szimpatikus, szürke, rejtett, édes, szolárium, sarló, szenvedély, komor, komor-
ság, világ, saját, pálcika, miért ne, ülepedés, sötétség, sötét bőrű, vékony, táska, arcbőr, 
tigris, alak, borús, meleg, nyom, Törökország, ugar, szobrász, fenséges, alsónemű, Vlada, 
fekete ló, erény, fűszer, leégett, gonosz, zöld, arany, gyász 1. 
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mrk (5 0,6%) áll, ezeket követi a ’piros’ crven és a ’sárga’ žut (3 0,37%), a 

színasszociációk legvégén a ’szürke’ siv és a ’zöld’ zelen foglalnak helyet (0,12%). 

A ’szín’ jelentésű boja 5 előfordulással a ’barna’ mellett található. 

sorsz. HSZ crn HSZ fekete 

 
VSZ 

előfordulás 
VSZ 

előfordulás 

számszerű % számszerű % 

boja (16) 5  0,60%  szín (2) 108 9,9% 

1. beo 133 16,60% fehér 421 38,7% 

2. plav 6  0,75% kék/piros 5 0,5% 

3. mrk 5 0,60% szürke/zöld 2 0,2% 

4. crven/žut  3 0,37% barna/sötétzöld/ 
vörös 

1  0,1% 

5. siv/zelen 1  0,12%    

 
A sárga válaszként a fekete hívószóra a magyar korpuszban nem fordul 

elő. Egyik nyelvben sincs jelen a ’rózsaszín’, a ’lila’ és a ’narancssárga’. 

 A két korpusz adatai között közös az, hogy mindkét nyelvben az első 

asszociáció a ’fehér’, a második helyen pedig a fölöttes fogalom foglal helyet, 

harmadikként a ’kék’ jelentkezik, emellett a magyarban azonos számban van 

jelen a piros is. A szerbben a ’piros’ csak a ’barna’ után fordul elő, a ’sárgával’ 

együtt. Érdekes az is, hogy a ’szürke’ és a ’zöld’ egyforma intenzitású válaszként 

jelentkezik, csakhogy a szerbben 1-szeri előfordulással, a magyarban pedig 2-

szer. A magyar korpuszban a piros mellett a vörös is megjelenik egyszer, s 

párhuzamot vonhatunk közötte és a barna, valamint a sötétzöld jelenlétével.  

A metanyelvi asszociációktól eltekintve a ’fekete’ szín második jelen-

tésén alapul a legtöbb válaszszó mindkét korpuszban, a természetben jelent-

kező, a FÉNY HIÁNYÁval összefüggő jelenséget illusztrálva. A szerb és a magyar 

asszociációs szótárban is több formában realizálódik ez a szemantika, gyakran 

csak szinonimákról van szó, de olykor konkretizálva, vagy hasonlatként is 

előfordul. Ha összeadjuk ezeknek a kifejezéseknek a számát, a szerbben az 

összkorpusz 10,4%-át, a magyarban pedig 11,2%-át teszi ki. A szerbben a 

következő kifejezéseket találjuk: mrak ’sötétség’ 29; taman ’sötét’ 16; noć ’éj’ 

14; mračan ’sötét’ 12; tama ’sötétség’ 5; kao noć ’akár az éj’, tamno ’sötét’ 2; 

kao mrak, ’mint a sötétség’, kao najdublje dubine ’mint a legmélyebb mélység’, 

tamnina ’sötétség’ 1; a magyarban pedig sötét 70; sötétség 25; éjszaka 12; este 

6; éj 3; mélység 2; est 1. 
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A következő leggyakoribb kifejezések a fekete prototipikus jelentésével 

függnek össze (olyan színű, mint amilyen a KOROM, SZÉN, SZUROK). Szerb példák a 

szótárból: ugalj ’szén’ 34; garav ’kormos’ 15; odžačar ’kéményseprő’ 9; dim 

’füst’ 5; gar ’korom’ 4; katran ’kátrány’, odžak ’kémény’ 2; čađ ’korom’, dimničar 

’kéményseprő’, kao gar ’mint a korom’ 1. A magyarban a következő kifejezések 

találhatók: kéményseprő, szén, szurok 2; füst, korom, kosz 1. 

A harmadik jelentésmező, amelybe az asszociációkat besorolhatjuk, az 

EMBERI SZÍNek kategóriája, amelyet konkrét esetben több alcsoportra osztottam. 

Az elsőbe a ’fekete, vagy sötétebb bőrű emberfaj’ jelentéssel bíró szavakat 

sorolom: crnac ’néger’ 39; Ciganin ’cigány’ 8; Cigan ’cigány’, 5; crnci ’négerek’, 

crnčuga ’néger gúny’, crnkinja ’néger nő’, Denzel W., k’o ciganin ’akár a cigány’, 

Kofi Anan, Majkl Đordan, Muhamed Ali, Niger, obojen ’színes bőrű’ 1; illetve a 

magyarban csak a néger 3. Amint látjuk, a szerbben ez a szemantika gyakran 

konkrét néger személyek megnevezését váltotta ki. A második alcsoportba a 

fehér bőrű ember valamely sötét testrészével kitűnő, a ’sötét hajú, szemű, nap-

barnított bőrű ember’ jelentésű kifejezéseket soroltam. Ilyenek a szerbben a 

čovek ’ember’ 29; kosa ’haj’ 8; dečko ’fiú’ 5; momak ’legény’ 4; dečak ’fiú’, 

mladić ’fiatalember’, muškarac ’férfi’, oko ’szem’ 3; zub ’fog’ 2; brk ’bajusz’, 

kovrđav ’göndör’, lepotan ’jóképű’, osoba ’személy’, pramen ’hajtincs’, tamno-

put ’sötét bőrű’, ten ’bőrszín’, tip ’alak’ 1; a magyarban pedig haj 10; pupilla 3; a 

hajam, ember, szem 1. Külön alcsoportba sorolom a személyneveket, amelyek 

az adatközlő személyes környezetébe tartoznak, vagy pedig általánosan ismert 

személyekről, illetve a bizonyos név alatt elterjedt jelenségről van szó. Ezek 

feltételezhetően szintén sötét bőrszínük miatt kerültek a listára: Bjelica 2; 

Đorđe, Karađorđe121, Luka, Vlada 1; a magyar korpuszban gyakrabban fordul 

elő: Pákó 10; Péter122 3; Anita, Dávid, Erzsi, Harry Potter123, István, János, Laci 1. 

További alcsoportot képeznek a fekete öltözetet, egyenruhát viselő, vagy átvitt 

értelemben az elnyomott, súlyos helyzetben, nehéz munkát végző emberek: 

nindža, Partizan124, pop ’pap’, radnik ’munkás’, rob ’rab’, rudar ’bányász’, SAJ 

                                                           
121

 Karađorđe, vagy szerbre fordítva Crni Đorđe szerb történelmi személyiség. 
122

 Feltehetőleg a Fekete Péter kártyajátékra gondolt az adatközlő. 
123

 Regény- és filmhős. 
124

 Fekete-fehér csíkos mezben játszó belgrádi focicsapat.  
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jedinice125 1. A magyarban idesoroltam a gyanús ügyletekkel foglalkozó bűnözőt, 

az özvegy főnevet és a kalózt 1-1 előfordulással. 

Az ÉLELMISZERek, ITALok neve sokkal gyakrabban fordul elő válaszszóként 

a szerb korpuszban, de ez a két nyelv terminusrendszerbeli, kollokációs elté-

réseitől függ. A beli hleb – crni hleb ’fehér kenyér – fekete kenyér’ típusú 

példákra gondolok, amikor a fehérrel a magyarban nem a feketét állítjuk szem-

be, hanem a barnát vagy a sötétet. A szerb adatközlők ezeket sorolták fel: hleb 

’kenyér’ 22; kafa ’kávé’ 13; čokolada ’csokoládé’ 11; biber ’bors’ 5; luk 

’(vörös)hagyma’, mak ’mák’ 4; beli luk ’fokhagyma’, čaj ’tea’, čokoladan 

’csokoládés’, Eurokrem ’mogyorókrémmárka’, grožđe ’szőlő’, kolači ’kalács, 

sütemény’, krompirić ’krumplicska’, mleko ’tej’, Negro ’ánizsos cukorkamárka’, 

sladak ’édes’, začin ’fűszer’, zagoreo ’leégett, odaégett’ 1. Ezzel szemben a 

magyarban kétszer fordul elő a kávé, valamint az idiomatikus értelemben 

használt leves (feketeleves) és egyszer a kóla. 

RUHÁZATI CIKKek nevét mindkét nyelvben kiváltotta válaszként a fekete 

hívószó. A szerbben előfordulásuk az összkorpuszban 0,03%-ot mutat: kaput 

’kabát’ 5; odelo ’öltöny’ 4; šešir ’kalap’ 2; cipela ’cipő’, dezen ’mintázat’, kaiš ’öv’, 

konac ’cérna’, ogrtač ’felöltő’, pantalone ’nadrág’, sako ’zakó’, tašna ’táska’, veš 

’alsónemű’ 1. Amint látjuk, legtöbbször a ’kabát’ és az ’öltöny’ jelenik meg, 

amelyek a magyar korpuszban fel sem tűnnek, s érdekes módon a haljina ’ruha’ 

egyszer sincs feltüntetve, holott a mala crna haljina ’kis fekete (estélyi) ruha’ 

igen gyakori a nyelvhasználatban. A magyar korpusz a következő öltözet- és 

tartozékneveket regisztrálja, 12,6%-os összelőfordulással: ruha 13; cipő, nadrág 

3; gatya, gyöngy, köpeny, tanga 2; blúz, mellény 1.  

A LAKÁSTEXTÍLIÁk közül csak a magyarban van egy példa, ez a függöny, és 

valószínűleg a sötétítőre gondolt az adatközlő. 

AZ ÁLLATNEVek mindkét nyelvben reprezentálva vannak, a szerbben  

3,4%-os, a magyarban pedig 2,9%-os arányban. A szerbben első helyen egy 

madár, az idiomatikus jelentésű ’holló’ áll: gavran 16; míg a magyarban az egyik 

leggyakoribb háziállatunk, a macska 14. De nézzük a többi találatot. Gyakorisági 

sorrendben a szerbben: konj ’ló’ 8; crv ’kukac’, mrav ’hangya’, pauk ’pók’, 2; bik 

’bika’, kos ’rigó’, mačak ’kandúr’, mačor ’kandúr’, medved ’medve’, ovca ’juh’, 

                                                           
125

 SAJ (Specijalna antiteroristička jedinica) Különleges Terroristaellenes Egység neve 
Szerbiában. 
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pače ’kiskacsa’, pas ’kutya’, puž ’csiga’, tigar ’tigris’, vranac ’fekete ló’ 1; a ma-

gyarban pedig: macska, bárány 6; kutya 5; holló 4; cica, hörcsög, kandúr, kecske, 

kelepel, pók, rigó, tehén, varjú 1. 

A NÖVÉNYNEVek közül a szerbben csak egyszer fordul elő a jasmin 

’jázmin’, a magyarban pedig szintén egyszer reprezentáltatja magát a ribizli és a 

rózsa főnév.  

Az ALVILÁGra, a pokolra, valamint az ellenséges indulatú gonosz erőkre a 

szerbben csak egy találat van ötszörös előfordulással, ez a đavo ’ördög’, ezzel 

szemben a magyarban a korpusz 1,2%-át teszik ki az említett jelentéskörbe 

sorolható válaszok: boszorkány 6; sátán 3; boszorkányság, ördög 2; alternatív, 

alvilág, devil, gonosz, gonoszság, mágia, sárkány, sötét gonosz 1. 

Átvitt értelemben a legsötétebb szín komor, leverő hangulatot, bal-

jóslatú eseményeket is jelent, ezért nem lepett meg az ilyen értelemben 

előforuló válaszszavak aránya. A szerbben az oblak ’(fekete) felhő’ 17 találattal 

pontosan ezt a BALJÓSLATÚ mozzanatot hivatott kifejezni. Ilyenek még a kor-

puszban a petak126 ’péntek’ 5; dan ’nap’ 4; nebo ’ég’, sunce ’nap’, svet ’világ’, 

trag ’nyom’ 1; a magyarban pedig a felhő 3; égbolt, ég, vihar 1. Valaminek a 

KOMOR, LEVERŐ, KEDVEZŐTLEN, ROSSZ voltára utalnak az alábbi válaszszavak: loš 

’rossz’, negativan ’negatív’, rupa ’lyuk’, bezizgledan ’reménytelen’ 2; gadan 

’rossz, csúnya’, film, kraj ’vég’, loše ’rossz’, mrzak ’utálatos, visszataszító’, muka 

’kín, gyötrődés’, nešto loše ’valami rossz’, ružan ’csúnya’, samoća ’magány’, 

sumoran ’komor’, sumornost ’komorság’, svet ’világ’, talog ’üledék’, ugarak 

’üszög’, zao ’gonosz’, život ’élet’ 1; a magyarban pedig a lyuk/luk 17; rossz 6; 

ronda 5; csúnya, pont 3; gyűlölet, hideg, szomorúság, szürke 2; botrány, bűn, 

bűnöző, félelem, feneke, félek, gonoszság, gyilkosság, gyűlöl, hazugság, 

komorság, kosz, méreg, mocskos, nyelv, rosszaság, üresség, szomorú, szürkeség 

1. A balszerencse is ilyen érzést vált ki: nesreća, nesrećan, balszerencse, de a 

neostvaren ’megvalósítatlan’ tervek szintén negatív előjelűek. 

A legnyomasztóbb érzés az ember életében a HALÁLlal és a gyásszal 

kapcsolatos, ezért az európai kultúrában a legsötétebb színnel szimbolizálják, 

ennek ellenére a szerb korpuszban a gyász jelentésű kifejezések csak 1,25%-ban 

vannak jelen: smrt ’halál’, tuga ’bánat’ 6; grob ’sírhely’, groblje ’temető’, žalost 

                                                           
126

 Időközben még egy másik jelentése is elterjedt, mint a magyarban is: a hálaadás 
ünnepe utáni első péntek az USA-ban, amikor a karácsonyi leárazások kezdődnek.  
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’gyász’ 1; a magyarban pedig 9,7%-os a jelenlétük: gyász 49; halál 46; temetés 7; 

bánat 3; hulla, vki meghal, világvége, zászló 1. 

A beidegződött szimbolikája ellenére az adatközlők néha pozitívnak 

ítélik meg a ’feketét’ vagy a fekete színű tárgyakat: lep ’szép’ 5, divno 

’gyönyörű’, mali ’kicsi’, mek ’puha’, simpatičan ’szimpatikus’, sladak ’aranyos’, 

topao ’meleg’, veličanstven ’fenséges’, vrlina ’erény’ 1. A magyarban csak 

kétszer fordul elő: szép szín, szépség. Egyébként sokak számára az eleganciát és 

a hatalmat is jelképezi a ’fekete’, talán a benne rejlő fény okozza ezt a pozitív 

konnotációt: elegantan, BMW. 

A korpuszban előfordulnak olyan példák is, amelyek már lexikali-

zálódtak, és a szerkezet másik tagját nevezik meg. Ilyen mindkét nyelvben a 

more, illetve a tenger 2 előfordulással és a magyarban az erdő 5-tel. 

S végül még a következő, fekete színükkel kitűnő tárgyak szerepelnek a 

két szótárban: a szerbben a zemlja ’föld’ 14; trn ’tüske’ 9; balon ’lufi’, bojica 

’színes ceruza’, deo ’rész’, grad ’város’, krug ’kör’, metak ’golyó’, srp ’sarló’, zlato 

’arany’ 1; a magyarban ilyen tárgyak a vonat 4; sakk 3; autó, fal, út 2; golyó, 

hangszóró, járda, kerék, kő, kocsi, könyv, labda, pad, papír, polc, szék, szoba, 

tévé, toll, Trabant 1. 

’FEKETE’ SZÍNT TARTALMAZÓ FRAZEOLÓGIAI EGYSÉGEK 

Amint a fentiekben már említettem, az akromatikus fekete a színek 

tagadása is egyben, a fény teljes hiányát, az éjt, a baljóslatú sötétséget szim-

bolizálja. Mindezért szinte kivétel nélkül negatív konnotációval rendelkezik. 

Többek között a rosszal, a gonosszal, a tisztátalansággal, a halállal, de ugyan-

akkor a bánattal, reménytelenséggel, egyfajta űrrel, negatív érzelmekkel, vagy 

az érzelmek hiányával szoktuk azonosítani. De lássuk, hogyan tükröződik ez a két 

nyelv frazeológiájában.  

A magyar nyelvben 35 frazémát jegyzeteltem ki, míg a szerbben 58-at 

tart nyilván a szótár, azzal, hogy egy részük állandósult szókapcsolat, nem a szó 

szoros értelmében vett szólás. 

A magyar nyelvben a szólások jelentős hányada valójában szólás-

hasonlat, valaminek egy sajátos fekete színnel rendelkező másik tárggyal, jelen-

séggel való összehasonlítását fejezi ki. A szerbben öt ilyen szóláshasonlatot talál-

tunk, de lexikai összetételük részben eltér, pontosabban a mélyfeketét a va-
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kondhoz és a hollóhoz, a piszkos testrészre vonatkozót pedig a szénhez, rit-

kábban az ördöghöz hasonlítják. A fekete, mint a néger a szerbben tautológia 

miatt nem alakulhatott ki. 

magyar szólás jelentése szerb megfelelő
127

 

fekete valami, mint a bogár mélyfekete, fényes fekete crn kao krtica
128

 

fekete valami, mint a föld (vkinek a keze, lába) nagyon 
piszkos 

crn kao ugljen
129

 

fekete valaki vagy valami, 
mint a holló 

mélyfekete, teljesen fekete crn kao gavran 

fekete valaki vagy valami, 
mint a korom 

mélyfekete, teljesen fekete színű 
(pl. haj) 

crn kao gar 

fekete, mint a néger nagyon fekete (személy) crn kao crnac 

fekete valaki vagy valami, 
mint a suviksz 

nagyon fekete vagy piszkos 
személy vagy dolog 

crn kao imalin 

fekete, mint a szerecsen nagyon sötét bőrű (különösen 
sötét arcú) személy 

crn kao crnac 

fekete valaki vagy valami, 
mint a szurok 

(személy, haj, szem) mélyfekete, 
teljesen fekete színű 

crn kao katran 

fekete valami, mint a tinta mélyfekete, teljesen fekete színű crn kao mastilo 

fekete, mint az ördög nagyon fekete a piszoktól crn kao vrag 

fekete, mint az ördög segge 
lyuka 

nagyon fekete bőrű személy crn poput vražjeg 
čmara 

fekete, mint a sötét éjszaka nagyon sötét crn kao tamna noć 

 

A föntiek közül, amint láthatjuk, van néhány hasonlat, amely nem a 

fekete színre mint olyanra vonatkozik, hanem valaminek a piszkos voltára, 

ilyenek a fekete, mint a föld – crn kao ugljen és a fekete, mint az ördög – crn kao 

vrag.  

Ha abból indulunk ki, hogy a ’fekete’ a ROSSZ, a VÉGZETES, akkor első-

sorban a balsorsra, a balszerencsére gondolunk, vagy a nincstelenségre. Ilyen a 

fekete nap ’szomorú, végzetes események által beárnyékolt nap’, melynek szerb 

ekvivalense a crni dan is a szerencsétlenséget, végzetet sugallja, hasonlóképpen 

mint a többes számú alakja, amely azonfelül még nyomorral teli időszakot is 

                                                           
127

 A dőlt betű a szerb nyelvben meglévő szólásokat szemlélteti, a normál betűs 
megfelelők pedig a szó szerinti fordítást. 
128

 Fekete, mint a vakond. 
129

 Fekete, mint a szén. 
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jelöl. Hasonló a szerbben a váratlan balszerencsére virradó nap említése is: a 

granulo kome crno sunce szerkezet, amely valamilyen kellemetlen eseményt 

vagy nagy veszteség előjelét tükrözi. A nagy bajról, balszerencséről emlékezetes 

napra pedig azt mondják, hogy crnim pismenima zapisati ’fekete betűkkel jelölt’.  

A NINCSTELENSÉGre, de a fukarságra is utal a ’semmi’ jelentésű köröm 

alatti feketeséggel való példálózás mindkét nyelvben: annyi(t) sem, mint a 

körmöm feketéje/ni crno pod noktom, ni koliko je crnoga pod noktom. Ezzel 

ellentétben a szerb biti dužan i crno iza nokata vagy a dati/odneti/potrošiti i 

crno ispod nokata/pod noktom szólásokban a köröm feketéje a ’mindenre’ 

vonatkozik, arra, hogy teljesen eladósodott, hogy minden pénzét elköltötte. 

A crni hleb nem a manapság egészségesnek tartott teljes kiőrlésű 

gabonából sütött barna kenyérre vonatkozik, hanem a keserves munkával meg-

keresett, alacsony fizetésre. 

Érdekes módon az azonos lexikai szerkezet más jelentést is fedhet a két 

nyelvben. Amíg a fekete bárány a magyarban olyan személyt jelöl, akire ártat-

lansága ellenére minden rosszat ráfognak, addig a szerb crna ovca a kör-

nyezetétől rossz tulajdonságaival vagy cselekedeteivel elütő, vétkes személyt, 

egyéniséget jellemez. Továbbá figyeljük meg a fekete péntek – crni petak 

szóláspárt. Ezek idővel jelentésmódosításon mentek át: a magyarban eredetileg 

a nagy tőzsdei árzuhanás napját jelölte, a szerbben ezzel szemben általában 

nagyon szerencsétlen napot jelent. Az utóbbi néhány évben a nyugati, 

pontosabban az amerikai kultúra és szokások terjedésével a hálaadás ünnepét 

követő nagy novemberi leárazás napját jelenti.  

A nem olyan fekete az ördög, amilyennek festik szólás személyre vonat-

koztatva használatos a magyarban ’nem kell minden rosszat elhinni vkiről’ 

jelentésben, a szerb formális ekvivalense nije vrag tako crn viszont a baj, sze-

rencsétlenség enyhébb változatára utal, arra, hogy ’a baj nem olyan nagy’. 

A szerbben a TISZTESSÉGTELEN emberre azt szokták mondani, hogy čovek 

crna obraza, szó szerint 'fekete arcú ember’, miközben elsősorban nem a bőr 

színén, hanem az erkölcstelen, mocskos arcon, illetve viselkedésen van a hang-

súly. 

A PESSZIMIZMUS eluralkodását hivatott kifejezni a feketén lát vagy a 

feketére fest szólás, amely a túlzott borúlátásra, a helyzetet a valóságnál 

rosszabbnak megítélő személyre érvényes. A szerbben a gledati crno/videti sve 

crno vagy a sve je kome crno formális ekvivalens mellett még a ’fekete 
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gondolatok foglalkoztatják’ az ilyen embert: baviti se/predati se crnim mislima 

vagy pedig ’fekete szemüvegen keresztül szemléli a világot’, s így annak csak 

rossz oldalát, negatív tulajdonságát figyeli meg: gledati/posmatrati kroz/na crne 

naočare. Akire pedig azt mondják, hogy crno mu/joj se piše130, vagy crni oblaci se 

nadvijaju/skupljaju nad njim/njom131, arra egészen biztosan valamilyen nagy 

veszély, baj leselkedik. 

A rossz az emberek közötti viszonyokban is tetten érhető a szólásokban. 

A VISZÁLY különböző fokozatait tapasztalhatjuk, a rossz különböző módon jelenik 

meg bennük, s ez különösen jellemző a szerb frazémákra. Ha valaki csupán nem 

törődik valakivel, vagy nem akarja, hogy bármi köze legyen hozzá, a daleko 

kome/od koga crna kuća132 kifejezést használják. Intenzitásban ennél erősebb a 

biti kome crn pred očima133 szerkezet, mert ez már azt sugallja, hogy az illető 

személy visszataszító, undort kelt valakiben. A bizalmatlanságot, a kételyt valaki 

iránt, vagy azt, hogy valaki kegyvesztetté, nemkívánatossá vált, a feketelistára 

kerülés fejezi ki mindkét nyelvben, az ugyanis olyan személyek névsorát 

tartalmazza, akikkel szemben összeállítója szigorúbb intézkedéseket szándékozik 

foganatosítani. Íme néhány példa: beír a feketekönyvbe valakit, feketelistára 

tesz – biti zapisan/upisan u crnoj knjizi/crnu knjigu, feketelistán van/fekete-

listára kerül valahol vagy valakinél valami miatt – crna lista/crni spisak. 

Arra, hogy valaki irigy, gonosz, s ezért kedvezőtlen színben jellemez, 

mutat be valakit, a háta mögött alaptalanul rosszat mond róla, a prikazivati/ 

predstavljati/slikati/ocrtati koga/šta crnim bojama/u crnoj boji134 frazeológiai 

egységek fordulnak elő. A magyarban ilyen esetben monofrazémát használunk: 

befeketít valakit. A következő fokozat az, amikor valaki szándékosan bajt, kárt 

okoz valakinek, gonoszságot követ el ellene, vagy becsapja; ennek kifejezésére a 

metnuti/uvaliti kome crn komad/kolač u torbu135 szólás alkalmas. A legkomo-

lyabb ellenségeskedést, valamilyen szerencsétlenség, boldogtalanság okozását, 

fizikai bántalmazást, sőt gyilkosságot is ki lehet fejezni a fekete színnel: sastaviti 

                                                           
130

 Feketén van megírva a sorsa. 
131

 Fekete felhők tornyosulnak felette.  
132

 Legyen távol valakinek a fekete háza. 
133

 Fekete valakinek a szemében. 
134

 Fekete színben mutat be/fest le valakit vagy valamit. 
135

 Fekete darabot/kalácsot tesz/nyom valakinek a táskájába. 



SEMLEGES SZÍNEK / AHROMATSKE BOJE 

 

138 

koga sa crnom zemljom136 (ennek a szólásnak több jelentése is van: 1. ’földre 

terít vkit’; 2. ’meggyilkol vkit’), zaviti koga u crno137 (’szerencsétlenné tesz’, 

’valaki halálát okozza’). 

Amint már fentebb említettem, a fekete szín a HALÁLt, az ALVILÁGot is 

szimbolizálja. Erre mindkét nyelvben léteznek frazeológiai egységek, de azok 

nem ekvivalensek egymással. Az egyedüli teljes megegyezést a fekete halál – 

crna smrt jelzős szerkezet fejezi ki a magyarban és a szerbben, ezalatt ugyanis a 

kolerát értjük, de a fenti szerb megfelelő nincs feltüntetve a frazeológiai 

szótárakban. A magyarban megtalálhatjuk a két fekete kaszás szókapcsolatot, 

amely tulajdonképpen a két hetes számjegyet, pontosabban a 77. életév 

betöltését fejezi ki, s egyben a közeli halálnak a jelképe is. A szerbben az 

elhalálozásra még két, a fekete földdel példálózó szólásban ismerünk rá: otići 

pod crnu zemlju138, pokrila koga crna zemlja.139 Ezenkívül ez a szókapcsolat jelen 

van még a valaki halálát okozó személyre vonatkozó jelentésben is: oterati/ 

poslati koga pod crnu zemlju.140 A fekete föld tehát itt a halál, a temető 

szimbóluma. A kedves személy halála mély bánatot kelt, a gyászt a nyugati 

kultúrában a fekete öltözet szimbolizálja, így van ez a magyarban és a szerbben 

is, s ez a szólásokban is tükröződik: dopasti crna ruha, obući se u crno, uviti/ 

zaviti se u crno.  

A NEHÉZ KÉTKEZI MUNKÁt, anyagi helyzetet az alábbi szerb szólások tük-

rözik: crni Ciganin141 ’nagyon szegény sorsú, szociális státuszát tekintve a leg-

alacsonyabb szinten levő személy’, raditi kao crnac142 ’nagyon sokat dolgozik’. 

Olykor a cselekvés intenzitását hivatott fokozni a fekete szín: plakati/zaplakati/ 

jecati kao crna godina ’keservesen sír’. 

A TÖRVÉNYTELEN, SZABÁLYTALAN, tiltott, vagy nem teljesen legális cse-

lekvések szintén a fekete színnel vannak képviseltetve mindkét nyelvben: 

feketén dolgozik – raditi na crno (’törvénytelen keretek közt gazdálkodik’, 

’bejelentetlenül dolgozik’), feketén ad/vesz – trgovati na crno, nabaviti na crno, 

                                                           
136

 Összehoz valakit a fekete földdel.  
137

 Feketébe öltöztet/bugyolál valakit.  
138

 Elment a fekete föld alá. 
139

 Vkit eltakart a fekete föld.  
140

 Elkergetett/elküldött vkit a fekete föld alá. 
141

 Fekete cigány. 
142

 Úgy dolgozik, mint egy néger. 
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fekete ár – cena na crno, fekete áru – roba na crno, feketepiac – crna berza 

(’feketézőkkel, üzérkedőkkel titokban folytatott adásvétel’). A magyarban szép 

számban előfordulnak monofrazémák is: feketegazdaság (’engedély nélküli, az 

adózási kötelezettséget kijátszó, törvénytelen gazdasági, üzleti tevékenység’), 

feketekereskedelem, feketemunka (’engedély nélkül végzett/végeztetett mun-

ka’), feketeüzlet (’engedély nélküli, titkos üzletkötés’), feketevágás (’vágó-

állatnak hatósági engedély nélküli levágása’), feketézés, feketézik, feketefuvar (’a 

gépkocsi tulajdonosának tudta és engedélye, rendszerint fuvarlevél nélkül vég-

zett fuvar’). Itt kell megemlíteni az utóbbihoz kapcsolódó van vkinek egy fekete 

fuvara szólást, amelynek teljesen más konnotációja van, olyan férjre vonatkozik, 

aki megcsalja a feleségét.  

Néhány szólás a feketét valamilyen hiánnyal, ISMERETLENnel, FELDERÍ-

TETLENnel, ZAVAROSsal azonosítja: fekete lyuk – crna rupa ’feltáratlan, ismeretlen 

vagy kiaknázatlan terület’, illetve olyan láthatatlan helyet jelöl a világűrben, 

amely a csillagok gravitációs összetömörítésével keletkezett, s emiatt sem-

milyen fényt nem sugározhat. A feketedoboz – crna kutija eredetileg a 

repülőgép pilótafülkéjében elhangzott beszélgetést rögzítő készülék, de néha 

átvitt értelemben is használatos a rejtélyes történések helyeként (pl. az agy 

fekete doboz, nem tudni, mi játszódik le benne). A fekete pont – crna tačka 

viszont az utakon levő veszélyes helyeket jelöli, ahol sok közúti baleset történt 

már. 

A szerbben az átlagemberben negatív érzelmeket keltő, vagy tőle idegen 

ÁLLAMI INTÉZMÉNYEK kísérőjeként is előfordul a fekete szín: crna kuća ’börtön’, 

crna marica ’foglyokat szállító rendőrkocsi’, illetve az ilyen egyenruhát meg-

követelő intézményekre a crna škola ’papnevelde, hitiskola’, crni đak ’papnö-

vendék’ használatos. 

A TERMÉSZETI ENERGIAFORRÁSokat is, nyilván színük miatt, a feketével 

illetik: fekete arany – crno zlato (’kőolaj’), fekete gyémánt ’kőszén, feketeszén’. 

Van néhány kifejezés a szerbben, amelynek magyar megfelelőjében 

részleges lexikai csere figyelhető meg, éspedig olyformán, hogy a fekete szín 

helyett a sötét melléknév jelenik meg: imati crnu dušu – sötét a lelke, imati crn 

pogled – sötét a tekintete, postati crno pred očima – szeme előtt elsötétül a 

világ. 

Azonos szerkezetük és jelentésük van még a két nyelvben az alábbi 

frazémáknak: fekete humor – crni humor ’akasztófahumor’, fekete hályog – crna 



SEMLEGES SZÍNEK / AHROMATSKE BOJE 

 

140 

mrena a ’glaukóma’ orvostudományi műszó népi változata, fekete ármány – crni 

duh ’szellem, árnyék’, fekete kéz – crna ruka ’titokban működő, zsaroló, 

bosszúálló személy vagy banda’143, fekete mágia – crna magija ’gonosz szelle-

mekkel való érintkezés szándékával végzett műveletek, szertartások’. A feke-

teinges – crnokošuljaš történelmi vonatkozású, a már fent említett olasz fasiszta 

párt fekete inget viselő fegyveres alakulathoz tartozó személyt jelzi.  

Meg kell említeni néhány sajátosan magyar szólást, amelyek megfelelői 

nem fordulnak elő a szerbben. Ilyenek pl. a fekete karácsony ’olyan karácsony, 

amikor nincs hó’, a fekete mise szerkezetnek a frazeológiai szótárak tanúsága 

szerint két jelentése is van: 1. ’misét parodizáló szertartás’; 2. ’orgia’. De itt van 

még a tréfás felkiáltás is: Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok!, amikor 

jelezni szeretnénk, hogy mi is megérkeztünk, és a Hátravan még a fekete-

leves!/Még csak most jön a feketeleves! figyelmeztetés, hogy ’még csak ezután 

következik a dolog kellemetlen, nehezebb része’. 

Végül még néhány szerb példa, amelyekre nincs megfelelő magyar 

szólás. A crni fond egykor olyan pénzösszeget jelentett, amelyet titokban 

gyűjtöttek törvénytelen kifizetésekre, ma viszont már a valamilyen nagyobb 

kiadásra megtakarított, félretett pénzt jelöli, a dugipénzt. A crna strana pedig 

valaminek, valakinek az érzékeny oldalát jelöli. 

A két semleges szín értelmezésében sokszor jelen van a másik ellen-

téteként való definiálása, jelentésében benne van a másikhoz való viszonyítás. 

Amennyiben ugyanannak a tárgynak, jelenségnek létezik világos és sötétebb 

változata, azokat sokszor a fehér, illetve a fekete színnel különböztetik meg. 

Csakhogy ezek az ellentétpárok nyelvenként eltérőek lehetnek. A szerbben 

következetesebben megnyilvánul a fekete-fehér párhuzam, a magyarban már 

kevésbé. Így a szerbben a fekete színnel a kenyér (crni hleb), a csokoládé (crna 

čokolada), a sör (crno pivo), a bor (crno vino), a hagyma (crni luk) párosul, még 

akkor is, ha egyáltalán nem fekete színűek, hanem csak sötétebbek a velük 

ellentétbe állított világosabb változatoknál. Ezek magyar megfelelőiben a fekete 

helyett többnyire a barna vagy a vörös fordul elő, míg a fehér helyett a világos 

melléknév, vagy valamilyen főnévi előtag: 

                                                           
143

 Ennek a szókapcsolatnak konkrét történelmi vonatkozásai vannak a szerb nyelvben. 
Egy 1903-ban alakult titkos politikai szervezetet neveztek el így, amelynek tagjai részt 
vettek az Aleksandar Obrenović fejedelem elleni összeesküvésben.  
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crni hleb – barna kenyér 
crno pivo – barna sör 
crni luk – vöröshagyma 
crno vino – vörösbor 
crna kafa – feketekávé 
crna čokolada – barna csokoládé  

beli hleb – fehér kenyér 
svetlo pivo – világos sör 
beli luk – fokhagyma 
belo vino – fehérbor 
bela kafa – tejeskávé 
bela čokolada – fehér csokoládé. 

 

A ’fekete’ és a ’fehér’ szín együtt a frazeológiai egységekben is elő-

fordulhat, mintegy hangsúlyozva a kontrasztot a kétféle változat között. Az ilyen 

szólások értelmezése feltételezi a két szín szimbolikus jelentésének ismeretét. A 

’fehér’ leginkább a jó, a ’fekete’ pedig a rossz szimbóluma.  

Azt, hogy valaki szándékosan meghamisítja a tényeket, mindkét nyelvben 

szinte azonos lexikai szerkezettel fejezzük ki. Csakhogy a színek sorrendje nem 

egyezik meg, ezért ellenkező értelmezésük van. Míg a magyarban a fehéret is 

feketének mondja szólás azt tükrözi, hogy a szóban forgó személy valamit hamis-

nak nyilvánít még akkor is, ha igaz, addig a szerbben a proglasiti/proglašavati crno 

za belo frazéma szerint a rosszat is jónak mutatja be valaki. 

Az, hogy valamihez semmilyen kétség nem fér, kifejezhető a fehéren 

feketén – crno na belo szólással, azzal, hogy mindkét nyelvben két jelentése is van: 

1. ’írásban, nyomtatásban’; 2. ’egyértelműen, félreérthetetlenül, világosan’. Az 

utóbbi értelemben, ha valami egyértelműen, világosan le van írva; a magyarban 

használatos még a meg van írva fehéren feketén frazéma. 

A fentivel ellentétes értelemben használjuk a se nem fehér, se nem fekete 

– ne biti ni beo ni crn szóláspárt, amely valaminek a zavaros, kétségbevonható, 

bizonytalan voltát tükrözi, amikor nem lehet pontos véleményt alkotni valakiről 

vagy valamiről.  

Az említett két szóláson kívül sajátos szerkezetek is előfordulnak a két 

nyelvben. Így a magyarban megtalálható az azt sem tudja, fehér-e vagy fekete 

szólás, amely annyit jelent, hogy valaki alapvető vagy lényegesen különböző 

dolgokat is összekever, de használatos feldúlt lelkiállapot okozta nagy zavarra is. 

A Ha akarom fehér, ha akarom fekete/ha nem fehér, fekete a köntör-

falazásra, mellébeszélésre jellemző, amikor valaki nem tudja, vagy nem akarja 

eldönteni, hogy legyen valami: ’így is lehet, úgy is lehet’, ’ha nem ez, akkor 

valamely másik’, bár némely esetben ellenszegülést, önkényt is kifejezhetünk vele. 
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Népi megfigyelés alapján született a már említett szólásunk: Fekete ka-

rácsony – fehér húsvét ’ha karácsonykor nincs hó és olvad, húsvétkor hideg lesz és 

havazni fog’. 

A szerb szóláskincsben is van néhány érdekes példa, amit a magyarban 

másként fejezünk ki. A ne reći/odgovarati ni crne ni bele annyit jelent, hogy valaki 

meg sem szólal, nem fejti ki véleményét, nem foglal állást, egyszóval: hallgat, 

csendben van. Ezzel pontosan ellentétes értelemben használatos a preklapati i 

crno i belo ’sokat és összevisszaságokat beszél’, valami olyasmit fejez ki, mint a 

magyarban a zöldségeket beszél. Ha viszont valaki lehetetlen dolgot igyekszik 

véghezvinni, az od crna učiniti belo szerkezetet használják. 

A takarékosságra, arra, hogy valaki pénzt tesz félre, hogy ha netán bajba 

kerülne, vagy nagy szegénység köszöntene be, legyen, a čuvati/ostavljati/skupljati 

bele pare/novce za crne dane szólás utal. 

DERIVÁCIÓ 

A fekete származékszavai 

A ’fekete’ címszó szótári definiálása során láthattuk, hogy az mindkét 

nyelvben kettős szófajú: a római egyes alatt a melléknévi jelentéseket, a kettesnél 

viszont a főnévi értelmezéseket találjuk.  

A két nyelvben további melléknevek, főnevek, igék és határozószavak is 

képezhetők a fekete szótőből és annak szerb megfelelőjéből. A magyarban ily 

módon legtöbb melléknév (28, a melléknévi igeneveket is beleértve) hozható 

létre, majd főnév (18), gyakorisági szempontból harmadik helyen a határozószók 

(12) vannak, és végül az igék (10) következnek. 

Melléknévképzés 

képzett szó képző szerb fordítás 

feketébbé -bb -vá/-vé crnjim 

feketécske -cska/-cske crnkasto 

feketedő -odik/-edik/-ödik -ó/-ő koji postepeno postaje crn 

feketedős -odik/-edik/-ödik -ó/-ő -s koji ima sposobnost da pocrni  

feketéjű -jú/-jű crno 

feketéllő -l -lik -ó/-ő koji se crni 

feketényi -nyi količina crnila koju određuje 
determinativ ispred prideva 
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feketés -s crnkast 

feketésedő -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ó/-ő koji postepeno postaje crn 

feketeséges -ság/-ség  -s precrno, previše crno 

feketeségi -ság/-ség -i crnosni (stepen crnoće) 

feketeségű -ság/-ség -ű crno svojstvo 

feketesített -sít  -t/-tt zacrnjen, zatamnjen 

feketesítő -sít -ó/-ő crnilo, zacrnjavajući (sredstvo 
koje se koristi za zacrnjivanje) 

feketéske -s -ka/-ke crnkast, crnpurast 

feketétlen -atlan/-etlen bezcrn (nedostatak crne boje) 

feketévé -vá/-vé (činiti što) crnim 

feketézett -z -t/-tt zacrnjivan, zatamnjivan 

feketéző -z -ó/-ő koji se bavi poslovima na crno, iz-
begavajući porez, izigravajući 
zakon 

feketézős -z -ó/-ő -s osoba koja se bavi ilegalnim 
poslovima  

feketítendő -ít -andó/-endő koji se treba zacrniti, obojiti u 
crno 

feketítetlen -ít -atlan/-etlen nezacrnjen, nemarkiran, neza-
tamnjen 

feketített -ít -t/-tt zacrnjen, obeležen crnim  

feketíthető -ít -hat/-het -ó/-ő koji se može zacrniti, zatamniti, 
obojiti u crno 

feketítő  -ít -ó/-ő 1. koji služi za crnjenje, za bojenje 
u crno; 2. osoba koja nastoji ocr-
niti nekoga 

feketítős -ít -ó/-ő -s koji ima sposobnost da ocrni/ 
zacrni 

feketülő -ul/-ül -ó/-ő koji poprima crnu boju 

feketült  -ul/-ül -t/-tt pocrnjen, zacrnjen, ocrnjen 

Főnévképzés 

képzett szó képző szerb fordítás 

Fekete – Fekete (prezime) 

fekcsi -csi kafica 

feketécske -cska/-cske malo crno 

feketedés -odik/-edik/-ödik -ás/-és crnilo, modrica 

feketéje -ja/-je crni deo nečega, crnilo 

feketeként -ként kao crn, u svojstvu crnog 

feketéllés -l -lik -ás/-és isticanje crnom bojom 
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feketés -ás/-és onaj koji radi na crno 

feketésedés -s    -odik/-edik/-ödik -ás/-és postajanje crnkastim 

feketeség -ság/-ség crnilo, crnoća 

feketesítés -s -ít -s zacrnjavanje, ocrnjavanje, zatam-
njivanje 

feketéskedés -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-s 1. bavljenje ilegalnim poslovima; 
2. zalaganje za nešto što karakte-
riše crna boja 

feketésség -s -ság/-ség crnilo, boja koja naginje crnoj 

feketézés -z -ás/-és 1. bavljenje ilegalnim poslovima; 
2. ispijanje crne kafe, kafenisanje 

feketéző -z  -ó/-ő 1. osoba koja se bavi ilegalnim 
poslovima; 2. osoba koja pije crnu 
kafu 

feketítés -ít -ás/-és 1. crnjenje, proces koji nešto čini 
crnim; 2. ocrnjavanje nekoga 

feketítgetés -ít -gat/-get -ás/-és ocrnjavanje (prikazivanje u 
negativnom svetlu) 

feketítő -ít -ó/-ő 1. onaj ko nešto boji u crno;          
2. onaj ko nekog prikazuje u 
negativnom svetlu 

feketülés -ul/-ül -ás/-és zacrnjavanje 

Igeképzés 

képzett szó képző szerb fordítás 

feketedik -odik/-edik/-ödik postajati crn, crniti, tamniti 

feketéllik -l -lik crniti se, isticati se crnom bojom 

feketésedik -s -odik/-edik/-ödik postajati crnkast 

feketésít -s -ít zacrniti 

feketéskedik -s -kodik/-kedik/-ködik 1. baviti se ilegalnim poslom; 2. pri-
kazivati se u lošem svetlu 

feketézik -zik 
1. baviti se ilegalnim poslovima;    
2. ispijati crnu kafu; 3. ponašati se 
rasistički prema crncima 

feketézget -z -gat/-get 
1. pomalo se baviti ilegalnim poslo-
vima; 2. pijuckati crnu kafu 

feketít -ít 
1. crniti nešto, bojiti u crno; 2. pri-
kazati šta u lošem svetlu, ocrniti 
koga 

feketítget -ít -gat/-get 
prikazivati šta u lošem svetlu, 
ocrnjavati koga 

feketül -ul/-ül postajati sve crnjim 
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Határozószó-képzés 

képzett szó képző szerb fordítás 

feketébben -bb -an/-en na crnji način 

feketécskén -cska/-cske -an/-en ilegalno (deminutiv) 

feketéllőn -l -lik -ó/-ő -an/-en na način da se ističe crnilom 

feketélve -l -va-/ve crneći se 

feketén -n 1. na crni način; 2. ilegalno; 3. de-
presivno 

feketésebben -s -bb -an/-en na još crnji način, u još crnjem 
stanju 

feketésen -s -an/-en crno, na crn način 

feketéül -ul/-ül crnkasto, na crnkast način 

feketézve -z -va/-ve 1. bojeći u crno; 2. pijući kafu;     
3. ilegalno 

feketítve -ít -va/-ve zacrnivši 

feketülten -ul/-ül -t/-tt -an/-en zacrnivši se 

feketülve -ul/-ül -va/-ve zacrnivši se 

A crn származékszavai 

A crn alapszónak a szerbben összesen 32 származéka van, túlnyomó több-

ségüket a főnevek (26) képezik, amelyek jobbára néger embereket jelölnek, de 

van köztük sok állattani terminus is. Ezenkívül három melléknév és három ige 

fordul elő. 

crn|ac néger 
crn|ac  1. kárókatona, kormorán (Phalacrocorax carbo); 2. umbrahal 

(Umbrina cirrhosa)  
crn|ački néger 
crn|čad néger gyerekek 
crn|če néger gyerek  
crn|čiti nehéz munkát végez, robotol 
crn|elj  áll umbrahal  
crn|eti feketedik, feketévé tesz, barnul 
crn|ica fekete föld, termőföld 
crn|ica növ 1. hússzínű hanga, erika (Erica carnea); 2. vad erdei 

cseresznye; 3. barna füge; 4. barna olajbogyó 
crn|ika 1. növ vetési katicavirág, mezei kandilla; 2. növ örökzöld tölgy;    

3. nadragulya; 4. áll barátposzáta papfülemüle (Sylvia atricapilla) 
crn|ina 1. feketeség; 2. gyászruha 
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crn|iti I. 1. feketít, feketévé tesz, feketére fest; 2. befeketít, rossz hírbe 
hoz, rágalmaz, mocskol; II. 1. feketéllik, feketének látszik; 2. fe-
ketévé lesz, válik, feketedik; 3. befeketíti magát 

crn|jak vörösbor 
crnj|an fekete férfi 
crn|ka fekete nő 
crn|kast feketés 
crn|kinja néger nő 
crn|kuša áll 1. fekete tyúk; 2. kucsmás poszáta (Sylvia melanocephala) 
crn|oća feketeség, sötétség 
crn|ost feketeség 
crn|ug áll fekete kan disznó 
crn|uga  áll fekete koca 
crn|uša áll fekete kurta kígyó (Vipera berus) 
crn|ušast feketés  
crnj|avina növ üszög 
crnj|enje 1. feketedés; 2. barnulás; 3. feketítés; 4. átv rágalmazás 
crnj|evac növ közönséges gyíkfű (Prunella vulgaris)  
crnj|evina  1. szőlő fenésedése, antraknózis (Gloeosporum ampetophagum); 

2. búza porüszögje (Ustilago tritici) 
crnj|ika növ mezei kandilla 
crnj|uš növ bruckenthalia, erika (Bruckentalia spiculifolia) 
crnj|uša növ hússzínű hanga (Erica carnea)  
  
 A továbbiakban áttekintem, hogy a fenti szerb származékszavak mely 
képzők segítségével jöttek létre.  

Főnévképzők 

-(a)c nagyon produktív főnévképző, ha melléknévhez járul, akkor 
mindig olyan személyt jelöl, aki a tőben levő sajátossággal 
rendelkezik: a crnac fekete emberfajt jelöl; 

-an melléknévhez nagyon ritkán járul, itt fekete megjelenésű férfit 
jelöl: crnjan; 

-avina leginkább deverbális nomenképző, itt pejoratív jelentése van, 
növénybetegséget jelöl: crnjavina; 

-čad összetett képző, kicsinyítő értelmű gyűjtőnevek képzésére szol-
gál: crnčad; 

-če gyakori kicsinyítő képző, többek között gyermekekre és 
kölyökállatok említésére használják: crnče; 
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-elj hímnemű főnevet képez, gyakrabban járul melléknevekhez, 
színnévhez adva valamilyen növény- vagy állatnevet hoz létre: 
crnelj; 

-ica 1. ha a derivátum élettelen jegyű főnév, akkor felbonthatjuk 
jelzős szintagmává, amelyben a jelzett szó nőnemű főnév: crnica 
– crna zemlja; 2. amennyiben a képzett szó élő főnév, leginkább 
valamilyen növénytani terminusról van szó, mint a mi 
esetünkben: crnica; 

-ika egykor igen produktív képző volt, ma már csak a növénynevekben 
találjuk meg: crnika; 

-ilo színnevek esetében nagyobb területet lefedő színtérséget jelöl, 
illetve valamilyen vizuális hatást, olykor azonban a színezéket is 
megnevezi, azt az eszközt, amely segítségével valamilyen színre 
festünk valamit: crnilo; 

-ina melléknévhez járulva a tulajdonság nevét fejezi ki, a színnevek 
esetében valamely felület vagy térség színi mivoltát hang-
súlyozza, azonban a fekete melléknévhez járulva elsősorban 
gyászruhát jelent: crnina; 

-ka melléknévből kevés főnevet képez, közülük a leggyakoribb a 
crnka, amely fekete hajú nőt jellemez; 

-kinja összetett képző, a nőnem kifejezésére szolgál, különösen az -ac 
hímnem ellentéteként: Crnkinja; 

-kuša összetett képző, a -ka és az -uša toldalékokból áll: crnkuša; 

-jak elsősorban melléknévi tőhöz járul, a derivátum olyan entitást 
jelöl, amelynél hangsúlyos a tőben megnevezett tulajdonság, 
univerbáció eredménye is lehet, a jelzős szintagma össze-
vonásával: crnjak – crno vino; 

-nje  Klajn igei főneveknek nevezi a deverbális főnevekkel szemben, 
amelyek az igék főnévi funkcióját látják el. Itt is a crniti ige 
főnevesült változatáról van szó, a cselekvés megnevezéséről: 
crnjenje (‘feketítés’); 

-evac összetett képző (ev+ac), növénynévként jelenik meg a kor-
puszban: crnjevac; 

-evina összetett képző (ev+ina), de régóta önállósult, a képzett szó is 
lexikalizálódott, de már nagyon ritkán használatos: crnjevina; 

-oća melléknévből elvont főneveket képez, néha más képzők 
alternánsaként jelentkezik, itt is a crnoća a crnilo helyett áll; 
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-ost  deadjektivális főnévképző, elvont főneveket képez, akár a magyar 
-ság/-ség: crnost; 

-ug csak sertést jelöl a szőrének színe alapján: crnug; 

-uga koca megnevezésére szolgál a szőre színe alapján: beluga; 

-uš egyetlen közhasználatú szóban sem maradt meg, csak növény- és 
állattani terminusokban él még: crnjuš; 

-uša produktív, expresszív képző, pejoratív jelentésű főnevet hoz létre, 
állat- vagy növénytani terminológiában gyakori: crnjuša, crnuša. 

Melléknévképzők 

-ački olyan tulajdonságot jelentő melléknév képzésére szolgál, amely a 
szótőben található lexémára jellemző: crnački; 

-kast összetett képző (ka+ast), leginkább színnevekhez járul, ahol a szín 
kisebb intenzitású árnyalatát jelzi: crnkast; 

-ušast  főleg színekhez járul, a kis intenzitást hangsúlyozva: crnušast. 

Igeképzők 

-čiti nem gyakori képző, általában vagy ‘valamilyen munkát végez’, 
vagy pedig tipikus viselkedést jelentő igét képez: crnčiti ‘úgy 
dolgozik, mint a négerek, nehéz munkát végez’; 

-eti színnevekhez járulva a szín megszerzését jelölik, az -eti se 
visszaható alak: crneti, crneti se; 

-iti  színnevekhez járulva ilyen színűre fest, de inkább kerülik, mert 
nehezen tudják elkülöníteni az intranzitív igéktől crniti – crneti, 
illetve a visszaható igei alakoktól: crneti se.  

MAGYAR SZÓÖSSZETÉTELEK, KOLLOKÁCIÓK 

Most pedig a leggyakrabban előforduló magyar szóösszetételek és szó-

kapcsolatok jegyzéke következik. A szójegyzék alapját az értelmező, valamint a 

kétnyelvű szótárakban található példák képezik, kibővítve a számítógépes 

gyűjtéssel.  

fekete acél  metal. crni čelik 
fekete agyag  geol. crna glina 
fekete alakos váza ćup sa crnim likom/likovima 
fekete angyal  crni anđeo 
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fekete anyag  crna materija 
fekete arany  crno zlato (1. nafta; 2. biber; 3. crni kavijar) 
feketeárfolyam  ekon. crni kurs 
fekete árnyék  crna senka 
feketeáru  crna roba (1. roba crne boje; 2. ilegalna roba; 3. ukradena 

stvar) 
fekete aszfalt  crni asfalt 
fekete autó  crni automobil 
fekete bábu  sp. crna figura (u šahu) 
fekete bádog  metal. crni lim 
fekete bakelit  crni bakelit 
fekete bárány  crna ovca 
fekete barát  crni monah 
feketébe borul(ó)  postati crn, počinje preovladavati crna boja 
feketébe hajlik/hajló  koji naginje crnoj boji, ima primese crne 
feketébe játszik/játszó  koja ima primese crne, koja vuče na crno 
feketében pompázik blistati u crnom 
feketében úszik  preovladava crna boja  
feketébe öltözik odenuti se u crno 
fekete bitumen  min. crni bitumen 
fekete blokk  pol. crni blok (zajedničko ime antiglobalista) 
fekete bogár  crna buba 
fekete bors  crni biber 
fekete boszorkány crna veštica 
fekete bőrű  crnokožac 
fekete címkés  sa crnom etiketom (za razlikovanje nekih proizvoda) 
fekete csador  crna burka  
fekete csokoládé crna čokolada 
fekete csuklyás  sa crnom kapuljačom 
feketedoboz  crna kutija  
fekete ég  crno nebo 
fekete éj(szaka) crna noć 
fekete energia  crna energija (tradicionalni izvori energije) 
fekete epe  crna žuč 
Fekete-erdő  crna šuma (1. Švarcvald; 2. Švarcvald torta; 3. gusta, crna 

šuma) 
fekete fátyol  crni veo (1. znak žalosti; 2. odeća monahinja; 3. burka;    

4. očna mrena; 5. depresija) 
fekete felhő  crni oblak (1. metafora za pretnju; 2. depresivan čovek) 
fekete festék  crna boja, farba 
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fekete film film noar (film noir) – depresivan, pretežno kriminalistički 
film 

fekete folt  crna mrlja 
feketeforgalom  ekon. ilegalna trgovina 
feketeföld  geol. crna zemlja (1. crnica; 2. crna glina koja sadrži 

mangan-oksid; 3. prljavo ili tamno) 
feketefuvar  ilegalni prevoz 
fekete füst  crni dim (1. znak neuspešnog izbora za papu; 2. izduvni 

gasovi) 
fekete gárda  crna garda (1. desničarski aktivisti; 2. predstavnici sport-

skih klubova koji imaju crni dres) 
feketegazdaság ekon. crna privreda (ilegalna) 
fekete gyász  crna žalost 
fekete gyémánt  crni dijamant (1. ugalj; 2. tartufi) 
fekete halál   med. crna kuga 
fekete hályog  med. crna mrena 
fekete henna  crna kana 
fekete hétvége  crni vikend (sa puno nesreća ili sa velikom katastrofom) 
feketehimlő  med. velike boginje 
fekete holló  zool. crni gavran 
fekete homok   crni pesak 
fekete hölgy  crna dama (tajanstvena žena) 
fekete humor  crni humor (šala povezana sa smrću, bolešću, kata-

strofom) 
feketehuszár  1. obezbeđenje; 2. sp. figura u šahu 
feketeinges  ist. crnokošuljaš (fašista u Italiji) 
fekete iszap  crno blato iz Mrtvog mora 
feketejövedelem  ekon. prihod na crno, od ilegalnih poslova 
fekete kakas  crni petao 
fekete kampány pol. crna kampanja (negativna politička kampanja) 
fekete karácsony Božić bez snega 
fekete kátrány  hem. crni katran 
feketekávé  crna kafa 
fekete kaviár  kul. crni kavijar 
fekete kedd  crni utorak (početak krize na berzi 1929. godine) 
fekete kenyér  crni hleb (kao simbol siromaštva) 
fekete képet fest davati crnu sliku o nečemu, prikazivati crno 
fekete kéz  crna ruka (1. osoba ili banda koja deluje u tajnosti, 

ucenjuje, sveti se; 2. osoba koja se bavi ilegalnim pos-
lovima, švercovanjem) 
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fekete király  crni kralj (1. u šahu; 2. u bajkama) 
fekete kísértet  crna utvara (zla senka, zao duh) 
fekete kocsi  crna kola (1. automobil crne boje; 2. pogrebna kola) 
fekete komédia  crna komedija (šaljiv film ili predstava sa temom smrti, 

ubistva, itd.) 
fekete kontinens crni kontinent (Afrika) 
feketekonyha  stare kuhinje bez dimnjaka  
fekete korom  crni gar 
fekete kő  crni kamen (1. islamska sveta relikvija u Meki; 2. kameni 

ugalj) 
feketekönyv  crna knjiga (spisak zlodela, zločinaca) 
feketekőszén min. kameni ugalj 
feketeláb  crna noga (1. pleme Indijanaca; 2. novajlija u policiji ili 

vojsci; 3. francuski doseljenici u Alžiru pieds-noirs; 4. kao 
prvi član složenica u zoologiji za označavanje vrsta) 

fekete lélek  crna duša (1. pesimista; 2. koji se poistovećuje sa afričkim 
ili afro-američkim stilom; 3. savest) 

fekete lepel  crni prekrivač, pokrov, veo 
feketeleves  1. kul. crna supa ili sos koji se nekada pripremao uz 

dodatak krvi; 2. crna kafa 
feketelista crna lista (1. spisak opasnih, nepoželjnih ljudi; 2. jedan od 

spiskova u zaštiti životne sredine; 3. izraz u internet-
komunikaciji, pošta u spamu; 4. školski dnevnik) 

fekete ló crni konj (1. treći konj Apokalipse; 2. kao simbol pod-
zemlja, pakla, smrti; 3. konj u pogrebnoj povorci; 4. sp. fi-
gura u šahu)  

fekete lovag crni vitez (1. u srednjovekovnim viteškim borbama;         
2. astr. satelit Black Knight) 

fekete lyuk  crna rupa 
fekete macska   crna mačka (simbol sujevernog straha od baksuzluka) 
Fekete Madonna/ Crna Madona – ikone na kojima se Bogorodica prikazuje 
    Mária kao tamnoputa 
fekete mágia  crna magija 
feketemájú  zlonameran, pakostan čovek 
fekete mangalica zool. crna mangulica, vrsta svinja crne boje 
fekete mise  satanistički obred 
feketemosogatás pranje crnih sudova (u kojima se priprema hrana, zbog 

toga su pocrneli) 
fekete munka  ekon. rad na crno 
fekete mustár  bot. crna gorušica 
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fekete nap  crni dan (sa puno nesreća ili sa velikom katastrofom) 
feketén lát  pesimista 
fekete obszidián min. vulkansko staklo  
feketeolaj  crno ulje 
feketeón  hem. crno olovo 
fekete ónix  min. crni oniks 
fekete orrszarvú zool. crni nosorog 
fekete ördög  crni đavo  
fekete öv  sp. crni pojas (u borilačkim sportovima) 
fekete özvegy crna udovica (1. žena koja se iz koristoljublja udaje za 

starijeg bogatog muškarca i ubija ga; 2. žena poginulog 
teroriste koja se sveti samoubilačkim napadom; 3. kar-
taška igra; 4. vrsta pauka; 5. glavna junakinja popularnih 
filmova) 

fekete pálinka crna rakija (1. ilegalno ispečena i nabavljena rakija;          
2. rakija sa crnom etiketom; 3. Koka-kola) 

fekete pálya  sp. crna skijaška staza (teška staza za skijaše) 
fekete páncél   crno pancirsko odelo 
fekete párduc  zool. crni panter 
fekete patás  1. đavo; 2. prvi član složenice kod nekih vrsta kopitara 
fekete pecsenye kul. file 
fekete penész   biol. crna plesan (Aspergillus niger) 
fekete péntek   crni petak (Black Friday – petak posle Dana zahvalnosti u 

SAD) 
feketepénz   crni novci, novac nabavljen na nezakonit način  
fekete pestis crna kuga (1. bolest; 2. opasna ideologija koja se brzo širi; 

3. naziv za ekstremne šiite) 
Fekete Péter  Crni Petar (kartaška igra) 
feketepiac  ekon. crno, ilegalno tržište 
fekete pont  kazneni poen, bodovi 
fekete posztó  tekstil. crno sukno 
fekete propaganda crna propaganda (sve što se plasira je izmišljotina, svesno 

manipuliše lažima) 
feketére ég  pregoreti  
feketerigó  crni kos (1. zool. ptica; 2. fudbalski sudija; 3. Ciganin) 
fekete rizs  crni integralni pirinač 
feketerothadás  bot. crna trulež (biljna bolest) 
fekete rózsa  bot. crna ruža  
fekete ruha crna haljina, odeća (1. crno u znak žalosti; 2. svečano 

odelo; 3. mala crna haljina; 4. fudbalski sudija) 
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fekete rum crni/taman rum 
fekete sámán  crni vrač 
fekete sár crno blato, gusto blato 
fekete sas zool. crni orao 
fekete sereg crna vojska, crni odredi 
fekete só crna so (sa Himalaja, odnosno Havaja) 
fekete sör crno pivo 
fekete sötétség crni mrak  
Feketeszakáll Crnobradi (gusar sa Kariba) 
fekete szalag crni flor 
fekete szellem crni duh (1. zao duh; 2. crni vrač; 3. kompjuterska igrica; 

4. vrsta ribe Apteronotus albifrons) 
fekete szemüveg crne naočari (1. imaju ih depresivne osobe; 2. nose ih VIP 

osobe) 
Fekete Szeptember ist. crni septembar (po izraelskim sportistima koje je na 

olimpijskim igrama u Minhenu zarobila i ubila grupa 
palestinskih terorista) 

fekete szurok  crna smola 
feketetalpú profesionalni vojnik sa niskim činom 
fekete tea crni čaj 
feketetest fiz. crno telo u fizici 
feketetörés pojava kada vino u dužem dodiru sa gvožđem dobije 

talog i postane mutno 
fekete tőzeg geol. crni treset 
fekete tus crni tuš 
fekete ugar neobrađeno zemljište 
fekete űr crna praznina 
feketeüzlet ekon. ilegalna trgovina, šverc 
feketevad crna divljač 
feketevágás crno, nedozvoljeno klanje domaćih životinja 
feketevas metal. crno gvožđe 
feketevasárnap crna nedelja (peta nedelja posta) 
fekete víz otpadna voda sa fekalijama 
fekete vonat radnički vozovi 
fekete zászló crna zastava (1. kao znak žalosti; 2. u Formuli 1 zastava 

upozorenja; 3. crna zastava sa mrtvačkom glavom kod 
gusara) 

fekete zene  crnačka muzika 
fekete zsidók crni Jevreji (koji žive u Etiopiji) 
köröm feketéje crno ispod noktiju 
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örökfekete večno crn (npr. mala crna haljina) 
szem feketéje zenica oka 

A SZERB KOLLOKÁCIÓK 

A fordított irányú, szerb–magyar szójegyzék hasonló módszerrel készült, a 

legtöbb kifejezést a szerb értelmező szótárakból és a Szerbhorvát–magyar 

szótárból gyűjtöttem, ezért van közöttük sok növény- és állattani terminus.  

 

crna berza  feketepiac 
crna boba  növ fagyal 
crna boca  növ szúrós szerbtövis (Xanthium spinosum) 
crna bokvica  növ orvosi tisztesfű 
crna bolest   búza porüszögje (Ustilago tritici) 
crna buđ   korompenész (Cladosporium herbarium) 
crna bukvica  növ orvosi tisztesfű  
crna čemerika  növ 1. fekete zászpa (Veratrum nigrum); 2. fekete hunyor 
crna dela  gaztettek 
crna divizma  növ fekete ökörfarkkóró (Verbascum nigrum) 
crna drača  növ 1. krisztustövis (Paliurus aculeatus); 2. benge 

(Rhamnus) 
crna duša  gonosz lélek 
crna haljina  fekete ruha 
crna joha/jova  növ mézgás/enyves éger (Alnus glutinosa) 
crna kadulja  növ orvosi zsálya 
crna kafa  feketekávé 
crna kleka  növ közönséges boróka 
crna kopriva növ 1. fekete peszterce (Ballota nigra); 2. perilla (Perilla 

ocymoides); 3. göcsös görélyfű (Scrophularia nodosa) 
crna kupina  növ hamvas szeder (Rubus caesius) 
crna lipa  növ büdös laboda, kutyalaboda (Chenopodium foetidum) 
crna loza  növ vadszőlő  
crna metalurgija  vaskohászat 
crna metla  növ seprűüröm 
crna noć  sötét éjszaka 
crna smreka  növ 1. közönséges boróka; 2. tengerparti fenyő (Pinus 

pinaster) 
crna sudbina   balsors 
crna topola  növ fekete kőrisfa (Fraxinus nigra) 
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crna trnjina  növ kökény 
crna vrana  áll dolmányos varjú (Corvus corone) 
crna zastava  gyászlobogó, fekete zászló 
crne figure   sötét figurák (sakkban) 
crne glasine  baljóslatú hírek 
crne misli  sötét gondolatok 
crne oči  fekete szem 
crni biber  fekete bors (Piper nigrum) 
crni bor  növ feketefenyő (Pinus nigra) 
crni brest  növ mezei szilfa (Ulmus campestris) 
crni cer  növ macedón tölgy (Quercus macedonica) 
crni dani   sötét napok, vészes idők 
crni drozd  áll feketerigó (Tordus merula)  
crni dub  növ ébenfa  
crni dud  növ fekete eperfa (Morus nigra) 
crni glog  növ fekete galagonya (Crataegus nigra) 
crni grab  növ fekete/keleti gyertyánfa (Carpinus orientalis) 
crni hleb  barna kenyér 
crni hrast  növ kocsánytalan tölgy (Quercus sessilifiolia) 
crni jasen  növ virágos kőris (Fraxinus ornus) 
crni javor  növ korai juhar 
crni kaloper  növ orvosi zsálya 
crni koren  növ spanyol pozdor (Scorzonera hispanica) 
crni kos   áll feketerigó (Tordus merula) 
crni luk  növ vöröshagyma 
crni orao  áll szirti sas (Aquila chrysaetus) 
crni repar  áll fekete dögbogár (Blitophaga undata) 
crni rogač  növ szentjánoskenyérfa 
crni slez  növ mályva (Malva neglecta) 
crni štap  növ békabogyó (Actaca spicata) 
crni trn növ 1. kökény (Prunus spinosa); 2. ördögcérna (Lycium 

europaerum); 3. sziklai benge (Rhamnus intermedia)  
crni veo  gyászfátyol 
crnoberzijanac feketéző, feketén üzérkedő ember 
crnobor  növ feketefenyő 
crnodušan  fekete lelkű 
crnoglav  fekete fejű  
crnoglavac  fekete fejű 
crnoglavak   békaporonty, ebihal 
Crnogorac  montenegrói férfi 
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crnogorica  növ tűlevelű erdő, fa 
Crnogorka  montenegrói nő 
crnogorski  montenegrói 
crnograbić  növ 1. komlógyertyán (Ostrya carpinifolia); 2. fekete/ 

keleti gyertyánfa 
crnogriv  fekete sörényű 
crnokapica  áll barátposzáta 
crnokorac  fekete nyelű kés 
crnokorast  1. fekete kérgű, héjú; 2. fekete nyelű 
crnokos  fekete hajú 
crnokošuljaš  feketeinges 
crnokožac  fekete bőrű 
crnokrilci  áll gyászbogárfélék (Tenebrionidae) 
crnokrug  áll homoki vipera (Vipera ammodytes) 
crnolic  növ szépecske 
crnomanjast  gesztenyés, barna hajú/bőrű 
Crno more  Fekete-tenger 
crnomorski  fekete-tengeri 
crnomorski sliv a Fekete-tenger vízgyűjtője 
crnook  fekete szemű 
crnooka  fekete szemű nő 
crnookica  növ fekete pettyes bab 
crnopirka  növ deres tarackbúza (Agropyrum intermedium) 
crno pivo  barna sör 
crnorep  áll fekete farkú 
crnorizac  fekete ruhás szerzetes 
crnorukac  Fekete Kéz nevű szervezet tagja 
crnošljiva   kökényszilva  
crnostrel  áll homoki vipera, szarvasvipera 
crno vino  vörösbor 
crnovrh  növ közönséges szurokfű 
crnpura  növ hasznos földi tömjén 
crnpurast  vörösesbarna 
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A fekete színárnyalatok táblázatos áttekintése #000000, RGB: 0 0 0, H: - 

 magyar az árnyalat kódja angol neve szerb fordítása 

 bakelitfekete
144

 #191919, RGB: 25 25 25, 
H: - 

bakelite black 
(color) 

bakelit-crna 

 bársonyfekete
145

 #000000, RGB: 0 0 0, H: -  velvet black somotskocrna 

 bazaltfekete
146

 #262626, RGB: 38 38 38, 
H: - 

basalt color bazalt-crna 

 bitumenfekete
147

 #293131, RGB: 41 49 49, 
H: - 

bitumen black bitumen-crna 

 bivalyfekete #302E2E, RGB: 48 46 46,  
H: - 

buffalo black 
color 

bivo-crna 

 bogárfekete #28292B, RGB: 40 41 43, 
H: 220 

black beetle 
color 

buba-crna 

 boxfekete
148

 #151616, RGB: 21 22 22, 
H: - 

box black imalin-crna 

 csontfekete (lakk-, 
párizsi fekete)

149
 

#181917, RGB: 24 25 23, 
H: 107 

bone-black, 
Paris-black 

kost-crna 

 ébenfekete
150

 #302E2D, RGB: 48 46 45, 
H: - 

ebony color ebanovina-crna 

 éjfekete (éjszín, 
éjsötét, éjfélfekete) 

#292B2E, RGB: 41 43 46, 
H: 216 

night black 
color 

noć-crna 

 elefántcsont-fekete 
(kékes-, szürkésfeke-
te)

151
 

#333333, RGB: 51 51 51, 
H: - 

ivory black slonovača-crna 

                                                           
144

 A bakelit Leo Baekeland vegyész által a 20. század elején kifejlesztett, fenolgyanta 
alapú műanyag. A feltaláló nevéből előbb márkanév, majd anyagnév lett. Elektromos 
szigetelő, telefonkészülék, hanglemez készült belőle. Többféle színben gyártották, de a 
fekete volt a legelterjedtebb (http://www.szintan.hu). 
145

 Az egyik legsötétebb anyag a fekete bársony, a szövet felületéből kiálló sűrű, rövid 
fonalrészek csapdába ejtik a fényt.  
146

 A bazalt levegőn megszilárdult magmás (vulkanikus) kőzet. Összetétele hasonló a 
gránitéhoz, de szövete tömött, és olyan apró szemű, hogy szabad szemmel nem lát-
szanak a szemcséi (http://www.szintan.hu). 
147

 Bitumen: természetes ásványi anyag. Korábban a festészetben is jelen volt. Az egyip-
tomiak bitument használtak a halottak konzerválására. A múmiákból készített pigment 
(lásd múmiabarna) tulajdonképpen bitumenből áll (http://www.szintan.hu). 
148

 A cipőkrémet értjük alatta. 
149

 Szerves pigment, állati eredetű csontok elszenesítésével készül (http://www.szintan.hu). 
150

 Az ébenfa trópusi fafajta. 
151

 Elszenesített elefántcsont-hulladékból nyert pigment (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 gumifekete #424248, RGB: 66 66 74, 
H: - 

tyre black guma-crna 

 gyászfekete #000000, RGB: 0 0 0, H: -  mourning 
black 

žalost-crna 

 halálfekete #000000, RGB: 0 0 0, H: -  death black smrt-crna 

 hollófekete
152

 #071119, RGB: 7 17 25,  
H: 207 

raven black gavran-crna 

 kányafekete
153

 #514540, RGB: 81 96 64, 
H: 18 

kite black kobac-crna 

 kátrányfekete 
154

 #000000, RGB: 0 0 0, H: -  bitumen black katran-crna 

 koromfekete 
155

 #000000, RGB: 0 0 0, H: -  soot black gar-crna 

 kristályfekete #000000, RGB: 0 0 0, H: -  crystal black kristalnocrna 

 mangánfekete #484439, RGB: 72 68 57, 
H: 44 

manganese 
black 

mangan-crna 

 medvecukor-
fekete

156
 

#141613, RGB: 20 22 19, 
H: 100 

liquorice black boja bombona 
od sladića  

 mokkafekete 
157

 #44352F, RGB: 68 53 47,  
H: 17 

mocha black kafena 

 obszidiánfekete
158

 #202624, RGB: 32 38 36, 
H: 161 

obsidian black opsidian-crna 

 (kő)olajfekete  #0F0F0F, RGB: 15 15 15,  
H: - 

oil black nafta-crna 

 ónixfekete
159

 #000000, RGB: 0 0 0, H: -  onyx black oniks-crna 

  

                                                           
152

 A kékes csillogású fekete hajra, szőrre vagy tollra alkalmazzák ezt az árnyalatnevet 
(http://www.szintan.hu). 
153

 A kányát (Milvus migrans) a népnyelvben feketének nevezik (http://www.szintan.hu). 
154

 A kőolaj lepárlásából visszanyert, sötét színű szénhidrogénelegy. Kisebb mennyi-
ségben természetes állapotban is megtalálható (http://www.szintan.hu). 
155

 A korom ősi pigment. Attól függően, hogy milyen anyag égetéséből származik, külön-
böző minőségű festékek, tinták készíthetők belőle (http://www.szintan.hu). 
156

 Az eredeti cukorka színét egy Ausztráliában honos növény gyökeréből nyert kivonat 
adja (http://www.szintan.hu). 
157

 Mokka jemeni kikötő neve alapján. A mokka erős feketekávét jelent 
(http://www.szintan.hu). 
158

 Az obszidián vulkáni üveg, élesre, hegyesre pattintható. Az ősember egyik fontos 
eszköze volt, a „kőkorszak acélja” (http://www.szintan.hu). 
159

 Az ónix mikrokristályos kvarc, féldrágakő, a fekete mellett más színben is létezik 
(http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 oxidfekete (vas-oxid-, 
mars-, ásványfeke-
te)

160
 

#080000, RGB: 8 0 0, H: - iron oxide 
black 

oksidnocrna 

 ördögfekete (pokol-
fekete) 

#000000, RGB: 0 0 0, H: -  devil black đavo-crna 

 párducfekete #0B0E0F, RGB: 11 14 15,  
H: 195 

panther black panter-crna 

 szénfekete (kőszén-, 
kokszfekete)

161
 

#000000, RGB: 0 0 0, H: -  carbon 
/charcoal 
black 

ugalj-crna 

 szilvafekete (aszalt-
szilvaszín, szilvalek-
várszín) 

#2D2930, RGB: 45 41 48, 
H: 274 

plum black šljiva-crna 

 szurokfekete
162

 #000000, RGB: 0 0 0, H: -  tar black smola-crna 

 tusfekete
163

 #000000, RGB: 0 0 0, H: -  ink black tuš-crna 

 varjúfekete  #141819, RGB: 20 24 25, 
H: 192 

crow color vrana-crna 

 vasfekete  #3A3D3F, RGB: 58 61 63, 
H:204 204 

iron black gvozdenocrna 

 venyigefekete (szőlő-, 
spanyolfekete)

164
 

#525252, RGB: 82 82 82, 
H: - 

vine black, 
grape black, 
charcoal 

loza-crna 

 zsetfekete
165

 #131313, RGB: 19 19 19, 
H: - 

jet/gagat 
black 

– 

 

                                                           
160

 Vas-oxid alapú ásványi pigment. Mesterséges változata a mars-fekete. A festéknevek 
'mars' előtagja a vas-oxidra utal. Mars római hadisten a fegyverek és fémek istene is 
(http://www.szintan.hu). 
161

 A szén (C) kémiai elem. Az elszenesített növényi anyagokból fekete pigmentet, tust és 
rajzeszközt készítenek (http://www.szintan.hu). 
162

 A szurok gyantaszerű fekete anyag, mely a kőszén és gyanta illó részeinek lepárlása 
után marad vissza (http://www.szintan.hu). 
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 Készíthető sötét bogyókból, növényekből és ásványokból is. A legfinomabb tus 
anyaga a parafa, a fenyő és a szőlővenyige égetéséből nyert korom. Szilárd állapotban 
szállítják, felhasználatakor vízzel oldják fel, miután megszáradt, a papíron már nem 
oldódik (http://www.szintan.hu). 
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 A szőlővenyige égetéséből nyert finom szén, melyből pigment, tus és rajzszén készül. 
Az ókor óta ismert festékalapanyag (http://www.szintan.hu). 
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 A zset (jet) vagy gagát bitumenes barnaszén, nem tökéletesen elszenesedett fa, 
átitatva bitumennel. Fekete borostyánnak is nevezik. Faragványok, gyászékszerek 
kedvelt anyaga volt, pl. az ókori Rómában és a Viktória-kori Angliában 
(http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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A SZÜRKE  

SIVA 

 



 

 

 

  

  

  
 



 

 

 
A ’szürke’ a harmadik akromatikus szín, ami annyit jelent, hogy nincs 

színezete. A két akromatikus véglet (a ’fehér’ és a ’fekete’) között foglal helyet, 

ugyanis a három semleges szín egymástól csak világosságuk, illetve sötétségük 

alapján különbözik. A feketével együtt a ’szürke’ felületi színnek számít.  

A ’szürke’ színtartománya 

világos 

 

sötét 

A ’szürke’ szín különböző árnyalatai, középen a fokális ponttal
166 

A magyar ’szürke’ megfelelője a szerbben a siv melléknév, de néha a 

szinonimáját, a grao lexémát is hallani lehet. Figyeljük meg, hogyan értelmezik 

őket az egynyelvű szótárak. 

SZÜRKE I. mn 1. A fekete és a fehér vegyülékéből keletkezett színű [...] 2. vál 
Egyhangú, unalmas | Jellegtelen, jelentéktelen II. fn 1. Szürke szín v. festék 2. 
Szürke ló. 
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 Forrás: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (A letöltés ideje: 2019. 10. 15.) 

http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm
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SIV, SIVA, -I 1. a. koji je boje pepela, boje koja je mešavina crne i bele [...] b. bled 
2. (pro)sed (o kosi) 3. mutan, tmuran, sumoran, natušten [...] 4. fig. koji se ni-
čim ne ističe, bezbojan, neodređen, bezizražajan [...] 5. (odr.) kao sastavni deo 
nekih botaničkih i zooloških naziva [...].

167
 

GRAO prid. neprom. nem. siv, pepeljast.
168

 

A magyar és a szerb szótár is azt hangsúlyozza a prototipikus jelentés 

megfogalmazásakor, hogy a ’szürke ’ a ’fehér’ és a ’fekete’ keveréke, azzal, hogy 

a szerbben még a hamu színéhez hasonlítja azt, ezenkívül a bőr halovány színére 

is utal. A szerb szótár második jelentésként külön kiemeli az ősz haj szürke vol-

tát. A magyarban második, a szerbben pedig negyedik értelmezésként szerepel 

az unalom, a jellegtelenség, az egyhangúság. Ezenfelül a szerb még külön 

hangsúlyozza a borús, zavaros, komor hangulat keltésében játszó szerepét. A 

magyarban főnévként szürke színt, illetve festéket jelöl, és szürke szőrű lófajtát. 

A grao melléknevet, amint látjuk, a szinonimájával értelmezi a szerb szótár 

(magyarázatként még a hamu színével való megfeleltetés is jelen van). 

A szürke a magyarban a szür ősi finnugor eredetű melléknév szár-

mazékszava. A szerb siv Skok szótára szerint balti szláv, össz-szláv és ősszláv 

eredetű melléknév.  

A SZÜRKE ÁRNYALATOK 

A szürke színnek nagyon sok különböző árnyalata van, ez a változatosság 

többnyire a tónusok világosságának intenzitásában nyilvánul meg. Valójában az 

akromatikus szürkék mellett, amelyek csak a fekete és a fehér keverékéből 

állnak, megkülönböztetünk kromatikus szürkéket is, amelyek az említetteken 

kívül más színeket (sárgát vagy barnát, illetve kéket vagy zöldet) is tartalmaznak, 

melegebb, telítettebb árnyalatokat hozva létre, ugyanakkor homályosságot, 

zavarosságot is eredményezve. A színtan.hu internetes oldal szürke névlistáján 

90 tétel található. Ezek közül 20 a semleges szürke kategóriájába tartozik, és a 
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 SZÜRKE 1. a. amely hamuszínű, a fekete és fehér keveréke [...] b. sápadt 2. ősz(es) 
(hajszín) 3. borús, zavaros, komor, rideg [...] 4. átv amely semmivel sem tűnik ki, 
színtelen, határozatlan, kifejezetlen [...] 5. (határozott) előtagként a növény- és állatvilág 
terminológiában. 
168

 SZÜRKE határozatlan mn ném szürke (siv), hamuszínű. 
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fokális színeket képezi: galambszürke ’golubijesiva’, szamárszürke ’magareća 

siva’, delfinszürke ’delfin-siva’, nyúlszürke ’zečije siva’, egérszürke ’mišja boja’, 

cirmosszürke ’pirgava’, krómszín ’hrom-siva’, ónszürke ’kalajnosiva’, hamuszürke 

’pepeljastosiva’, vakolatszürke ’fasada-siva’, cementszürke ’cement-siva’, be-

tonszürke ’beton-siva’, árnyékszürke ’siva poput senke’, cápabőrszürke ’ajkula-

siva’, táboriszürke ’vojničkosiva’, parasztiszürke ’ruralnosiva’, fémszürke ’metalik 

siva’, fegyverszürke ’metalnosiva’, börtönszürke ’zatvor-siva’. A hidegszürkék 

kékes, illetve zöldes árnyalatot képeznek: Payne-szürke ’Pajn-siva’, kvarcszürke 

’kvarc-siva’, pernyeszürke ’pepeljastosiva’, kovaszürke ’kremen-siva’, bádogszür-

ke ’limenosiva’, földszürke ’zemljanosiva’, hematitszürke ’hematit-siva’, atlasz-

szürke ’atlas-siva’, achátszürke ’ahat-siva’, gránitszürke ’granitnosiva’, sirály-

szürke ’galeb-siva’, daruszürke ’ždral-siva’, mókusszürke ’veveričja siva’, oszt-

rigaszürke ’ostriga-siva’, Manhattan-szürke ’Menhetn-siva’. 

A melegszürkék sárgás és barnás árnyalatúak: bagolyszürke ’sova-siva’, 

elefántszürke ’slon-siva’, patkányszürke ’pacov-siva’, verébszürke ’vrabac-siva’, 

farkasszürke ’vuk-siva’, ordasszürke ’vučije siva’, prériszürke ’kojot-siva’, ké-

regbarna ’boja kore drveta’, füstszín ’dim-siva’, malterszürke ’malter-siva’.  

Világosszürkéből huszonkét árnyalat van, ezek az ezüstszürke ’srebrno-

siva’, acélszürke ’čeličnosiva’, alumíniumszürke ’aluminijum-siva’, alpakkaszürke 

’alpaka-siva’, platinaszürke ’platinastosiva’, nikkelszürke ’nikl-siva’, higanyszürke 

’boja žive’, azbesztszín ’azbestnosiva’, gyöngyszürke ’bisernosiva’, pisztráng-

szürke ’pastrmka-siva’, porszürke ’prašnjavo siva’, homokszín ’pesak-siva’, 

sivatagszürke ’pustinjskosiva’, akácszín ’bagrem-siva’, ködszürke ’magla-siva’, 

rizsporszín ’boja pirinčanog brašna’, ámbraszín ’boja ambre’, felhőszürke ’oblak-

siva’, flanelszürke ’flanelnosiva’, szaruszürke ’rožnatosiva’, nyersszín ’sirova 

boja’. A sötétszürkék már-már a feketével határosak: ólomszürke ’olovnosiva’, 

palaszürke ’šindra-siva’, mákosszürke ’siva poput semena maka’, grafitszürke 

’grafitnosiva’, vakondszürke ’krtičije siva’, csókaszín ’čavka-siva’, sárfekete 

’blatnjavocrna’, antracitszürke ’antracit-siva’, asztroszürke ’astro-siva’, iszapszür-

ke ’mulj-siva’, pocsolyaszín ’bara-siva’, aszfaltszürke ’asfaltnosiva’, vasporszürke 

’gvozdeni prah-siva’, olajszürke ’sivomaslinasta’, kekiszürke ’kaki boja’. 

A példákból kiderül, hogy az asszociatív szürkék leginkább az ember 

közvetlen környezetében levő jelenségek alapján jöttek létre, éspedig a 

természetben található élőlények (madarak: galamb, bagoly, sirály, veréb stb. és 

egyéb állatok: szamár, nyúl, elefánt, vakond, farkas, mókus stb.), növények 
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(akác, mák, kéreg) és természetes képződmények (kőzetnevek: kvarc, hematit, 

gránit; talaj állapota: föld, sár, pocsolya, iszap), vegyi elemek (króm, ón, alu-

mínium, ólom, platina, nikkel, vas stb.), vagy az ember készítette tárgyak, 

anyagok (aszfalt, beton, cement, malter, vakolat, rizspor, flanel) alapján kapták 

nevüket. A szürke egyébként a fém színe, különösen az ezüsté, ezért nem 

meglepő, hogy néha a szürke utótag helyett az ezüst fordul elő. A szerbben nem 

szokták őket külön megnevezni, de ha mégis, ugyanúgy járnak el, mint a többi 

szín esetében, kötőjeles összetételeket hozva létre, illetve hátravetett jelzős 

szerkezeteket. Olykor azonban hasonlat formájában feleltetik meg őket. 

Lévén a feketének világosabb változata, a szürke is lehet a gyász színe. 

Formatisztelőnek tekintik, és mivel komolyságot, kiegyensúlyozott, konzervatív, 

az értékek megőrzéséhez ragaszkodó magatartást tükröz, ezért a nagy üzleti 

cégek öltözködési elvárásában a sötétkék mellett szereplő szín. A sötétebb 

árnyalatok a fekete miszticizmusát is magukon hordják, ugyanakkor kifino-

multabb nála, a fekete negatív sajátosságaitól mentes. A szürke tehát átmenetet 

jelent a két „nem szín” között. A feketéhez közeledve mind drámaibbá, fe-

szültebbé és titokzatosabbá válik, a fehér felé haladva viszont mind elevenebbé. 

Egyfajta kompromisszum ez a fekete és fehér, a sötétség és fény között, egyben 

a háború és a béke közötti semlegességet jelenti, valamint a közönyt a 

nyugtalanság mélypontja és a teljes nyugalom között. A színszimbolikával 

foglalkozó tanulmányok e kettősségnek a jegyében különböző jellemzőit 

hangsúlyozták. Összegezve őket, megállapíthatjuk, hogy egyrészt kifinomult-

ságot, csiszoltságot, választékosságot, változatlanságra való törekvést, bölcses-

séget, és a barnához hasonlóan érettséget, tapasztalatot, megalkuvást, ugyan-

akkor egyhangúságot, részrehajlóságot, túlzott habozást, alázatot, tartózkodást 

és visszafogott viselkedést sugall. Fegyelmező és preskriptív. A szürke időtálló, 

mindig aktuális, ellenáll a divat szeszélyeinek, elegáns és konzervatív, ebből 

viszont az következik, hogy nem egy stimuláló szín, inkább unalmas, egyhangú. 

Nagy mennyiségben a szürke bánatot, szomorúságot, depressziót kelt, magá-

nyosságot, magányba vonulást eredményezhet.  

A pszichológusok szerint a szürke színt kedvelők nem képesek a 

kockázatra, sokszor nem tudják vállalni a felelősséget, és automatikusan cse-

lekszenek. A szürke viszont kihívó, provokatív is lehet, hiszen semlegességével 

különböző asszociációk tömegének a megjelenését teszi lehetővé, sokan 
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ellentétesen nyilatkoztak vele kapcsolatban, ami azt sugallja, hogy alapjában 

véve semmitmondó szín, amely könnyen sokatmondóvá válhat. 

A ’SZÜRKE’ SZÍN A SZERB SZÓASSZOCIÁCIÓS SZÓTÁRBAN 

Tekintettel arra, hogy a magyar asszociációs szótár nem tartalmazza a 

szürke hívószót, ezúttal csak a szerb szótárban található válaszokat tekintem át.  

SIV oblak 70; crn, dan, miš 49; tmuran 44; nebo 37; grad 35; beo 31; sumoran 
26; Beograd, tmurno 20; boja 18; tužan, žut 15; taman 13; kiša 11; magla 10; 
dim 9; beton, džemper, golub, sumorno 7; dom, jesen, plav, zid 6; hladan, tuga, 
zgrada 5; kaput, London, mračan, pepeo, zec 4; konj, ružan, slon, sneg, šešir, 
vuk, život 3; beli, bolest, ekonomija, gadan, između, kišobran, mačak, mračno, 
mutan, namrgođen, oblaci, oblačnost, pepeljast, prljav, sir, smog, srebro, 
sumornost, surov, tama, tmuran dan, tumoran, tužno, vazduh, vreme, žuti 2; 
auto, bez veze, bled, Bor, braon, CK, crni, crno-belo, da, dalek, dijamant, 
dimnjak, dlakav, ford ka, galeb, gangrena, groblje, grozan, grozote, hladno, 
hladnoća, jakna, jug, kafić, kao oblak, kišni dan, kratak, kriv, loš, loše, ljubav, 
ljubičast, ljut, mačka, mantil, maska, melanholija, mercedes, miris, Mladen, 
Mladenovac, mozak, mrak, mrk, mučan, namazan, natmuren, neopisan, 
neraspoložen, neraspoloženje, nevreme, nikakav, ništavan, novembarsko jutro, 
novine, oblačan, odžak, ogorčenost, olovka, orao, pacov, pantalone, pesak, 
platno, polucrno, pre kiše, prostor, put, reke, roz, roze, ručak, san, sinka siv, 
sivac, sivi, sivi dom, sivlji, sivo, sivo sumorno nebo, sivonja, smaran, smeđ, 
smeđe, smisao, smor, smrdljiv, smrknut, sova, Stanivuk, strašan, sumrak, suv, 
svet, tačan, tamno, tanak, umoran, užas, vepar, vetar, zacementiran, zelen, 
zima 1.

169
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 SZÜRKE felhő 70; fekete, nap, egér 49; borús 44; ég 37; város 35; fehér (hímnemű) 31; 
komor 26; Belgrád, borultan 20; szín 18; szomorú, sárga 15; sötét 13; eső 11; köd 10; 
füst 9; beton, pulóver, galamb, komoran 7; otthon, ősz, kék, fal 6; hideg, bánat, épület 5; 
kabát, London, sötét, hamu, nyúl 4; ló, csúnya, elefánt, hó, kalap, farkas, élet 3; fehér 
(határozott szemléletű), betegség, gazdaság, undorító, köztes, esernyő, kandúr, sötét, 
homályos, komor (ember), felhők, felhős idő, hamvas, piszkos, sajt, szmog, ezüst, 
komorság, kíméletlen, sötétség, felhős nap, komor, szomorú, levegő, idő, sárga (hatá-
rozott szemléletű) 2; autó, összevissza, sápadt, Bor, barna, CK, fekete (határozott szem-
léletű), fekete-fehér, igen, távoli, gyémánt, kémény, szőrös, ford ká, sirály, üszkösödés, 
temető, undorító, borzalom, hideg, hidegség, dzseki, dél, kávézó, mint a felhő, esős nap, 
rövid, bűnös, rossz, rosszul, szerelem, lila, mérges, macska, tavaszikabát, maszk, melan-
kólia, mercédesz, szag, Mladen, Mladenovac, agy, sötétség, barna, kínos, bekent, komor, 
leírhatatlan, rosszkedvű, kedvetlenség, ítéletidő, semmilyen, hitvány, novemberi reggel, 

 



SEMLEGES SZÍNEK / AHROMATSKE BOJE 

 

168 

Amint látható, a ’szürke’ a legnagyobb mértékben a ’feketét’ hívja elő: 

crn 49; utána pedig a ’fehéret’: beo 31, ami teljesen érthető, mivel ennek a két 

végletnek a köztes tartományát jelöli. A harmadik helyet a fölérendelt fogalom, 

a boja ’szín’ 18 tölti be; utána a žut ’sárga’ következik 17, mint a második 

legvilágosabb szín. Ezt a sort folytatja a plav ’kék’ 6, majd a kevésbé frekventált 

válaszok következnek, a pepeljast ’hamuszínű’, braon ’barna’, ljubičast ’lila’, mrk 

’barna’, polucrno ’félfekete’, roze ’rózsaszín’, smeđ ’barna’ és a zelen ’zöld’. 

Egyedül a ’piros’ nem jelenik meg, viszont a ’barna’ mindhárom neve szerepel a 

listán. Szinte egyedülállónak számít a polucrno szóösszetétel, amely egyébként 

nem használatos a ’szürke’ értelemben, valamint a pepeljast, amely viszont 

asszociatív árnyalatnév. 

sorsz. HSZ siv 

 
VSZ 

előfordulás 

számszerű      % 

boja (9) 18 0,60% 

1. crn 49 16,60% 

2. beo 31 0,75% 

3. žut  5 0,60% 

4. plav  3 0,37% 

5. pepeljast 2 0,20% 

6. braon/ljubičast/mrk/polucrn/roze/smeđ/zelen 1 0,12% 

A szürke szín, amint már az eddigiek során is tapasztaltuk, a leg-

világosabb és legsötétebb semleges szín közötti akromatikus árnyalatokat fog-

lalja magába. Lehet egészen világos, de csaknem fekete is, de még sincs színe-

zete. Ebből ered másodlagos jelentése, az EGYHANGÚSÁG, UNALOM, amellyel az 

alábbi szerb válaszszavak referálnak a korpuszból (annak 10,12%-át képezve): 

dan ’nap’ 49; kiša ’eső’ 11; dim ’füst’ 9; jesen ’ősz’ 6; život ’élet’ 3; bolest 

’betegség’, između ’között, köztes’, vreme ’idő’ 2; kišni dan ’esős nap’, novem-

                                                           
újság, felhős, kémény, elkeseredettség, ceruza, sas, patkány, nadrág, homok, vászon, 
félfekete, eső előtt, térség, út, folyó, rózsás, rózsaszín, ebéd, álom, szürkés, szürke ló, 
szürke (határozott szemléletű) szürke otthon (kiskorúak javítóintézete, tévésorozat címe 
volt), szürkébb, szürke (semlegesnemű), szürke borús ég, szürke ökör, unott, barna 
(hímnemű), barna (semlegesnemű), értelem, untató, büdös, kedvetlen, bagoly, Stanivuk, 
borzalmas, alkony, száraz, világ, pontos, sötét (semlegesnemű), vékony, fáradt, iszonyat, 
kan (disznó), szél, becementezett, zöld, tél 1. 
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barsko jutro ’novemberi reggel’, smaran ’agyonunott’, smor ’unalmas’, umoran 

’fáradt’, zacementiran ’bebetonozott, semmit sem változó’, zima ’tél’ 1. 

A sötétebb szürke egyértelműen az elégtelen fényre utal, a fény hiá-

nyára, ugyanakkor a SÖTÉTSÉGet, BORÚt, KOMORSÁGot is jelölve: tmuran ’borús’ 44; 

grad ’város’ 35; sumoran ’komor’ 26; tmurno ’borongós’ 20; taman ’sötét’ 13; 

sumorno ’komoran’ 7; zgrada ’épület’ 5; London, mračan ’sötét’ 4; mračno 

’sötéten’, oblačnost ’borulás’, sumornost ’komorság’, tama ’sötétség’, tmuran 

dan ’borús nap’, turoban ’komor’ 2; kao oblak ’mint a felhő’, mrak ’sötétség’, 

mrk ’zord’, natmuren ’borús’, oblačan ’felhős’, smrknut ’borús’, sumrak ’szür-

kület, alkony, félhomály’, tamno ’sötét’ 1. Ezekből összesen 157 van a szótárban, 

ami a válaszok 19,6%-át jelenti. 

A borús idő NEGATÍV KEDÉLY- ÉS LELKIÁLLAPOTot szokott kelteni, ezért a 

szomorúságra, melankóliára, rosszkedvre is asszociáltak az adatközlők a ’szürke’ 

hívószó kapcsán: tužan ’szomorú’ 15; tuga ’bánat’ 5; namrgođen ’elkomo-

rodott’, tužno ’szomorúan’ 2; bled ’sápadt’, melanholija ’mélabú, búskomorság’, 

mučan ’kínos’, natmuren ’elkomorodott’, neraspoložen ’rosszkedvű’, neras-

položenje ’rosszkedv, kedvetlenség’, nikakav ’semmilyen’, ogorčenost ’elkesere-

dettség’, smrknut ’kedvetlen’, umoran ’fáradt’ 1.  

A szürke árnyalatok olykor a PISZKOSSÁG vagy a romlottság érzetét keltik, 

s ezt általában csúnyának, rossznak látjuk: ružan ’csúnya’, sneg ’hó’ 3; gadan 

’undorító’, prljav ’piszkos’, smog, vazduh ’levegő’ 2; grozan ’rettenetes’, grozote 

’borzalom’, loš ’rossz’, loše ’rosszul’, smrdljiv ’büdös’, strašan ’borzasztó’ 1. 

Maradjunk még egy pillanatra az érzeteinknél. A korpusz tanulságai 

alapján a látás és a tapintás érzékelését társítjuk, amikor a szürke kapcsán a 

hidegre asszociálunk: ’hideg’ hladan 5; ’hideg’ hladno, ’hidegség’ hladnoća 1. 

A szürke, akár a fekete, BALJÓSLATÚ szemantikával is bír, ezt igazolják az 

olyan példák, mint az: oblak ’felhő’ 70; nebo ’ég’ 37; magla ’köd’ 10; mučan 

’kínos’, pre kiše ’eső előtt’, san ’álom’, sumrak ’alkony’ 1, amelyek az össz elő-

forduló válaszok 14,7%-át teszik ki. 

A NEM LEGÁLIS vagy illegális, törvénytelen, pontosabban a nem teljesen 

törvényes üzletvezetéssel kapcsolatos a következő néhány válasz: ekonomija 

’gazdaság’, između ’köztes’, mutan ’zavaros’ 2; namazan ’megkent’, prostor ’tér, 

terület’, zona ’övezet, zóna’. 

A szürkének van egy ’JELLEGTELEN, JELENTÉKTELEN’ szótári jelentése, amely-

lyel elsősorban a miš ’egér’ főnév 49-szer referál a szerb korpuszban, de az 
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alábbiakat is kapcsolatba lehet hozni vele: kafić ’kávézó’, ljubav ’szerelem’, 

mozak ’agy’, nikakav ’semmilyen’, ništavan ’semmis’, novine ’újság’, smisao 

’értelem’ 1. 

Az előbb már említett egér válaszszó az ÁLLATVILÁG jelentésmezejébe 

tartozik, rajta kívül van még néhány madár-, háziállat- és vadállatnév a ’szürke’ 

hívószó válaszai között: golub ’galamb’ 7; zec ’nyúl’ 4; konj ’ló’, slon ’elefánt’, vuk 

’farkas’, 3; mačak ’kandúr’ 2; galeb ’sirály’, mačka ’macska’, orao ’sas’, pacov 

’patkány’, sivac ’szürke ló’, sova ’bagoly’, vepar ’vaddisznó’ 1. 

Az ÖLTÖZKÖDÉS és az ÉKSZEREK tárgykörébe tartozó szavak nem oly 

számottevőek a szürke kapcsán, közülük megjelenik a džemper ’pulóver’ 7; 

kaput ’kabát’, 4; šešir ’kalap’ 3; kišobran ’esernyő’, srebro ’ezüst’ 2; dijamant 

’gyémánt’, jakna ’dzseki’, mantil ’tavaszikabát’ és a pantalone ’nadrág’ 1.  

Vannak olyan reakciók is, amelyek a tárgyak jellegzetes szürke voltát 

emelik ki: beton 7; dom ’otthon’, zid ’fal’ 6; zgrada ’épület’ 5; pepeo ’hamu’ 4; 

auto, dimnjak ’kémény’, ford ka, mercedes, odžak ’kémény’, olovka ’ceruza’, 

pesak ’homok’, platno ’vászon’, put ’út’ 1.  

’SZÜRKE’ SZÍNT TARTALMAZÓ FRAZEOLÓGIAI EGYSÉGEK 

Szürke vezérszóval mindkét nyelvben alig találtam példát. A magyarban 

hat szólásra akadtam, a szerbben pedig csak kettőre. Viszont az egyedüli két 

szerb frazémának a magyarban van teljes ekvivalense, formailag és szeman-

tikájukat tekintve is megfelelnek egymásnak. Az egyik a siva svakodnevica, 

illetve a szürke hétköznapok, amely „az élet élmény nélküli, egyhangú, egy-

forma, hosszabb-rövidebb szakaszai” értelemben használatos, a másik pedig a 

siva eminencija – a magyarban szürke eminenciás jelzős szerkezet, amely olyan 

befolyásos személyt jelöl, aki megjátszva visszavonultságát, a háttérből irányítja 

az eseményeket, egyfajta titkos tanácsadó.  

Emellett a magyarban a jelentéktelen embert, az átlagembert – nyilván 

a szürkeségükre való tekintettel – vagy az egérrel, vagy a verébbel azonosítjuk: 

szürke (kis) egér/szürke veréb. A magyarban létezik két tréfás szólás is. Az egyik 

a túl feltűnően öltözködő személyre vonatkozik: a papagáj szürke galamb vkihez 

képest, a másik pedig azt fejezi ki, hogy a szóban forgó személy nyomtalanul 

eltűnik: eltűnik, mint szürke szamár a ködben. 
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DERIVÁCIÓ 

A szürke származékszavai 

A ’szürke’ alapszó a magyarban sokkal produktívabb szerb ekvivalen-

sénél. Legtöbb melléknév (29) keletkezett belőle, valamivel kevesebb főnév (21), 

ugyanakkor jelentős számú határozószó (16) és ige (13) is szerepel a szárma-

zékszavak között.  

Melléknévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

szürkébbé -bb -vá/-vé sivljim 

szürkébbecske -bb -cska/-cske mala sivkastija (u deminutivu) 

szürkécske -cska/-cske mala sivkasta stvarčica, životi-
njica (u deminutivu) 

szürkéjű -jú/-jű sivost, intenzitet sivila 

szürkéllő -lik -ó/-ő koji se sivi 

szürkés -s sivkast 

szürkésedő -s -odik/-edik/-ödik -ó/-ő koji postepeno postaje sivkast 

szürkeséges -ság/-ség -s preterano siv 

szürkeségi -ság/-ség -i sivkast 

szürkeségű -ság/-ség -ú/-ű koji se odnosi na stepen sivoće, 
sivila 

szürkésítő -s -ít -ó/-ő tendencija prikazivanja nečega 
u sivoj boji ili bojenja u sivo 

szürkéske -s -ka/-ke sivkasta stvarčica (u deminuti-
vu) 

szürkéskedő -s     -kodik/-kedik/-ködik -ó/-ő koji se ističe sivom bojom 

szürkétlen -tlan/-tlen nedostatak sive boje, nesiv 

szürkévé vá/vé (činiti) sivim, (pretvarati) u sivo 

szürkézett -z -t/-tt posivljavan 

szürkéző -z -ó/-ő polu-legalna privredna delat-
nost 

szürkézős -z -ó/-ő  -s koji je povezan sa polu-legalnim 
stvarima 

szürkítendő -ít -andó/-endő koji se treba zasiviti, obojiti u 
sivo 

szürkítetlen -ít -atlan/-etlen nezasivljen 

szürkített -ít -t/-tt zasivljen, posivljen 

szürkíthető -ít -hat/-het -ó/-ő koji se može zasiviti 

szürkítő -ít -ó/-ő koji služi za posivljavanje 

szürkülendő -ul/-ül -andó/-endő koji postaje siv 
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szürkületes -ul/-ül -at-/et  -s siv 

szürkületi -ul/-ül -at/-et -i intenzitet sivosti, koji je pove-
zan sa sivilom 

szürkülő -ul/-ül -ó/-ő koji postaje siv 

szürkülős  -ul/-ül -ó/-ő  -s koji je sklon da posivi 

szürkült  -ul/-ül -t koji je posiveo 

Főnévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

szürkécske -cska/-cske sivka, mala siva (deminutiv) 

szürkeként -ként kao sivo, u svojstvu sivog 

szürkeledet -l -odik/-edik/-ödik -at-/et praskozorje 

szürkéllés -l -ás/-és isticanje sivom bojom 

szürkés  -s koji je sivkaste boje 

szürkésedés -s -odik/-edik/-ödik -ás/-és posivljavanje 

szürkeség -ság/-ség sivilo 

szürkésítés -s -ít -ás/-és posivljavanje 

szürkéskedés -s -kodik/-kedik/-ködik -ás/-és razmetanje svojim sivilom  

szürkésség -s -ság/-ség sivilo 

szürkétlenítés -tlan/-tlen  -ít -ás/-és neutralizacija sivila, uklanjanje 
sive boje 

szürkézés -z -ás/-és 1. preterano korišćenje, pomi-
njanje sive; 2. polu-legalan posao 

szürkéző -z -ó/-ő onaj ko se bavi polu-legalnim 
poslovima, ne prijavljuje porez 

szürkítés -ít -ás/-és posivljavanje 

szürkítő  -ít -ó/-ő koji posivljava, sivi 

szürköny -ony/-öny praskozorje 

szürkülés -ul/-ül -ás/-és postepeno poprimanje sive boje 

szürkület -ul/-ül -at/-et 1. praskozorje; 2. siva mrlja 

szürkülődés -ul/-ül -odik/-edik/-ödik -ás/-és praskozorje, nastanak praskozor-
ja 

szürkülte -ul/-ül -ta/-te praskozorje 

szürkültség -ul/-ül -t/-tt -ság/-ség sivilo 

Igeképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

szürkélkedik -l -kodik/-kedik/-ködik utapati se u prosek 

szürkéllik -lik isticati se sivilom 

szürkésedik -s -odik/-edik/-ödik postajati sivkast 

szürkésít -s -ít siviti, posivljavati 
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szürkéskedik -s -kodik/-kedik/-ködik razmetati se sivom bojom 

szürkézik -zik 1. bojiti u sivo; 2. vara, radi polu-
legalno 

szürkézget -z -gat/-get 1. pomalo bojiti u sivo; 2. pomalo 
raditi ilegalno 

szürkítget -ít -gat/-get prikazivati u nepovoljnom svetlu 

szürkönyödik -ony/-öny -odik/-edik/-ödik postepeno postajati siv 

szürküllik -ul/-ül -lik siviti se 

szürküledik -ul/-ül -odik/-edik/-ödik razdanjivati se ili smrkavati se 

szürkülget -ul/-ül -gat/-get činiti da nešto pomalo postane 
sivo 

szürkülödik -ul/-ül -kodik/-kedik/-ködik siviti se 

Határozószó-képzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

szürkébben -bb -an/-en sivlje 

szürkécskén -cska/-cske -n sivkasto 

szürkéllően -lik -ó/-ő -an/-en na sivi način, ističući sivu boju 

szürkén  -n sivo 

szürkésebben -s -bb -an/-en na sivlji način 

szürkésedve -s -odik/-edik/-ödik -va/-ve postajući sivo, posivljen, posivelo 

szürkésen -s -an/-en sivkasto 

szürkésítve -s -ít -va/-ve bojeći u sivo, obojeno u sivo 

szürkéül -ul/-ül na sivi način 

szürkézve -z -va/-ve bojeći u sivo 

szürkítetlenül -ít -atlan/-etlen -ul/-ül nebojeno u sivo 

szürkítően -ít -ó/-ő -an/-en na posivljavajući način 

szürkítve -ít -va/-ve posivljeno, obeleženo sivim 

szürkülően -ul-/ül -ó/-ő -an/-en siveći 

szürkülten -ul/-ül -t/-tt -an/-en posivelo 

szürkülve -ul/-ül -va/-ve siveći 

A siv alapszó származékai 

A siv amint már említettem, kevésbé produktív szó a szerbben. Összesen 

tizenhat származéka van, ezek közül tizenegy főnév, három melléknév, kettő pedig 

ige. A főnevek többsége valamilyen szürke szőrű háziállatot jelöl, vagy pedig szürke 

foltot, illetve jelentéktelen dolgot. A melléknevek a ’szürke’ kevésbé intenzív árnyala-

tát hivatottak jelölni, tekintettel arra, hogy mind kicsinyítő képzősek. 
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siv|ac  szürke ló, szamár 
siv|aš  szürke ló 
siv|ast  szürkés 
siv|eti  szürkül 
siv|ilo  1. szürkeség; 2. tartalmatlanság, jelentéktelenség, szürkeség 
siv|ina  1. szürkeség, színtelenség; 2. jelentéktelenség 
siv|iti  szürkít 
siv|ka  szürke nőstény állat (kanca, macska, tehén) 
siv|kast  szürkés 
siv|ko   szürke állat hímje 
siv|oća  1. szürkeség; 2. egyhangúság, jelentéktelenség 
siv|onja  szürke ökör, tinó 
siv|ost  szürkeség 
siv|ug  szürke kan, disznó vagy tenyészkan 
siv|ulja  szürke nőstény állat (juh, kecske, tehén) 
siv|uljast szürkés 

A szóképzésben részt vett szerb szuffixumok  

Főnévképzés 

-(a)c nagyon produktív főnévképző, ha melléknévhez járul, akkor mindig 
olyan entitást jelöl, amely a tőben levő sajátossággal rendelkezik, 
növény- és állattani terminusokban is igen gyakori: sivac; 

-aš leginkább melléknévhez járuló képző: sivaš – szürke szőrű állat 
jelentésben, akár az előbbi; 

-oća elvont főnevek képzésére szolgál melléknévi tövekből, alternatív az   
-ilo képzős főnévvel: sivoća – sivilo; 

-ilo színnevek esetében nagyobb területet lefedő színtérséget, illetve 
valamilyen vizuális hatást jelöl: sivilo; 

-ina melléknévhez járulva a tulajdonság nevét fejezi ki, a színnevek 
esetében valamely felület vagy térség színi, illetve esetünkben 
színtelen mivoltát hangsúlyozza: sivina; 

-ka  színnévhez járulva nőnemű állatneveket hoz létre: sivka; 

-ko  becéző képző, melléknévhez járulva inkább tréfás mint pejoratív 
névvel illeti viselőjét, konkrét esetben állatokra vonatkozik: sivko; 

-onja  hímnemű főnévképző, a sivonja állatnév, főleg ökröt nevez meg; 

-ost  egyfunkciós képző, melléknévből főnevet hoz létre, megnevezve a 
tulajdonságot: sivost; 
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-ug csak disznót jelöl, szőrének színe alapján: sivug; 

-ulja  melléknévhez járul, kizárólag élőlényekre, nőstény állatokra vonat-
koztatjuk: sivulja. 

Melléknévképzés 

-ast  melléknévhez járulva kicsinyítő jelentése van, színneveknél árnyala-
tot jelent, ’ebbe a színbe hajló’: sivkast; 

-kast árnyalatot jelent, a szürke jelenlétének kisebb intenzitását hang-
súlyozza: sivkast; 

-uljast színnévhez járulva a szín intenzitására vonatkozó kicsinyítő jelentése 
van: sivuljast. 

Igeképzés 

-eti a szín megszerzését jelöli: siveti; 

-iti  színnevekhez járulva ’ilyen színűre fest’ értelme van: siviti. 

KOLLOKÁCIÓK, ÖSSZETÉTELEK  

A továbbiakban a ’szürke’ színnel leggyakrabban előforduló állandósult 

szókapcsolatok jegyzéke következik. 
 

kis szürke agysejtek male sive moždane ćelije 
szürke agyag  siva glina 
szürkeállomány 1. siva masa, skup nervnih ćelija u mozgu i kičmenoj moždini 

neocortex; 2. intelektualni kapital  
szürke alumínium hem. aluminijum 
szürke arany  hem. sivo zlato: litijum 
szürke átlag  sivi prosek 
szürkebarát  1. sivi fratar, franjevac; 2. vrsta belog grožđa i vina 
szürkébe borul(ó) počinje da preovladava siva, prelazi u sivu boju 
szürkébe hajlik/hajló koji naginje sivoj, sa primesama sive 
szürkébe játszik/játszó koji ima primese sivog 
szürkében pompázik preovladava siva, blistati u sivom  
szürkében úszik preovladava siva boja 
szürkébe öltözik odenuti se u sivo 
szürke beton  sivi beton 
szürke cement  sivi cement 
szürkederengés sivo praskozorje  
szürkederes  zool. zeleni konj 
szürke ég  sivo nebo 
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szürke egér  1. zool. sivi miš; 2. beznačajna, bojažljiva osoba  
szürkeegyensúly fot. sivi balans (termin u fotografiji) 
szürke eminenciás siva eminencija 
szürke energia  siva energija (posredna potrošnja energije) 
szürke erdőtalaj siva zemlja, sivo tlo 
szürke farkas  zool. sinji vuk  
szürke felhő  sivi oblak 
szürke festék   siva boja, farba 
szürke füst  sivi dim 
szürkegazdaság ekon. siva ekonomija 
szürke gránit  min. sivi granit 
szürkegulya  sivo krdo 
szürke haj   siva kosa 
szürke halál  siva smrt (1. kada ekran kompjutera posivi; 2. jedna od 

najopasnijih droga)  
szürke hályog  med. siva mrena 
szürke hétköznapok siva svakodnevica 
szürke higany  hem. živa 
szürke homok   sivi pesak 
szürke huszárzsír mast od žive  
szürke irodalom siva, beznačajna, bezvredna literatura 
szürke iszap  sivo blato 
szürkejövedelem ekon. sivi prihodi, prihodi od sive ekonomije 
szürke kártya  fot. siva karta (u foto-tehnici) 
szürke köd  siva magla 
szürke kuka  siva kanta u selektivnom odlaganju otpada (za metal) 
szürke lista  siva lista (1. u ekologiji predstavlja blažu varijantu crne liste; 

2. tehnika u odbrani od spamova kod elektronske pošte) 
szürke marha  siva stoka 
szürke massza  siva masa (bezlična masa) 
szürke medve  zool. severnoamerički veliki medved 
szürke mókus  zool. siva veverica 
szürkenővér  monahinja u sivom 
szürkeöntvény  metal. sivi liv 
szürkepatkány  sivi pacov (čuvar u zatvoru) 
szürkepenész  bot. siva plesan 
szürkepiac  ekon. sivo tržište 
szürke por(szem) siva prašina 
szürke posztó  tekstil. sivo sukno 
szürke propaganda siva propaganda (ne zna se tačan izvor informacija) 
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szürkére fest  obojiti u sivo (nestanak boja, sve postaje bezlično i dosadno) 
szürke reggel  sivo jutro 
szürkeróka  zool. siva lisica 
szürkerothadás bot. siva trulež (bolest u vinogradarstvu) 
szürke senki  beznačajan čovek 
szürke szamár  siv magarac 
szürke szelén  bot. selen 
szürke tömeg  siva masa 
szürkevakság  sivo slepilo, vučje slepilo 
szürke valóság  siva realnost 
szürkevas  metal. sivo gvožđe 
szürke kisveréb sivi vrapčić 
szürke villamos javni toalet u Budimpešti 
szürkevíz  industrijska voda, tehnička voda 
szürke zóna  siva zona 

Szószerkezetek, összetételek a szerbben 

siva ćelija   szürke agysejt 
siva ekonomija gazd szürkegazdaság 
siva eminencija szürke eminenciás 
siva masa   szürkeállomány 
siva mrena   orv szürke hályog 
siva pegavost  növ levélfoltosság (Mycosphaerella) 
siva tkanina  szürke ruhaanyag 
sivi dan  szürke nap 
sivi gušter  áll fürge gyík (Lacerta agilis) 
sivi kamenjar   áll hantmadár 
sivi medved  áll szürke medve 
sivi soko   áll vándorsólyom (Falco peregrinus) 
sivobradac  szürke szakállú ember 
sivočeličan  acélszürke 
sivoglav  szürke fejű 
sivogrivac  1. áll szürke sörényű ló; 2. szürke, megszürkült, deresedő 

ember 
sivomaslinast  szürkészöld, olajzöld 
sivo more  szürke tenger 
sivo nebo   szürke ég 
sivook  szürke szemű 
sivo vreme  szürke idő 
sivostepski  szürke sztyeppi  
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A szürke színárnyalatok táblázatos áttekintése #555555 - #DDDDDD,  

RGB: (85 85 85 - 220 220 220), H: - 

 magyar az árnyalat kódja angol neve szerb fordítása 

 acélszürke #CCCCCC, RGB: 204 
204 204, H: - 

steel gray čeličnosiva 

 achátszürke
170

 #B4BEBF, RGB: 180 190 
191, H: 182 , RAL 7038 

agate gray ahat-siva 

 akácszín #D9CFC5, RGB: 217 
207 197, H: 30 

locust wood 
colored 

boja bagrema 

 alpakkaszürke
171

 #D4D4D1, RGB: 212 
212 209, H: - 

nickel silver 
color 

alpaka-siva, 
srebrnosiva 

 alumíniumszürke #CCCCCC, RGB: 204 
204 204, H: - 

aluminium 
color 

aluminijum-siva 

 ámbraszín
172

 #E5DCCC, RGB: 229 
220 204, H: 37 

ambergris 
(grey) 

boja ambre 

 antracitszürke
173

 #5C6772, RGB: 92 103 
114, H: 208 , RAL 7016 

anthracite 
color 

antracit-siva 

 árnyékszürke #A5AAAE, RGB: 165 
170 174, H: 207 

shadow gray siv poput senke, 
tamnosiv 

 aszfaltszürke
174

 #878582, RGB: 135 133 
130, H: 36 

asphalt gray asfaltnosiva 

 asztroszürke #696970, RGB: 105 105 
112, H: - 

astro grey astro-siva 

 atlaszszürke
175

 #A5AEB1, RGB: 165 
174 177, H: 192 

atlas gray color atlas-siva 

  

                                                           
170

 Az achát kalcedon- és opálrétegekből álló féldrágakő. Sokféle színben fordul elő, 
különleges rajzolatú lehet. Porózus anyag, ezért festhető is, pl. festékoldatba mártva 
(http://www.szintan.hu). 
171

 Az alpakka ezüsttel bevont réz-nikkel-cink ötvözet. Más néven újezüst, pakfong. 
172

 Az ámbra az ámbráscetek által a bélfal védelmére kiválasztott anyag, évszázadok óta 
a parfümgyártás alapanyaga (http://www.szintan.hu). 
173

 Az antracit kőszén, a legősibb, legkeményebb szénfajta. Felülete fényes sötétszürke 
(http://www.szintan.hu). 
174

 Asphalt (görög) – földviasz. A bitumen szó ugyanezt jelenti latinul. 
(http://www.szintan.hu). 
175

 Az atlasz vagy szatén, az egyik oldalán fényes selyem, bármilyen színű lehet 
(http://www.szintan.hu). 
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 azbesztszürke
176

 #898E72, RGB: 137 142 
114, H: 71, RAL 7003 

asbestos color azbest-siva 

 bádogszürke #A1AEAA, RGB: 161 
174 170, H: 162 

tin color limenosiva, 
metalik siva 

 bagolyszürke #A3A29A, RGB: 163 
162 154, H: 53 

gray owl 
(color) 

sova-siva 

 betonszürke #A8A8A2, RGB: 168 
168 162, H: - 

concrete gray beton-siva 

 börtönszürke #9AA2A4, RGB: 154 
162 164, H: 192 

prison grey zatvor-siva 

 cápabőrszürke #8A8A8A, RGB: 138 
138 138, H: - 

sharkskin grey ajkula-siva 

 cementszürke
177

 #B5B5AD, RGB: 181 
181 173, H: - 

cement gray cement-siva 

 cirmosszürke #9AA2A4, RGB: 154 
162 164, H: 192 

tabby (cat) 
grey 

pirgava 

 csókaszín #5A5A73, RGB: 90 90 
115, H: 229 

jackdaw color čavka-siva 

 csukaszürke #B2BFB9, RGB: 178 191 
185, H: 152 

pike gray štuka-siva 

 daruszürke #969098, RGB: 150 144 
152, H: 285 

crane gray 
color 

ždral-siva 

 delfinszürke #AAABB3, RGB: 170 
171 179, H: 233 

dolphin gray 
color 

delfin-siva 

 dolomitszürke
178

 #B5BDB5, RGB: 181 
189 189, H: 120 

dolomite gray dolomit-siva 

 egérszürke #8A8983, RGB: 138 137 
131, H: 51 

mice color mišja boja 

 elefántszürke #A1A091, RGB: 161 
160 145, H: - 

elephant gray slon-siva 

 ezüstszürke #D6D6D6, RGB: 214 
214 214, H: - 

silver gray srebrnosiva 
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 Az azbeszt szálas szerkezetű kőzet, magnézium- és szilikáttartalmú anyag. Termé-
szetes színe a fehértől a szürkén át a sötét kékesszürkéig terjed, de van sárga és barna 
változata is. Tűz- és hőálló, cementtel keverve régebben építőanyagként (tetőfedés, fal-
burkolat) használták. A mikroszkopikus méretű azbesztszálak belélegzése súlyos egész-
ségkárosodást okoz, ezért ma már nem használják. (http://www.szintan.hu).  
177

 A cement mészkő és agyag zsugorodásig történő égetéséből származó anyag. A 
nedves cement sötétebb, a száraz világosabb szürke. 
178

 A dolomit ásvány és kőzet neve is, anyaga magnézium-karbonát. Korábbi mészkövek 
átalakulása útján jött létre (http://www.szintan.hu). 
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 farkasszürke #C1C2BD, RGB: 193 
194 189, H: 72 

wolf gray color vuk-siva, vučija 
siva 

 fegyverszürke #A5A5A5, RGB: 165 
165 165, H: - 

gunmetal grey metalnosiva 

 felhőszürke #D6D6D6, RGB: 214 
214 214, H: - 

cloud grey oblak-siva 

 fémszürke #8E8E8E, RGB: 142 142 
142, H: - 

metallic grey metalik siva 

 flanelszürke #AEAEB0, RGB: 174 
174 176, H: 240 

flannel grey flanelnosiva 

 földszürke #A2A69A, RGB: 162 
166 154, H: 80 

earth gray zemljanosiva 

 füstszín #B4AAA8, RGB: 180 
170 168, H: 10 

smoke gray 
color 

dim-siva, boja 
dima 

 galambszürke #B8B8B8, RGB: 184 
184 184, H: - 

pigeon gray golubijesiva 

 gémszürke #9FA6B2, RGB: 159 166 
178, H: 218 

heron gray 
color 

čaplja-siva 

 grafitszürke
179

 #717278, RGB: 113 114 
120, H: 231 

graphit gray grafitnosiva 

 gránitszürke
180

 #939F9F, RGB: 147 159 
159, H: - 

granite gray granitnosiva 

 gyöngyszürke #CBD1CB, RGB: 203 
209 203, H: - 

pearl gray bisernosiva 

 hamuszürke #A7A6AB, RGB: 167 
166 171, H: - 

ash gray color pepeljastosiva 

 hematitszürke
181

 #8C9494, RGB: 140 148 
148, H: - 

haematite gray hematit-siva 

 higanyszürke #C2C2C2, RGB: 194 194 
194, H: - 

mercury gray boja žive, srebrna 

 homokszín #CAC1B8, RGB: 202 
193 184, H: 30 

sandy 
grey/color 

pesak-siva 

 iszapszürke #8C8C84, RGB: 140 140 
132, H: - 

mud gray mulj-siva 
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 A görög eredetű grafit/graphit szó a tiszta szén (C) egyik előfordulási formáját jelöli. 
180

 A gránit vulkanikus kőzet. Kvarc, földpát és csillám keveréke, melyben az alkotórészek 
szabad szemmel is láthatóak (http://www.szintan.hu). 
181

 A hematit vas-oxid, fémfényű kő. A hematit többféle formában kristályosodhat, a 
szabályos szerkezetű, csillogó felületű az ún. spekuláris (tükörszerű). A fényesre csiszolt 
köveket régen tükörként használták (http://www.szintan.hu). 
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 kagylóezüst #CCCCD7, RGB: 204 
204 215, H: 240 

shell silver školjka-siva 

 kekiszürke #7F7E6A, RGB: 127 126 
106, H: 57, RAL 7008 

khaki grey kaki boja 

 kéregbarna #8F8779, RGB: 143 135 
121, H: 38 

bark brown boja kore drveta 

 kovaszürke
182

 #7B8484, RGB: 123 132 
132, H: - 

flint gray kremen-siva 

 ködszürke #DCD9D3, RGB: 220 
217 211, H: 40 

fog color, fog 
gray 

magla-siva, 
magleno siva 

 kőszürke #ADB5B5, RGB: 173 
181 181, H: - 

stone gray kamen-siva 

 krómszín #B5B5B5, RGB: 181 
181 181, H: - 

chrome metal 
color, 
chromium grey 

hrom-siva 

 kvarcszürke
183

 #7B8C9C, RGB: 123 140 
156, H: 209 

quartz gray kvarc-siva 

 mákosszürke
184

 #6D7175, RGB: 109 
113 117, H: - 

poppy seed 
(gray) hair 

siva poput 
semena maka 

 malterszürke #949484, RGB: 148 148 
132, H: 60 

mortar color malter-siva 

 Manhattan-
szürke 

#B6BFB6, RGB: 182 191 
182, H: 120 

Manhattan 
gray 

Menhetn-siva 

 mókusszürke #9998A0, RGB: 153 152 
160, H: 248 

vair, squirrel 
grey 

veveričja siva 

 nikkelszürke #DED8CC, RGB: 222 
216 204, H: 40 

nickel gray nikl-siva 

 nyersszín
185

 #D1CABC, RGB: 209 
202 188, H: 41 

raw colors 
(undyed) 

sirova boja 

 nyúlszürke #B5AFA3, RGB: 181 
175 163, H: - 

rabbit gray zečije siva 

 olajszürke #646A5E, RGB: 100 106 
94, H: 90 

olive grey sivomaslinasta 
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 A kovakő szilíciumdús, kemény kőzet. Az őskori ember első kőeszközeinek anyaga 
(http://www.szintan.hu). 
183

 A kvarc szilíciumtartalmú ásvány, sokféle színben létezik, számos fajtája (ametiszt, 
füstkvarc, prazem, aventurin stb.) féldrágakő. 
184

 Eredetileg sötét, félig őszült haj. 
185

 A nyersszín a feldolgozott, de festetlen anyagok (fa, kerámia, bőr, gyapjú, selyem, 
vászon stb.), de elsősorban textíliák természetes színe (http://www.szintan.hu). 
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 ólomszürke #686E78, RGB: 104 110 
120, H: 218 

lead-gray olovnosiva 

 ónszürke #B6B3B2, RGB: 182 
179 178, H: - 

tin gray kalajnosiva 

 ordas
186

 #B3AA9B, RGB: 179 
170 155, H: 37 

dun, fallow 
(color) 

vučije siva 

 orosz-kék #9CA5AE, RGB: 156 
165 174, H: - 

Russan-blue rusko plava
187

 

 osztrigaszürke #7F8278, RGB: 127 130 
120, H: - 

oyster gray ostriga-siva 

 palaszürke
188

 #6D7778, RGB: 109 
119 120, H: - 

slate gray šindra-siva 

 parasztezüst #CCCCCC, RGB: 204 
204 204, H: - 

Mercury glass, 
silvered glass 

živa-srebrna 

 paraszti szürke #7D7D7D, RGB: 125 
125 125, H: - 

rural grey ruralno siva 

 patkányszürke #A6A195, RGB: 166 
161 149, H: 42 

rat gray pacov-siva 

 Payne-szürke
189

 #6D7E8F, RGB: 109 126 
143, H: 210 

Payne’s gray Pajn-siva 

 pernyeszürke #95A3AE, RGB: 149 
163 174, H: 206 

‘flying ashes’ 
color 

pepeljastosiva 

 pisztrángszürke #D0D2D9, RGB: 208 
210 217, H: 227 

trout gray pastrmka-siva 

 platinaszürke #E1DAD6, RGB: 225 
218 214, H: - 

platinum gray platinastosiva 

 pocsolyaszín #7F797A, RGB: 127 121 
122, H: 350 

puddle color bara-siva, boja 
bare 

 porszürke #CFCACE, RGB: 207 202 
206, H: 312 

dust grey prašnjavo siva 
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 Az ordas a szürke-sárga-fehér szőrzet régies neve. Ma nem színnévként használjuk, 
hanem a ’farkas’ szó szinonimája, melléknévként pedig ’aljas, gonosz, kegyetlen’ érte-
lemben (http://www.szintan.hu). 
187

 Állatszínek esetében a ’kék’ színnév rendszerint hamvas kékesszürkét jelent. 
188

 A pala agyagpalából keletkezett kőzet. A létrejöttéhez szükséges nagy geológiai 
nyomás alatt a csillám- és egyéb ásványok egy irányba rendeződnek, ezért könnyű a 
palát vékony lapokká hasítani. Tetőfedésre (zsindelypala) és burkolóanyagnak használják 
(http://www.szintan.hu). 
189

 William Payne angol akvarellfestő volt (1760–1830). Az általa létrehozott és a róla 
elnevezett festék az ultramarinkék, az okkersárga és a fekete keveréke 
(http://www.szintan.hu). 
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 prériszürke #BFB6AF, RGB: 191 182 
175, H: 26 

coyote grey / 
color 

kojot-siva, 
prerijsko siva 

 rizsporszín #D8D2C0, RGB: 216 
210 192, H: 45 

– boja pirinčanog 
brašna 

 sárfekete #6F676B, RGB: 111 103 
107, H: 

mud black blato-crna, 
blatnjavo siva 

– seszínű – uncertain color šišmiš-boja 

 sirályszürke C6CCDC, RGB: 198 204 
220, H: 224 

gull gray galeb-siva, sinji 

 sivatagszürke #D9D3C7, RGB: 217 
211 199, H: 40 

desert gray pustinjskosiva 

 szamárszürke #999591, RGB: 153 149 
145, H: 30 

donkey grey magareća siva 

 szaruszürke #C9BEB5, RGB: 201 190 
181, H: 27 

horn grey rog-siva, 
rožnatosiva 

 tábori szürke #ACACAC, RGB: 172 
172 172, H: - 

military grey vojničkosiva, smb 

 vakolatszürke #A5A5A5, RGB: 165 
165 165, H: - 

mortar grey fasada-siva 

 vakondszürke #6B6B6B, RGB: 107 
107 107, H: - 

mole gray krtičije siva, 
krtica-siva 

 vasporszürke #706B65, RGB: 112 107 
101, H: 33 

iron powder 
grey 

gvozdeni prah-
siva, čađava 

 verébszürke #BDBDAA, RGB: 189 
189 170, H: 60 

sparrow grey vrabac-siva, 
vrapčije siva 
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A ’piros’ a 625–760 nm fényhullámhossz közé eső színtartományt jelöli, 

szubsztraktív színkeveréssel jön létre, a ’sárga’ és ’lila’ szűrőkön átengedett 

fehér fény származékaként. Mivel ilyen nagy hullámhossztartományt foglal 

magába, a nemzetközi megegyezés szerint a középértékkel, a 700 nm-es hullám-

hosszal jelölik.  

 

 A ‘piros/vörös ’ színtartománya 

  világos   

NARANCS- 

SÁRGA  

 

BÍBOR 

  sötét   

A ‘piros’ szín különböző árnyalatai, középen a fokális ponttal
190

  

 
 

Amint láttuk, Berlin és Kay megállapította azokat az alapfeltételeket, 

amelyeknek eleget kell tennie a színnévnek ahhoz, hogy alapszínt nevezhessen 

meg, éspedig, hogy egy alapszínre csak egyetlen konkrét, pontos, motiválatlan 

terminus vonatkozhat. S mindjárt felmerült a harmadik alapszín magyar meg-
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 Forrás: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (A letöltés ideje: 2019. 10. 15.) 
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nevezésének kettőssége: a piros és a vörös szavunk.191 Kiss Gábor felhívja a 

figyelmünket az Értelmező szótár idevonatkozó szócikkeire, miszerint a vörös 

pontosabban le van írva, meg van adva a szín konkrét helye a színskálán, míg a 

pirosat csak a vöröshöz viszonyítva definiálja. Ezt talán azzal is magyarázhatjuk, 

hogy a vörös megnevezés előbb keletkezhetett a pirosnál. Ezt látszanak alátá-

masztani a Szófejtő szótár adatai is, miszerint a vörös szavunk, illetve a népi-

esebb vagy archaikusabb alakja, a veres, finnugor eredetre vall, és a vér főnév-

ből származtatható (tehát véres). Először helynévként jelent meg 1121-ben, 

majd melléknévként az OklSz. 1275-től tartja számon. A véres melléknév pár-

huzamos alakjai közül mára a vörös terjedt el. Ezzel szemben a piros először 

személynévként jelentkezett, éspedig 1330 körül, köznévként viszont 1422-ben 

jegyzi az OklSz. Érdekes, hogy ez volt az elsődleges alak, s csak a nyelvújítás 

idején elvonással keletkezett a pír főnév, nem pedig a főnévből alakult ki 

képzéssel a melléknév, ahogyan az esetleg első pillantásra tűnhet. Ezek szerint 

azt is mondhatnánk, hogy a vörös az elsődleges megnevezés, a piros a 

másodlagos. Azonban a Berlin és Kay által támasztott követelményeknek a vörös 

nem felelhet meg, mivel képzett szó, tehát motivált kifejezés. A piros viszont 

motiválatlan, mert a többi alak ebből az elsődleges formából alakult ki.  

De hogyan különíthetjük el a vörös és a piros színt? Ha a szín színezete 

és telítettsége alapján nehéz ezt megtenni, akkor a világosság koordinátája nyújt 

támpontot. A piros ugyanis világosabb, a vörös pedig sötétebb. Nem annyira a 

fizikai tulajdonságok különböztetik meg őket, mint inkább az érzelmi, hangulati 

beállítottság: a vörös főleg negatív, kellemetlen, nyugtalanító töltetű tárgyakhoz 

járul, a piros a pozitívabb érzelmekhez kötődik, mint amilyen az öröm, a 

vidámság, életerő. Ezért történik meg, hogy ugyanazon tárgyat mindkét szín-

névvel illethetünk, attól függően, hogy az adott pillanatban hogyan viszonyulunk 

a jelzett szóhoz: a piros arc a pozitív konnotációval rendelkező egészséges, vagy 

izgalomtól fűtött arcot eleveníti fel, míg a vörös arc inkább a negatív indulatot, 

haragot, dührohamot ábrázolja. 

Az említett fejtegetések azzal is foglalkoznak, hogy vajon melyik a (Berlin 

és Kay által megállapított sorrend szerinti) harmadik alapszínt megnevező 

kifejezés a magyarban, illetve lehet-e mindkettő az. Ha a vért vesszük a szín-
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 Ezzel a kérdéskörrel már az utóbbi évszázadban többen is foglalkoztak: Gárdonyi 
(1920), Kenedy (1921), Selényi (1948), Szendrey (1936) stb. 
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tartomány prototípusának, akkor a belőle kialakult vöröset tekinthetjük annak, 

szem előtt tartva etimológiáját, valamint azt, hogy a vér színe vörös és nem 

piros. Amennyiben azonban a világosabb, a tűz színe a prototípus, akkor a piros 

színnevet kell előnyben részesíteni (függetlenül attól, hogy a tűzpiros mellett 

létezik tűzvörös árnyalatunk is). A kérdéssel foglalkozó szakirodalom azt 

mutatja, hogy a 19. század végéig még a vörös színmegnevezés volt a domináns, 

s a piros csak bizonyos színárnyalatok megnevezésére szolgáló összetételekben 

fordult elő. De az is szembetűnő, hogy akkoriban a vörös kifejezés a sárgás 

árnyalatokra vonatkozott, a kékes árnyalatokra pedig a piros szót használták. 

Ezzel szemben a 20. század elején már megváltozott ez a nézet, a pirossal illették 

a világosabb, „bájolóbb hatású” árnyalatokat, a vöröset pedig a sötétebb, 

negatív hangulati hatást keltő árnyalatokra alkalmazták. Itt már erőteljesebben 

érezteti hatását az érzelmi viszonyulás, miszerint a piros a jó, a vörös pedig a 

rossz előjelű, s ennek értelmében ilyen jellegű dolgokhoz kezdett kapcsolódni. 

Evidens, hogy a vöröset inkább a tudományos terminológiában alkalmazták és 

alkalmazzák még ma is, valamint a régibb eredetű állandósult szókapcsolatok és 

összetételek esetében. A múlt század 40-es éveiben a piros válik dominánssá a 

vörössel szemben. 

Papp Eszter rámutatott arra, hogy Uusküla és Sutrop észt kutatóknak a 

kognitív salience index szerint 2007-ben 40 magyar anyanyelvű adatközlővel 

végzett kutatása bizonyította, hogy a 19 színnév közül a piros az 1. helyen, a 

vörös viszont a 19. helyen foglalt helyet, ennek értelmében megkérdőjelezték a 

vörösnek az alapszínnevek kategóriájába való besorolásának megalapozott-

ságát. Azt is megállapították, hogy a két színnév közötti különbséget „nem 

nyelvészeti, hanem kognitív, emocionális vagy kollokációs szinten lehet tetten 

érni” (Papp 2012: 107), éspedig  

– a mindennapi tárgyak színe (alma, haj) 

– az állandósult terminológiai kifejezések (különösen a természettudo-

mányokban) 

– a tulajdonnevek (Vörös Bolygó) 

– az érzelmi töltetű kifejezések (piros/vörös arc) 

– a metaforikus használat (vörös – szovjet) terén. 

Benczes és Tóth-Czifra (Benczes – Tóth-Czifra 2014) a magyar piros és 

vörös színnevekről szóló tanulmányukban felvetették, hogy a később kialakuló 
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piros minden bizonnyal a tűz lobogását, ropogását felidéző hangutánzó pir szóból 

alakult ki, megjegyezvén, hogy eredetileg a pörkölés eredményeként keletkezett 

vöröses-barnás szín megnevezésére használták. A szerzőpáros megvizsgálja a 

kollokációs gyakoriságukat is, s megállapítják, hogy mivel a vörös a régebbi, több 

ideje volt a lexikalizációra, illetve az összetételek és állandósult szókapcsolatok 

megteremtésére, amelyekben többnyire átvitt értelemben szerepel. Ez a figuratív 

jelentés általában metonímián alapszik. Ezzel szemben a piros szemantikája 

semlegesebb és általánosabb, jelentésmezeje nagyobb körű entitások 

jellemzésére alkalmas, de a kollokációkban szinte kivétel nélkül elsődleges 

jelentésében fordul elő. 

Benczes és Tóth-Czifra megállapítja, hogy a piros 24%-kal több főnévvel 

társul mint a vörös, de azt is hozzáteszik, hogy a vöröst tartalmazó szószerkezetek 

a beszélt nyelvben többször ismétlődnek, gyakrabban fordulnak elő mint a 

pirossal alkotott kollokációk. Tehát a piros produktivitása nagyobb, de a vörös 

szókapcsolatok előfordulása frekventáltabb (Benczes – Tóth-Czifra 2014: 133). 

Megvizsgálták az online szövegkorpuszt is, hogy kiderítsék, mely főne-

vekkel társul a két színnév leginkább. Megállapították, hogy a vörös a következő 

főnevek mellett domináns: kereszt 1872, bor 1157, csillag 329, zászló 222, fény 

106 (a pirossal ezek kevésbé gyakoriak: kereszt 15, bor 34, csillag 16, zászlo 102, 

fény 45). A piros viszont az alábbi főnevekkel domináns: lámpa 356, pont 228, szín 

113, rózsa 95, folt 85 (érdekes, hogy a vörössel való előfordulásuk kisebb eltérést 

mutat, mint a fenti sorban: lámpa 19, pont 12, szín  109, rózsa 88, folt  82) 

(Benczes – Tóth-Czifra 2014: 136). 

Ezek az eredmények érdekes következményekkel járnak a piros és vörös 

szemantikáját illetően. A piros kapcsolódása, amint már említettük, változa-

tosabb, ugyanakkor elsősorban szó szerinti értelemben használjuk, az entitás 

külső színjellemzőjének jelölésére. Ezek leginkább a ruházati cikkek, az ember 

készítette tágyak, a növények színére vonatkoztathatóak. Az utóbbiak esetében 

egyikük sem az entitás faját, hanem kizárólag a színét jelölik. Ugyanakkor a 

gyümölcsöknél a piros annak érett voltára, ehető állapotára utal, a virágoknál 

viszont a virágpompát, a vegetáció teljét érzékelteti (Benczes – Tóth-Czifra 2014: 

140). 

A pirosat gyakran használjuk a testrészek jellemzésére is: arc, szem, vér, 

száj, orr, fej, bőr, ajak, nyelv, tenyér. Ezek közül néhány esetben a rózsaszín 

árnyalatra utal inkább. Ez a képzettársítás a vér metonimikus kapcsolatát idézi fel, 
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a kiváló egészséget jelképezve. Ugyanakkor a szemmel társítva a piros betegséget 

vagy valamilyen más rendellenes állapotot fedhet (sírás következményeként 

jelentkező megjelenést, irritációt, haragot). Amennyiben mégis átvitt értelemben 

fordul elő, leginkább figyelmeztetésre szolgál: piros lap, piros lámpa. A piros színt 

gyakran hozzák kapcsolatba a veszéllyel, amit a vér kiömlésének a metonimikus 

látszata vált ki, ezért szembeötlő volta lévén figyelemfelkeltő hatása van. 

Kisebb mértékű variálhatósága, de gyakoribb előfordulása miatt  a vörös 

kevésbé fordul elő szó szerinti jelentésében, inkább átvitt értelemben találhatjuk 

meg. Ugyanakkor a vörös figuratív jelentkezése nem véletlenszerű, össze-

függésben van a metonímia jelenségével. Van ugyan néhány természetbeli 

jelenség és szerves anyag is, ahol csak a vörös fordul elő (bor, hús, föld, iszap, 

homok, agyag, réz), azonban sokszor a jelzett szó fajtáját jelöli szemben vala-

milyen más színű entitással, ilyenkor lexikalizálódott értelemben használatos 

(vöröskáposzta, vöröshagyma, vörösfenyő, vörös áfonya). Ez gyakran azzal jár, 

hogy a jelzett tárgyak vörös léte vitatható: így a vöröskáposzta inkább lila, a 

vöröshagyma (héjának színe miatt) pedig narancssárga. Növények esetében tehát 

többnyire konyhakerti növényekre, fák és gyógynövények megkülönböztetésére 

szolgál.  

Állatneveknél a vörös az állatok sajátos fajtáját jelöli: vörösbegy, vörös 

hangya, vörös vércse, vörös róka. Amint a növényeknél, itt sincs szó kimondottan 

vörös színről, inkább barnás árnyalatot jelöl. Számos testrészhez is járul: bőr, haj, 

szem, kéz, fej. Itt azonban többnyire nem az egészségre vonatkozik, hanem 

valamilyen belső intenzív érzelmek hatására kialakult feldúlt idegállapotra, külső 

hőhatások, fizikai megerőltetés révén előállt állapotra, s mindez negatív konnotá-

cióval rendelkezik. 

A szexualitás konnotációit a vörös köröm, vörös ajak, vörös lámpa szó-

kapcsolatokban találhatjuk meg. A vörös még a forradalommal is azonosítható, 

ezért gyakori a csillag, a zászló/lobogó, hadsereg stb. mellett, Benczes és Tóth-

Czifra szerint azért, mert a forradalom vérontással és halállal jár együtt. Negatív, 

baljóslatú hangulat érzékelhető a vörös ördög szókapcsolatban is, a tűz színének 

metonímiája révén, hisz a tűz a pokollal is társítható. A vörös további átvitt 

értelmű használata megjelenik a vörös posztó kifejezésben, amelyet idiomatiku-

san olyan dologra vonatkoztatunk, amely dührohamot vált ki az embereknél 

(Benczes – Tóth-Czifra 2014: 143). 
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A ’PIROS’ SZÓTÁRI JELENTÉSE 

Ahhoz, hogy a Berlin–Kay-féle kategorizálás szerinti harmadik alap-

színnév magyar–szerb összevetését elvégezhessük, meg kell előbb vizsgálni azok 

szótári jelentését. Először is nézzük meg a piros és a vörös színnevek értel-

mezését A magyar nyelv értelmező szótára (ÉrtSz.) és a Magyar értelmező 

kéziszótár (ÉKsz.) alapján192! 

PIROS I. mn 1. A vörös színhez közel eső, de a vörösnél élénkebb és világosabb, 
kellemes színárnyalatú [...] | a) elpirult v. kipirult <arc, orr, fül stb.> [...] 2. (ritk) 
vörös (I. II.) [...] 3. (ritk. költ) egészséges arcú <nő> [...] | a. (átv ritk költ) vidám, 
eleven, élénk [...] | b. (nép) ~ pünkösd (napja) pünkösd [...] 4. (ját) <a magyar 
kártyában> stilizált szívvel megjelölt <kártyalap, kártyaszín> II. fn 1. piros szín, 
illetve ilyen színű felület [...] 2. piros színű ruha v. ruhaanyag, díszítés [...] | a. 
(nép) piros színű bor, vörösbor [...] 3. (közl) a szemafor, a villanyrendőr tilost 
jelző piros színű lámpája, ill. a tilos jelzés [...] 4. (ját) <kártyában> piros szín, ill. 
ebbe a színbe tartozó kártyalap [...] (ÉrtSz.). 

PIROS I. mn 1. Élénk, világos árnyalatú vörös. 2. Ját Magyar kártyában: stilizált 
piros szívvel jelölt <szín(ű lap)> II. fn 1. Piros szín. | Piros festék. | Közl Piros 
tiltó jelzés. 2. Ját Magyar kártyában: piros szín(ű lap) (ÉKsz.). 

VÖRÖS mn és fn veres I. mn 1. A szivárvány színei között a barnássárga mellett a 
külső szélre eső szín, olyan, amilyen az alvadóban lévő vér színe [...] | a. Ilyen v. 
ehhez közelálló színű <haj, szőrzet>, ill. ilyen hajú, szőrzetű <ember> [...] | b. 
<természettől fogva, gyakran betegség, iszákosság következtében> ilyen árnya-
latú, színeződésű, ill. erőfeszítéstől kipirult <bőr, testrész> [...] | c. <kártyában> 
piros (I. 4.) 2. ilyen színű <tárgy, dolog, jelvény a munkásmozgalomban, a forra-
dalomban, a forradalmi hadsereg, párt v. a párt vezetésével működő szervezet 
jelképeként> [...] | a. <főleg állandósult szókapcsolatokban> a forradalmi mun-
kásmozgalommal kapcsolatos, a kommunista párt vezetése, irányítása alatt 
álló, a kommunizmus ügyét szolgáló, azért harcoló [...] 3. <állandósult szókap-
csolatokban> II. fn 1. vörös szín 2. (rendsz. tbsz-ban) (biz) <kül. a nagy októberi 
szocialista forradalom és a Magyar Tanácsköztársaság idején, ill. az azt követő 
évekre vonatkoztatva> kommunista személy, főleg katona [...] 3. vörös színű 
tárgy, kül. vörös ruha. | a. vörösbor [...] | b. vörös színű festék | c. vörös színű 
fonál, dísz [...] 4. (ritk) <kártyában> piros (II. 4.) (ÉrtSz.). 

VÖRÖS nép veres I. mn 1. A vér színéhez hasonló. | Hőtől, erőfeszítéstől, indu-
lattól stb. ilyen árnyalatú <bőr, testrész> | Ilyen árnyalatú barna, sárga, ill. sző-
ke <haj(ú), szőr(ű)>. 2. Tört | Ilyen színű <dolog mint a forradalom, ill. a 
munkásmozgalom v. a kommunista párt jelképe> 3. <Kif-ekben:> vörös öltö-
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 A részletes nyelvtani szerelést, valamint a példákat kihagytam [...]. 
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zetű. 4. Ját Kártyában: piros. II. fn 1. Vörös szín. | Vörös festék. 2. Tört biz <Kül. 
az orosz forradalmak és a Magyar Tanácsköztársaság idején:> kommunista 
személy; vöröskatona. 3. Vörösbor. 4. ritk Ját Kártyában: piros. [←vér] (ÉKsz.). 

Amint látjuk, alapjában véve az értelmezések a két magyar szótárban 

nagyrészt megfelelnek egymásnak, csak a tagoltságuk eltérő, az ÉrtSz. részle-

tekbe menően definiál, az ÉKsz. viszont átfogóbb magyarázatokat nyújt. Ezen-

kívül Papp Eszter kifogásolja a vörös szín meghatározását, miszerint a ÉrtSz. a 

szivárvány színei között a barnássárgához hasonlítja, holott mint tudjuk, a barna 

a szivárvány színei között nem szerepel, „a fehér fényt akárhogyan is bontjuk, a 

kapott színeket akárhogyan is keverjük, sohasem kapunk barnát eredményül” 

(Papp 2012: 113). 

A piros és a vörös szavakról általánosságban elmondhatjuk, hogy mind-

kettő kettős szófajú: lehet főnév is, melléknév is. A melléknévi értelmezések 

közül mindkét esetben első helyen a szín jelentésének körülírása szerepel, majd 

azok leggyakoribb alkalmazási területei következnek (a példákban először tár-

gyakra vonatkoztatva, majd a bőr, illetve testrész indulattól, vagy más körül-

ménytől megváltozott árnyalatára). Másik közös vonás, hogy mindkét szótár 

szócikkeiben külön jelentésként a kártyajáték színe van feltüntetve, azzal a 

megjegyzéssel, hogy a vörös ritkábban használatos ilyen értelemben. Ezenkívül a 

vörös melléknév esetében még két értelmezést találunk, ami a pirosnál nem 

fordul elő: az egyik történelmi vagy politikai jellegű, illeve a kommunistákra, 

szocialistákra vonatkozik, a negyedik pedig az ilyen színű öltözettel jellemzett 

személy kapcsán. A főnévi jelentések nagyrészt követik a melléknéviekét, mind-

két esetben a szín, festék van első helyen, de jelen van még a kártyalap jelentés 

is, a vörösnél viszont a történelmi utaláson kívül még egy egészen konkrét 

jelentés is megtalálható, a vörösbor. 

Ezek szerint megállapíthatjuk, hogy nemcsak intenzitásbeli, színárnya-

lati, hanem nyelvhasználati eltérés is van a két színnév között a magyarban. 

Jelzőként sokszor szinonim értékkel használhatjuk őket, gyakran ugyanazokra a 

főnevekre vonatkoztatva (piros/vörös rózsa, vér, száj, ceruza, táska), azonban 

vannak olyan tárgyak is, amelyek csak a piros (alma, cseresznye, lámpa, pont, 

szív), illetve csak a vörös (haj, szakáll, csillag, bor) jelzőt vehetik fel. Érdekes 

például, hogy a zászló vagy lobogó lehet vörös is és piros is, de a nemzeti zászló 

színe mindig ’piros-fehér-zöld’, nem pedig vörös.  
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A szerbben a piros, illetve a vörös ekvivalense a crven melléknév. Amikor 

az arc pírjáról van szó, a crvenilo helyett a rumen, rumenilo fordul elő. Ezért a 

továbbiakban megvizsgáltuk az említett szerb szavak jelentését: 

CRVEN, -A, -O I 1. a. koji je boje sveže krvi, koji je pocrveneo od priliva krvi pod 
kožu [...] b. koji je boje rđe, crvenkastožut, riđ [...] 2. pol a. koji je na krajnjoj 
levici po svom političkom uverenju, komunistički [...] b. koji se odnosi na revo-
lucionarnu aktivnost, revolucionaran [...] c) koji se odnosi na Crvenu armiju, na 
crvenoarmejce [...] 3. odr. sastavni deo naziva biljnih i životinjskih vrsta II (u 
imeničkoj službi, odr) a. revolucionar, crvenogardejac b. crvenoarmejac c. 
krajnji levičar, komunista d. sportista u crvenom dresu e. crvena boja, crvenilo 
[...]

193
 (RSJ). 

A crven szó – éppúgy mint magyar megfelelői – kettős szófajú. Első 

melléknévi jelentése magára a színárnyalatra vonatkozik, második értelmezése 

politikai, illetve történelmi vonatkozású, a harmadik pedig a növény- és állatvilág 

terminológiájában jelentkező jelzős szerkezeteket említi. A főnévi értelmezések 

első helyén a politikai és történelmi jelentés áll: forradalmárt, szocialista, kom-

munista meggyőződésű személyt jelöl, második jelentése a sporttal kapcsolatos, 

és csak a harmadik helyen szerepel a piros szín vagy festék értelem. 

A piros vagy vörös magyar szavak ekvivalenseként a rumen szó is 

előfordul. Mégpedig főnévi és melléknévi funkcióban is használatos, amikor az 

arc vagy a természet színeire vonatkoztatjuk.  

RUMEN, -A -O 1. otvorenocrven, crvenkast, ružičast: ~o lice, ~a kifla, ~a devojka 
2. kao sastavni deo polusloženica: rumen-boja, rumen-ruža 3. (u imeničkoj 
službi) ž rumenilo

194
 (RSJ). 

A bor vagy a hajnal jelzőjeként a szerbben a rujan melléknév is előfordul 

(igaz, csak költői szövegekben), amely vörösessárga, rőt, piros, vörös színt jelöl: 

rujno vino ’piros/vörösbor’, rujna zora ’bíbor/piros hajnal’. 
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 PIROS I. 1. a) a friss vér színe, ami pirossá vált a bőr alá tóduló vértől b) rozsdaszínű, 
vörösessárga, rőt 2. pol a. szélső baloldali meggyőződésű, kommunista b) forradalmi 
tevékenységre vonatkozó, forradalmi c) a Vörös Hadseregre vonatkozó 3. (határozott 
szemléletű) a növény- és állatvilág terminológiájában minősítő jelzőként II. fn. a) forra-
dalmár, vörösgárdista b) a Vörös Hadsereg katonája c) szélsőbaloldali, kommunista d) 
piros mezes sportoló e) piros szín, festék. 
194

 PIROS 1. világospiros, pirosas, rózsaszín: ~ lice pirospozsgás arc; ~a kifla pirosra sült 
kifli, ~a devojka kipirult arcú lány 2. összetételek előtagjaként: rumen-boja piros szín; 
rumen-ruža viruló rózsa 3. (főnévi funkcióban) pirosság, pír.  
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Az emberi haj vagy szakáll vöröses, rőt árnyalatának jelölésére, valamint 

a vöröses, vörösesbarna szőrű állatok esetében a riđ, -a, -e színnév és a belőle 

derivált képzett szavak és szóösszetételek használatosak. 

RIĐ, -A, -E a. koji je boje rđe, crvenožut b. koji ima crvenkastu dlaku (kosu, bradu, 
brkove)

195
 (RSJ). 

A ’PIROS’ SZIMBOLIKUS JELENTÉSE 

Minden színnek létezik pozitív és negatív értelmezése, azzal, hogy a 

ragyogó élénk árnyalatok inkább pozitív jelentést hordoznak, a matt árnyalatok 

pedig negatívakat. A magyarban ez még a színtartomány elkülönülésével, a piros 

és a vörös színnevek meglétével még nyomatékosabban érzékelhető. A piros 

ugyanis elsősorban sárgás, világosabb, élénkebb, ezért vidámabb hangulatot 

gerjeszt, míg a vörös kékesebb, sötétebb. 

A piros fokozza a jót, a vörös pedig inkább a rosszat váltja ki. Más 

nyelvekben ez nem válik szét ilyen egyértelműen, ezért ott az egységes ’piros’ 

színtartománynak egyszerre pozitív és negatív konnotációi lehetnek, hisz az 

egyrészt a szerelem, illetve a szeretet színe, másrészt pedig a véré és a háborúé. 

Egyszerre szimbolizálja a szeretetet és a gyűlöletet, jelezve, hogy a kettő között 

sokszor elmosódik a határ. Tegyük ehhez hozzá, hogy a tűz a magyarban lehet 

pozitív és negatív konnotációjú is, ezért mindkét színnév társulhat hozzá: tűz-

piros, tűzvörös. A tűz és a vér dualista szimbólumát talán legjobban a főnix 

egyesíti: a tűz és háború romboló jelképét az újjászületéssel és új életerővel. 

Magának a vérnek is kettős szimbólumrendszert tulajdonítunk: amíg titokzatos 

és rejtett, az élet feltételeként tartjuk számon, amint kiömlik, a halált jelenti. Az 

ókortól a piros a férfiasságot, a férfierőt képviselte, így a görög mitológiában 

Arésszal, a rómaiban pedig Marssal hozták kapcsolatba (mindkettő a háború 

istene volt). A világos ’piros’ férfivér ellentéteként a női sötétvörös megalvadt 

vér negatív konnotációjú. A havivérzés piszkosnak számított, ezért a ciklus ideje 

alatt a nőket kirekesztették a közösségből, és a visszatérés előtt megtisztulási 

szertartáson kellett átesniük. 

A Biblia szerint Ádámot az Isten vörös földből teremtette, héber nyelven 

az Ádám annyit jelent, hogy ’piros’. Az Ószövetségben a ’piros’ a kísértés, a bűn 

                                                           
195

 RŐT a. rozsdaszínű, vörösessárga b. akinek vörös a szőrzete (haja, szakálla, bajusza). 
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és a tilalom szimbóluma, hisz a tudás fájának a gyümölcse is piros volt. A korai 

kereszténység időszakában Krisztus, valamint a Krisztusért mártírhalált halt 

emberek vérét szimbolizálta. Ezért egyrészt a hit, az istentisztelet színe, ugyan-

akkor a gyilkosságot, halált, bűnt is jelképezi. A tűz negatív szimbóluma a pokol-

lal és a sátánnal van kapcsolatban. Ezek az ellentétes jelentések a történelem 

folyamán átfonódtak. 

Egyiptomi jóslatokban a gonosz és káros dolgok istenének, vagy az 

ellenségeskedés kígyó-démonának neve piros tintával van lejegyezve. A tör-

ténelem során még a boszorkányüldözéssel, a fekete mellett az ördöggel, a 

tűzhányó kitörésének veszélyével azonosították. 

A ’piros’ szín népszerűségét annak köszönheti, hogy az ember korán 

elsajátította a színezék elnyerésének titkát, s előállításának nehézsége csak 

növelte értékét. Ugyanis a minőséges, színálló és ragyogó piros színezék el-

nyerése hosszadalmas, nehéz folyamatot jelentett, ezért csak a drága kelméket 

festették velük, így a jó minőségű piros ruhaanyag a magasabb társadalmi 

rétegek kiváltsága volt. A középkorban piros ruhát csak a nemesség, a magas 

rangú papság, a bírák és a hóhérok hordtak, ezzel jelképezve az élet és halál 

feletti hatalmukat. A parasztság egyszerűbb, kevésbé élénk öltözetben járt.  

A falusi közösségekben Európa-szerte még a 19. században is szokásos 

volt a piros menyasszonyi ruha. Manapság is, a magyar hagyományos lako-

dalmakban éjfél után a menyecske piros ruhába öltözik át. Ilyen ruhát viselnek a 

menyasszonyok Ázsia nagy részében, így Kínában, Indiában. Ennek nyilván az 

erotikus vágy, a nemi szenvedély felcsigázásában van szerepe.  

Ugyanakkor a ’piros’ színt a prostitúcióval is kapcsolatba hozzuk, gon-

doljunk a vörös lámpás utcákra, városnegyedekre, vagy a 17. századbeli csuklyás 

piros kabátos örömlányokra.  

A természetes vörös hajú emberek a történelem során megbélyegzett 

személyeknek számítottak. A középkori festményeken az árulókat, hitetleneket 

vagy hitszegőket, gyilkosokat, csalókat és hazugokat piros hajjal és szakállal 

ábrázolták (erre talán Júdás a legismertebb példa). Aida Benko megemlíti, hogy 

már a görög és egyiptomi mitológiában is a vörös szörnyeket, valamint a rossz 

isteneket vörös hajú emberekként mutatták be. Ugyancsak ő hívja fel figyel-

münket arra, hogy az Arisztotelésznek tulajdonított 3. századbeli fizionómiai 

traktátumban a vörös megjelenésű embereket gonoszaknak, alattomosaknak, 

köpönyegforgatóknak és kíméletlennek tartották (Benko 2009: 21). A középkori 
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keresztény hagyományban ez a viszonyulás még fokozódott, a vörös hajú nőket 

boszorkányokká vagy örömlányokká nyilvánították, a vörös pigment meglétét 

genetikai degradáció eredményeként magyarázták, ami erkölcsi értékrendjükkel 

is kapcsolatban van. Pastoureau-ra hivatkozva Benko megállapítja, miszerint a 

vöröshajúak diszkriminációja abból ered, hogy szokatlan színük miatt rend-

bontóknak tekintették őket, másságukkal feltűnést keltettek, ezért részesültek 

hátrányos megkülönböztetésben. Idővel a társadalom peremére csúsztatott más 

közösségek jelévé is vált a ’piros’ (Benko 2009: 21). 

A ’piros’ az egészséggel is párhuzamba hozható, ugyanis ha valakinek 

pirospozsgás arca van, róla elmondhatjuk, hogy majd kicsattan az egészségtől. 

Kivéve ha az a szesz vagy a düh következménye, de ilyenkor a piros helyett a 

sötétebb változatot, a vöröst szoktuk alkalmazni. Érdekes megjegyezni, hogy az 

egyiptomiak pirossal jelölték a könyvekben azoknak a fejezeteknek a címét, 

amelyek a betegségek gyógyítására és a gyógyszerek adagolására vonatkozott. 

Néhány dél-európai, de főleg az amerikai indián kultúrákra volt jellemző, hogy 

halottaikat piros színezékkel kenték be, abban a hitben, hogy az életerővel látja el 

az elhunytat.  

Ezzel kapcsolatosan elmondható, hogy a szerb kultúrában elterjedt az a 

hiedelem, miszerint a ’piros’ megvéd a rontásoktól, s különösen az élet nagy 

fordulópontjain (a születéstől a keresztelésig tartó időszakban, a házasságkö-

téskor, a szüléskor és a halál beálltakor) előszeretettel használták a piros szimbó-

lumokat. Az újszülött csuklójára még ma is piros színű fonalat szoktak kötni, hogy 

elűzzék a rossz szellemeket.  

Az alkimisták ún. bölcsek köve is piros színű. A cinóbert sokáig élő arany-

nak nevezték, s az a halhatatlanságot szavatoló varázsital fő alkotóelemét képez-

te, abban a hiszemben, hogy a Nap energiáját közvetíti, amitől az emberek meg-

fiatalodnak.  

A ’piros’ a forradalmak színe, először a nagy francia forradalom idején 

(1789) használták szimbólumként a vörös lobogót, amely egyrészt a bátorságot, 

másrészt pedig a forradalomért ontott vért jellemezte. Később az orosz (1918), 

majd a kínai forradalomban (1949) is lengették, így vált a piros a kommunizmus és 

a szélsőbaloldal politikai szimbólumává. A nemzeti zászlókon a szabadságot 

jelképezi. 

A ’piros’ az ünnepek színe (leginkább a karácsonyé és az újévé) is, az 

öröm, a meghitt családi melegségé. Sokszor a fényűzés és a hatásvadász látványos 
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események velejárója (gondoljunk pl. a piros szőnyegre, amelyet a film- vagy 

dalfesztiválokon a díszvendégek számára terítenek le).  

A természetben – a zöld komplementer színeként – igen szembeötlő, 

ezért a veszélyt is hivatott jelölni. Figyelmeztetésként a sárgával együtt a közle-

kedési jeleken gyakori színnek számít, a közlekedési jelzőlámpán a tiltott áthaladás 

jele a piros, a fociban pedig a piros lap a játékos kiállítását jelenti. A lektori, 

korrektori javítások szintén piros színnel történnek. 

A tűzoltóautók szerte a világon piros színűek, de emellett a vérrel 

kapcsolatos egyéb szimbólumok is, mint a Vöröskereszté, vagy az AIDS elleni 

harcot jelképező piros szalagé. 

Az érzelmi oldalát tekintve, a piros legfőképpen a düh és a szégyenérzet 

jelölője. A lobbanékony embereknél fokozza az agresszív viselkedést és az 

erőszakot. Ugyanakkor figyelemfelkeltő és vágygerjesztő hatása van, ezenkívül az 

energiatúltengéssel is kapcsolatba hozható (gondoljunk a piros sportkocsikra).  

A ’PIROS’ SZÍN A KÉT NYELV SZÓASSZOCIÁCIÓS SZÓTÁRÁBAN 

A színnevek jelentése, szimbolikus értelmezése sokban hozzájárul az 

asszociációs színárnyalatok nevének létrehozásához. Ez a jelen dolgozatot követő 

szerb nyelvű tanulmányból is kiderül. Viszont az említett jelentések úgyszintén 

nagymértékben hatnak a színnevekre, mint a hívószókra kapott reakciók jellegére, 

ezért itt most összevetjük, hogy milyen válaszok fordulnak elő a ’piros’ kapcsán a 

két nyelv szóasszociációs szótárában.  

Fejtegetésünk elején meg kell jegyeznünk, hogy a szerb szóasszociációs 

szótár a többi színt feldolgozó gyakorlattól eltérően, másként viszonyul a ’piros’-

sal kapcsolatos adatgyűjtéshez. Ugyanis a többi színnév hívószóként határozatlan 

szemléletű, nominativusi hímnemű alakban (beo, crn, plav stb.) fordul elő, a 

’piros’ viszont két különálló szócikkel is szerepel a szótárban. Az egyik címszava a 

határozott szemléletű crveni196, a másiké pedig a genitivusi esetben levő 

crvenog.197 A genitivus használata jelzős szerkezetekre utal, így részben más-
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 Nem látom indokoltnak a határozatlan helyett a határozott szemlélet használatát, 
annál is inkább, mert a válaszszavak között szereplő melléknevek egyikben és a másik-
ban is előfordulnak, s ez a többi szín adatolásánál sem jelentett gondot. 
197

 Crven(i) nos – crvenog nosa/piros orr – piros orrú. 
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milyen válaszszavak jelentkezését eredményezte198, azonban ugyanez az eset 

fordulna elő a többi színnévnél is, ha ilyen kettősséget alkalmaztak volna. Tegyük 

hozzá még azt is, hogy a második szócikk válaszszavai nem mind genitivusban 

állnak, ahogyan azt a címszó megkövetelné, tehát nyugodtan el lehetett volna 

tekinteni ettől a megkülönböztetéstől. Ebben az áttekintésben csak az első szócikk 

adatait dolgozom fel részletesen, de ha a crvenog válaszai között olyanokat 

találok, amelyek az elsőre is jellemzőek lehetnek, zárójelben ezeket is 

megemlítem.  

Az is feltűnő, hogy a 800 szerb adatközlő a ’piros’ kapcsán többféle, 

változatosabb választ adott a magyar 1085 vizsgálati alanynál, ami a többi színre 

nem jellemző. Ehhez mindenképpen hozzájárultak a két nyelv közötti kollokációs 

különbségek is a ’piros’ színnév kapcsán. Íme a szócikkek199: 

CRVENI krv 54; krst 35; cvet 34; komunisti 31; komunizam 20; zvezda 18; auto, trg 
17; plavi 15; ljubav, nos 14; džemper 12; vetar, zeleni 11; ferari, tepih 10; šal 9; 
crni, krvavi, mravi, petao, srce, vatra 8; obrazi, paradajz, Rusi, ruža, zastava 7; 
boja, karton 6; beli, Indijanci, karanfil, obraz, toplo, vatreni 5; automobil, jastuk, 
komunista, koral, petokraka, plašt, ruž, šešir, zmaj 4; armija, barjak, đavo, jabuka, 
jezik, Kmeri, krvav, paprika, radost, rak, Rusija, socijalizam, svetlo 3; cveće, fenjer, 
Indijanac, jarki, kaput, karmin, komunjare, korali, oktobar, pojas, purpurni, 
rumen, semafor, sunce, Tito, topli, zelen, znak, zvezdaši, žuti 2; -a Zvezda, avion, 
balon, baloni, banda, beo, bik, bled, blještavost, boje, bol, borba, boss, božur, 
božuri, breg, brigada, broj, broš, bulka, cipele, crn, crvena boja, Crvena Zvezda, 
čaršav, čovek, Deda Mraz, dim, drag, dres, drug, džip, đavoli, Englezi, eritrociti, 
Feniks, fesić, ford, Francuzi, fudbal, garda, grudnjak, i beli, iritirajući, jačina, 
jagoda, jak, jaki, jako, jarbol, jarko, JUL, kap krvi, klub, kofer, koktel, komarac, 
komunistički, komunjare!!, kosa, košulja, krov, krug, krvni zrnci, lak, latica, Lenjin, 
lepi, leptir, leto, luster, ljubavni, ljubomorni, ljudi, ljutit, mač, makovi, mantil, 
maramica, moderni, Moskva, mrav, mundiri, najlepša boja, nokti, obojen, odeća, 
oficiri, omiljen, osmeh, otok, papagaj, paradajz, partizan, pečat, pežo, plav, pod, 
pogled, politički, porazi, Porsche, postiđenost, požar, red, rozikast, rumeni, Rus, 
rush, ružičasti, ružičnjak, ružni, sivi, sluđenost, sok, SPS, staljinizam, stid, stidljivi, 
sto, strasni, strastven, svet, škorpion, špagete, Španija, tamno, tapete, Teletabis, 
topao, toplota, tulipan, ugao, univerzitet, upečatljiv, usijani, užaren, vatren, vatre-
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 Ehhez talán az is hozzájárulhatott, hogy az adatközlők minden bizonnyal odafigyeltek 
arra, hogy ne használják ugyanazt a szót mindkét hívószóra. 
199

 A szócikkekben előforduló válaszszavak írásmódját nem javítottam. 
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nost, vino, vlast, voz, vreli, vruć, vruće, vrući, zabrana, zajapureni, zalazak sunca, 
zažareni, zbunjeni, zdrav, zrnce krvno, zubi, živost 1.

200
  

CRVENOG
201

 nosa 61; krv 31; lica 27; nos 18; vina 17; krsta, zmaja 16; džemper 13; 
ljubav, obraza 1; ferarija, semafor 10; srce, šala 9; belog, boja, plavog, raka 8; 
auta, auto, crnog, đavola, kaputa, vatra 7; bika, jarca, mora, petla, ruža, sjaj, 
strast, šešira, tepih, tepiha, zvezda 6; cvet, cveta, džempera, đavo, juga, lice, sjaja, 
sunce, šal 5; bik, krst, nebo, obraz, paradajz, petao, sunca, svetla, vatrenog, vino 
4; jastoga, jezik, jezika, komunizam, konja, oka, oktobra, usne, zastave 3; auto-
mobil, BMW, crno, ćilim, detlić, detlića, fenjera, ferari, golfa, ja, jabuka, jakog, 
kaput, karmin, kartona, majica, meseca, moćnog, more, oči, odsjaja, ogrtač, 
ogrtača, pantalone, papagaj, paradajza, pežoa, poršea, Rudolf, ruž, ruže, slona, 
srca, stojadina, svetlo, usijanje, videti, zec, zeca, zelenog, zmaj 2; automobila, 
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 PIROS vér 54; kereszt 35; virág 34; kommunisták 31; kommunizmus 20; csillag 18; 
autó, tér 17; kék 15; szerelem, orr 14; pulóver 12; szél, zöld 11; Ferrari, szőnyeg 10; sál 
9; fekete (határozott szemléletű), véres, hangyák, kakas, szív, tűz 8; arc, paradicsom, 
oroszok, rózsa, zászló 7; szín, lap 6; fehér (határozott szemléletű), indiánok, szegfű, arc, 
meleg, tüzes 5; gépkocsi, párna, kommunista, korall, ötágú csillag, palást, szájrúzs, kalap, 
sárkány 4; katonaság, lobogó, ördög, alma, nyelv, khmerek, véres, paprika, öröm, rák, 
Oroszország, szocializmus, fény 3; virág, viharlámpa, indián, élénk, kabát, kármin, kom-
munisták (pejoratív), korallok, október, öv, bíbor, pirospozsgás, villanyrendőr, Nap, Tito, 
meleg, zöld, jel, a Zvezda szurkolói, sárga 2; -a Zvezda, repülő, léggömb, léggömbök, 
banda, fehér (hímnemű), bika, sápadt, tündöklés, színek, fájdalom, harc, boss, bazsa-
rózsa, bazsarózsák, domb, brigád, szám, melltű, pipacs, cipő, fekete (hímnemű), piros 
szín, Crvena zvezda, lepedő, ember, Télapó, füst, kedves, mez, barát, terepjáró, ördögök, 
angolok, vörösvérsejtek, főnix, kis fez, Ford, franciák, futball, gárda, melltartó, és fehér, 
ingerlő, erő, eper, erős (hímnemű), erős (határozott szemléletű), erősen, árbóc, ragyo-
gó, JEB, egy csepp vér, klub, bőrönd, koktél, szúnyog, kommunista, kommunisták (pejo-
ratív), haj, ing, tető, kör, vérsejtek, lakk, szirom, Lenin, szép (határozott szemléletű), lep-
ke, nyár, csillár, szerelmi, féltékeny, emberek, mérges, kard, mákvirágok, tavaszikabát, 
zsebkendő, divatos, Moszkva, hangya, mundérok, legszebb szín, körmök, színezett, ruhá-
zat, tisztek, kedvenc, mosoly, duzzadás, papagáj, paradicsom, partizán, pecsét, Peugeot, 
kék, padló, látvány, politikai, vereség, Porsche, szégyenérzet, tűzvész, red, rózsaszínes, 
piros, orosz, rush, rózsaszín, rózsakert, csúnya, szürke, zavar, gyümölcslé, SZSZP, sztá-
linizmus, szégyen, szégyenlős, asztal, szenvedélyes, világ, skorpió, spagetti, Spanyol-
ország, sötét, tapéta, Teletabis, meleg, hőség, tulipán, sarok, egyetem, mély benyomást 
keltő, forró, izzó, tüzes, hevesség, bor, hatalom, vonat, forró, meleg, tilalom, kipirult, 
napnyugta, felizzott, zavarodott, egészséges, vérsejt, fogak, élénkség 1. 
201

 Előre kell bocsátanom, hogy a genitivusi szerkezet a szerbben – az előtte álló elöljáró 
és a jelzett szó jelentésének függvényében – többféleképpen fordítható, jelölhet tárgy-
esetet, birtokos vagy részelő esetet, megfeleltethető jelzős szerkezettel, ezért az értel-
mezés során tekintettel leszek a válaszszó jelentésére és hívószóval való kapcsolatának 
konkrét szemantikai és pragmatikai hátterére. 
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balon, barjaka, belo, besnog, bicikl, bika, blud, bljeska, boginje, boja komunista, 
boja ljubavi, C. zvezda, Cigan, cipele, crn, crven, crvendać, crveno svetlo, cvekla, 
čarape, Čegevara, čovek, dana, delije, deliju, detlići, divno, dosada, duha, duksa, 
dželiger, džipa, ekspresivnost, energija, glavobolja, grla, grlo, horizont, hrabrost, i 
crnog, Indijanac, irvas, Ivana, izazovnog, izraza, jabuke, jačina, jagoda, jagode, 
jaguar, jaguara, jahač, jahači, jakna, jarkog, jastog, jastreb, jastreba, jastreba pad, 
jastuk, jednoroga, jutra, karmina, kola, kolača, komunista, konj, kravata, krov, 
krova, kruga, krvnog, leptira, lista, lišća, lososa, mačka, mantila, marama, Mars, 
medu, medveda, mercedesa, mermera, meso, miš, miša, moć, moda, mozga, 
najlepše, navijači, neba, nemira, nosa, nosića, obrazi, ognja, oklopa, omiljena 
boja, opela, pakao, paprenog, paprika, pas, patuljak, pero, pesak, pesma, petka, 
petlić, petlića, pevca, pežo, platno, plašt, plašta, platna, plavetnilo, plavonog, 
pliša, pogleda, pogledati, popodneva, porše, psa, ptica, radost, rak, ranca, raz-
dražljivost, rečnika, red, repa i krila, ružna, sanduk, se gnušaju, seks, seks, seks, 
seks, semafora, septembra, serafa, slina, Sloba, slova, snaga, snažno, SPS, stid, 
strastven, sveta, svetlo na semaforu, štih, tanjira, ten, tena, Tito, toka, toplog, 
trči, trg, trga, upozorenje, uroci, usijanja, usta, vatreno, veče, vepra, veselog, vile, 
vozila, vrata, zastideti se, zeleno, zmija, zvezdanog, žar, žara, život, životinja 1.
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 PIROS(É) orrú, 61; vér 31; arcú 27; orr 18; borból 17; kereszté, sárkányé 16; pulóver 
13; szeretet, arccal 1; Ferrarit, villanyrendőr 10; szív, tréfa 9; fehéret, szín, kéket, rákot 
8; autót, autó, feketét, ördögöt, kabátot, tűz 7; bikát, kost, tengert, kakast, rózsa, ragyo-
gás, szenvedély, kalapú, szőnyeg, szőnyeget, csillag 6; virág, virágú, pulóverű, ördög, ju-
gót, arc, fényű, nap, sál 5; bika, kereszt, ég, arc, paradicsom, kakas, napot, fényű, tüzest, 
bor 4; langusztát, nyelv, nyelvet, kommunizmus, lovat, szemű, októbert, ajkak, zászlók 3; 
autó, BMW, fekete, szőnyeg, harkály, harkályt, viharlámpát, Ferrari, Golfot, én, alma, 
erőset, kabát, kármin, lapot, póló, holdat, hatalmast, tenger, szemek, visszfény, felöltő, 
felöltőt, nadrág, papagáj, paradicsomot, Peugeot, Porschét, Rudolf, ajakrúzs, rózsák, 
elefántot, szívű, sztojadint (gépkocsimárka), fény, izzás, látni, nyúl, nyulat, zöldet, sár-
kány 2; gépkocsit, léggömb, lobogót, fehér, dühöset, kerékpár, bikát, paráznaság, villa-
nás, istennők, a kommunisták színe, a szerelem színe, C. zvezda, cigány, cipő, fekete 
(hímnemű), piros (hímnemű), vörösbegy, piros fény, cékla, harisnya, Che Guevara, em-
ber, nap, daliák (a Crvena zvezda szurkolói), daliát, harkályok, gyönyörű, unalom, szel-
lemű, vastag pólót, terepjárót, expresszivitás, energia, fejfájás, torkú, torok, horizont, 
bátorság, és feketét, indián, rénszarvas, Ivana, kihívót, kifejezésű, almák, erősség, eper, 
földieper, Jaguár, Jaguárt, lovagló, lovasok, dzseki, élénket, languszta, héja, héját, héja 
zuhanása, párna, egyszarvút, reggelen, kármint, kocsi, kalácsot, kommunista, ló, nyak-
kendő, tető, tetejű, körű, vérű, lepkét, lista, levelű, lazacot, macskát, tavaszikabátban, 
kendő, Mars, mackót, medvét, Mercedest, márványú, hús, egér, egeret, hatalom, divat, 
eszű, legszebb, szurkolók, egű, nyugtalanságot, orrú, orrocskájú, arc, tüzű, páncélú, 
kedvenc szín, gyászszertartást, pokol, csípőst, paprika, kutya, törpe, toll, homok, dal, 
pénteken, kakaska, kakaskát, kakast, Peugeot, vászon, palást, palástot, vászonból, kék-
ség, kéklábú, plüssből, pillantású, megnéz, délután, Porsche, kutyát, madár, öröm, rák, 
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PIROS szín/színek 286 26,4%; kék 139 12,8%; alma 89 8,2%; vér 65 6%; zöld 41 
3,8%; sárga 38 3,5%; fekete 29 2,7%; rózsa 22 2,0%; szerelem 19 1,8%; lámpa 18 
1,7%; labda 17 1,6%; fehér 13 1,5%; szív 13 1,2%; ruha 11 1,0%; tűz 10 0,9%; 
autó, függöny, szeretet, tilos 8 0,7%; Ferrari, pipacs, vörös 7 0,6%; ceruza, virág 6 
0,6%; Piroska 5 0,5%; kendő, kör, meleg, melegség, pulóver, szép, színes, toll, 
tulipán 4 0,4%; kép, kocsi, kréta, lány, lila, Mikulás, nadrág, nap, nyár, póló, pont, 
tábla, terítő 3 0,3%; anya, cipő, császár, cseresznye, csoki, élénk szín, eper, festék, 
filctoll, jelzőlámpa, Juliska néni, kedvenc pulóverem, meggy, méreg, narancs, 
négy, paradicsom, puha, pulcsim, ráma, rúzs, sapka, szék, szép szín, szoba, tollam, 
vakító 2 0,2%; arc, barátnő, betű, bika, bordó, boros, camel, citromsárga, csúnya, 
égő, Barcelona, farkas, felcsigázó, ingerlő szín, javítás, javítószín, jó, karácsony, 
karkötő, katica, kedvenc, kedvencem, ketchup, kisbaba, közlekedési lámpa, 
lakónegyed, lap, lézer, menstruáció, név, öcsike, oldal, óra, pacsi, paprika, Piri, 
piros, piros lámpás negyed, Piroska és a farkas, red, rikító, romantika, rózsaszín, 
sál, seb, sütő, Télapó tojás, vad szín, vadság, vakít, vászon, világos. 

A magyar adatközlők elsősorban a fölöttes fogalmat nevezik meg nagy-

számban (26,4%), a szerb szótárban pedig a ’piros’ prototipikus jelentése a ’vér’ 

krv (6,75%-kal) szerepel első helyen. De nézzük meg, milyen a ’piros’ szín 

kapcsolata a többi alapszínnel. A szerbben a ’szín’ boja csak 6-szor fordul elő, ami 

a korpusz 0,7%-át teszi ki. A színek közül első helyen mindkét nyelvben a ’kék’ 

jelenik meg, bár az arányuk a magyarban kétszeres. A második helyezés is hasonló 

képet mutat, a ’zöld’ a magyarban 3,8%-kal, a szerbben pedig 1,4%-kal képviselteti 

magát. A továbbiakban a sorrend különbözik. A szerbben a harmadik helyen a 

’fekete’ áll, negyediken a piros egyik árnyalata, a rumen, valamint a ’sárga’, a sor 

végén pedig a rózsaszín található. A magyarban harmadikként a sárga jelenik meg, 

majd azt a fekete, továbbá a fehér követi, és sorrendben hatodik a vörös. A 

szerbbel ellentétben jelen van még a bordó és a lila, ezenkívül a ’sárga’ egyik 

árnyalata. A sort a szerbhez hasonlóan a rózsaszín zárja, azonos előfordulási 

aránnyal. 

Láthatjuk, hogy mindkét nyelvben kifejezésre jut a három elsődleges szín 

együttese: a pirosé, a kéké és a zöldé, ami nem meglepő. Érdekes, hogy a magyar 

                                                           
hátizsákot, ingerlékenység, szótárú, sor, farkú és szárnyú, csúnya, láda, undorító, szex, 
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vörös mellett a szerbben is előfordul a ’piros’ egyik árnyalata, a rumen. Az, ami 

nyilvánvaló, hogy a szerbben a ’fehér’ egyáltalán nem jön be válaszként a ’piros’ 

hívószóra, s az egyik nyelvben sem található meg a ’barna’. 

 

sorsz. HSZ crveni  HSZ piros  

 
VSZ 

előfordulás 
VSZ 

előfordulás 

számszerű % számszerű % 

boja (16) 6 0,70% szín (1) 286 26,40% 

1. plav  15 1,90% kék  139 12,80% 

2. zelen 11 1,40% zöld 41 3,80% 

3. crn 8 1,00% sárga  38  3,50% 

4. rumen/žut 2 0,25% fekete 29 2,70% 

5. ružičast 1 0,10% fehér 13 1,50% 

6.   vörös 7 0,60% 

7.   lila 3 0,30% 

8.   bordó/citrom-
sárga/ rózsaszín 

1 0,10% 

 
Említettem, hogy a szerbben a ’vér’ áll az élen. A PROTOTIPIKUS JELENTÉSek-

re mindkét nyelvben még egy sor asszociációt találunk. A szerbben a ’vér’-rel 

kapcsolatos kifejezések közül még krvavi (8); krvav (3) ’véres’; eritrociti ’vörös-

vérsejtek’, kap krvi ’vércsepp’, krvni zrnci ’vérsejtek’, zrnce krvno ’vérsejt’ 1-szer 

fordul elő (ha ehhez hozzáadjuk a krv 54 válaszszavát, akkor össz előfordulásuk 

8,28%-ot tesz ki), a magyarban pedig csak a vér főnév van jelen 6%-os megter-

heltséggel. A második prototipikus jelentésre, a ’tűz’-re a szerbben a következő 

lexémákat találjuk a vatra ’tűz’ (8); vatreni ’tüzes’ (5); dim ’füst’, požar ’tűzvész’, 

usijani ’izzó, hevített’, užaren ’tüzes, izzó’, vatren ’tüzes’, vatrenost ’tüzesség, 

hév’, zažareni ’izzó’ (ognja ’tűzé, lángé’, žar ’parázs’)203, míg a magyarban a tűz 

tízszer fordul elő (0,9%). 

A szerbben kifejezetten jelen van az IDEOLÓGIAI vonulat, a pirosról leg-

inkább a kommunizmusra, szocializmusra és a vele kapcsolatos, illetve a szimbó-

lumrendszerébe tartozó tárgyakra, fogalmakra asszociálnak az adatközlők: ko-

munisti ’kommunisták’ (31); komunizam ’kommunizmus’ (20); zvezda ’csillag’ 

(18); trg ’tér’ (17); zastava ’zászló’ (7); komunista ’kommunista’, petokraka 
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’ötágú csillag’ (4); armija ’hadsereg’, barjak ’zászló’, socijalizam ’szocializmus’ 

(3); komunjare ’a kommunisták gúnyneve’, oktobar ’október’, Tito (2); borba 

’harc’, JUL ’Jugoszláv Egyesült Baloldal’, komunistički ’kommunista’, komunjare!! 

’a kommunisták gúnyneve’, Lenjin ’Lenin’, Moskva ’Moszkva’, partizan ’par-

tizán’, politički ’politikai’, Rus ’orosz’, SPS ’Szerb Szocialista Párt’, staljinizam 

’sztálinizmus’, svet ’világ’, vlast ’hatalom’ (1). Hogy mennyire erős ez a vonulat, 

arról a korpuszban való jelenlétük 12,9%-os aránya tanúskodik. Ezek a kon-

notációk a magyar szóasszociációs szótárból teljesen hiányoznak, valószínűleg 

mert azok mind a vörös szó kollokációit képezik, és ha a vörös lenne a hívószó, 

előfordulnának a magyarban is.  

A NÖVÉNYNEVEK mindkét korpuszban megtalálhatóak, legtöbb természet-

szerűleg a virágnév, kezdve a fölérendelt fogalom megnevezésétől cvet/cveće 

(36); virág (6); de szép számban képviseltetik magukat a jellegzetesen piros 

virágú fajták is. A legtöbb találata a ’rózsá’-nak van: rózsa (22)/ruža (7). A 

szerbben még előfordul a karanfil ’szegfű’ (5); božur, božuri ’bazsarózsa’, bulka 

’pipacs’, latica ’szirom’, makovi ’pipacsok’, ružičnjak ’rózsakert’, tulipan ’tulipán’; 

a magyarban pedig a pipacs és a tulipán 4%-kal. A gyümölcsök közül a szerbben 

csak a jabuka ’alma’ és a jagoda ’eper’ található meg, míg a magyarban az 

almán (89) és az epren kívül előfordul még a cseresznye, a meggy és a narancs 

(2). A konyhakerti növények közül csak a paradicsom – paradajz és a paprika 

szerepel. 

Az ÁLLATNEVEK közül a magyar korpuszban csak a bika, a farkas és a 

katica (ti. a katicabogár) van jelen. A szerbben viszont ennél sokkal több: mravi 

’hangyák’, petao ’kakas’ (8); rak ’rák’ (3); bik ’bika’, komarac ’szúnyog’, leptir 

’lepke’, papagaj ’papagáj’, škorpion ’skorpió’, (jarca ’kecskebaké’ [6]; jastoga 

’langusztáé’, konja204 ’lóé’ [3]; detlić ’harkály’, slona ’elefánté’, zec ’nyúl’ [2]; 

irvas ’rénszarvas’, jastreb ’héja’, lososa ’lazacé’, mačka ’macska’, medveda 

’medvét’, miš ’egér’, pas ’kutya’, petlić ’kiskakas’, ptica ’madár’, zmija ’kígyó’, 

životinja ’állat’ [1]). 

Az EMBERre utaló válaszszók között elsősorban a testrészek szerepelnek, 

éspedig a vért pumpáló szervünk, a szív/srce (a magyarban 13-szor, a szerbben 

8-szor), majd az arc – obraz (a magyarban csak egyszer, a szerbben pedig 12-szer 
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jelentkezik205). Ezenkívül a magyarban még egyszer a seb, valamint a 

menstruáció206 fordul elő. A szerbben a válaszok között megtalálhatjuk még a 

nos ’orr’ (14); jezik ’nyelv’ (3); kosa ’haj’, nokti ’körmök’ és zubi ’fogak’ (usne 

’ajak’ [3]; oči ’szemek’ [2]; grlo ’torok’, usta ’száj’, ten ’bőrszín’) testrészeket. A 

szerbben gyakoriak az embercsoportokat jelölő mellék- és főnevek, amelyek 

leginkább egy sportklub tagjait vagy szurkolóit jelölik: zvezdaši, -a zvezda, 

Crvena zvezda, delije ’csillagosok – a Crvena zvezda szurkolói’, de egyéb pirossal 

kapcsolatos csoportosulások tagjaira is vonatkozhatnak: banda ’banda’, brigada 

’brigád’, garda ’gárda’, klub ’klub’, ljudi ’emberek’, oficiri ’tisztek’. Egyetlen 

embert is megnevezhetnek: boss ’főnök’, čovek ’ember’, Deda Mraz ’Télapó’, 

drug ’barát vagy elvtárs’ (Čegevara ’Che Guevara’, jahač ’lovas’, navijači 

’szurkolók’, Sloba). A magyarban jellemzőbbek a személynevek Piroska (5); 

Juliska néni (2); Piri, vagy a személyjelölő köznevek: lány, Mikulás (3); anya, 

császár (2); barátnő, kisbaba, öcsike, Télapó. 

A FANTÁZIALÉNYEK előfordulása a szerb nyelvre jellemző: zmaj ’sárkány’ 

(4); đavo, đavoli ’ördög’, Feniks ’főnix’, Teletabis207 (Rudolf208, boginje ’istennők’, 

jednoroga ’egyszarvú’, pakao ’pokol’, patuljak ’törpe’). 

A jellegzetesen piros színű TÁRGYak is nagy számban szerepelnek a 

korpuszokban. Túlsúlyban a közlekedési eszközök vannak, közülük is legtöbb a 

gépkocsi: auto ’autó’ (17); ferari ’Ferrari’ (10); automobil ’gépkocsi’ (4); džip 

’terepjáró’, ford ’Ford’, pežo ’Peugeot’, Porsche ’Porsche’ (3); (BMW, golfa 

’golfé’, stojadin ’Fiat 101’ [2]; jaguar, mercedesa ’Mercedesé’, vozila ’járművek’). 

A magyarban ennél sokkal kisebb arányban jelentkeznek: autó (8); Ferrari (7); 

kocsi (3). A többi jármű közül csak a szerb szótárban találhatunk néhányat: avion 

’repülő’, jarbol ’árbóc’, voz ’vonat’ (3) (bicikl ’kerékpár’). A közlekedési jel-

zőlámpa, szerbül semafor is benne van a szócikkben, a magyarban kétféle-

képpen is: jelzőlámpa, közlekedési lámpa. A többi tárgy igen változatos képet 

mutat. A szerbben az alábbiak szerepelnek még: balon ’lufi’, kofer ’bőrönd’, krov 

’tető’, krug ’kör’, mač ’kard’, pečat ’bélyegző’, ugao ’sarok’, univerzitet ’egye-
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tem’ (3); fenjer ’viharlámpa’ (sanduk ’láda’, slova209 ’betűs’). A magyarban van 

néhány főnév az író- és festékszerek kategóriájából: ceruza (6); toll (4); kréta (3); 

festék, filctoll, tollam (2); betű, oldal (1). Két főnév (az egyik elég nagy frekven-

ciával) fényforrást jelöl: lámpa (18); égő (1), de az olyan településrészeket is, 

amelyekre ezek a lámpák, illetve az általuk szimbolizált nyilvánosházak jellem-

zőek: lakónegyed, piros lámpás negyed. Említsük még meg az eléggé frekventált 

választ is, a labda főnevet, amely a magyar korpusz 1,6%-át teszi ki. 

S ha már a fényforrásnál tartunk, említsük meg magát a fényt is. A 

szerbben leginkább a fény intenzitását jelölő melléknevek és főnevek sze-

repelnek, de a nap is, mint természetes fényforrás: svetlo ’fény’ (3); jarki 

’fényes, ragyogó’, sunce ’nap’, zrak ’sugár’ (2); blještavost ’vakító világosság’, 

jarko ’ragyogóan’, živost ’élénkség’, sjaj ’ragyogás’ (6); bljesak ’villanás’.  

Maga az erős fény a TAPINTÁS ÉRZETÉvel is társulhat, termikus meg-

nyilvánulásként. A piros egyébként is a meleg színek közé tartozik, ezért nem 

csoda, hogy válaszszóként megjelennek a toplo ’meleg’ (5); topli ’meleg’ (2); 

topao ’meleg’, toplota ’melegség’, vreli ’forró’, vruć, vruće, vrući ’meleg’ mel-

léknevek, illetve a magyarban: meleg, melegség (4). A magyarban még előfordul 

a puhaság is mint tapintási érzet: puha (2). Ezzel függ össze közvetve az 

anyagnevek említése, hiszen az egyes anyagok termikus képzetet keltenek, 

illetve a konzisztenciájukkal utalhatnak a tapintásra. A korpuszban előforduló 

konkrét esetekben mégis az anyag színét és egyben a tárgy minőségét emelik ki 

a válaszszók: mermer ’márvány’, pesak ’homok’, platno ’vászon’, pliša ’bár-

sonyé’, tekintettel arra, hogy a ’piros’ márvány, bársony jobb minőségű volt a 

más színűeknél, a piros homok pedig ritkaságnak számít.  

Az ÖLTÖZKÖDÉS, a ruházati cikkek fogalomkörébe tartozó válaszok is 

többször szerepelnek a szerb korpuszban: džemper ’pulóver’ (12); šal ’sál’ (9); 

plašt ’palást’, šešir ’kalap’ (4); kaput ’kabát’, pojas ’öv’ (2); broš ’melltű’, cipele 

’cipő’, dres ’trikó, mez’, fesić ’kis fez, muzulmán posztósapka’, grudnjak ’mell-

tartó’, košulja ’ing’, mantil ’tavaszikabát’, maramica ’zsebkendő’, moderni ’diva-

tos’, mundiri ’mundérok’, odeća ’ruhanemű’ (majica ’póló’, pantalone ’nadrág’ 

[2]; čarape ’harisnya’, duks ’vastag póló’, jakna ’dzseki’, kravata ’nyakkendő’, 

marama ’kendő’, moda ’divat’, toka ’tok, kalapféle’ [1]). A magyarban összesen 

harminchatszor fordul elő ruházati cikk, ebből 11-szer a ruha (amely a szerbben 
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egyszer sem szerepel egyik szócikkben sem), négyszer a kendő és a pulóver, a 

nadrág és a póló háromszor, a cipő és sapka kétszer). A kozmetikai szerek közül 

mindkét nyelvben a rúzs (a szerbben a ruž és a karmin is ezt jelölik) tűnik fel, a 

szerbben pedig még egyszer a lak is (’körömlakk’). 

A LAKBERENDEZÉSsel kapcsolatos tárgyak előfordulása elég ritka, a 

lakástextília közül a szerbben a legmegterheltebb a tepih ’szőnyeg’, 10-szer 

jelenik meg, minden bizonnyal a film- és divatbemutatók piros szőnyege váltotta 

ki a válaszokat210, nem úgy a másik szócikkben található ćilim (2), ami török 

eredetű, és szintén szőnyeget jelentő főnév. A szerbben gyakorisági sorrendben 

a jastuk ’párna’ (4) következik, míg a čaršav ’terítő’ egyetlenegyszer van jelen. A 

magyar korpuszban csak a függöny (8) és a terítő (3) található meg. Ezenkívül a 

szerbben a bútordarabok és a berendezések tárgykörébe tartozó luster ’csillár’ 

(3); a sto ’asztal’ és a tapete ’tapéta’ (tanjira ’tányér’, vrata ’ajtó’) van jelen, a 

magyarban pedig a kép, ráma, szék, szoba (2), óra, sütő. 

A ’piros’ az INTENZÍV ÉRZELMEK színe, ezt tükrözik a két korpuszban elő-

forduló válaszszavak is. A leggyakrabban a pozitív értelmezés jut kifejezésre, így 

a szerbben a ljubav ’szerelem’ 14-szer ismétlődik, a magyarban pedig 19-szer, s 

az utóbbiban a szeretet még 8-szor szerepel. Ezenkívül a pozitív érzések között 

szerepel még a radost ’öröm’ (3) és az osmeh ’mosoly’ főnév, valamint a strasni, 

strastven ’szenvedélyes’ melléknevek, a magyarban pedig a romantika főnév. A 

többi szerb előfordulás inkább negatív jelentést hordoz: bol ’fájdalom’, iritirajući 

’ingerlő’, ljubomorni ’féltékeny’, ljutit ’haragos’, postiđenost ’megszégyenültség’, 

sluđenost ’őrület’, stid ’szégyen’, stidljivi ’szégyenlős’ (bes ’düh’, nemir ’nyugta-

lanság’, razdražljivost ’lobbanékonyság’). A magyarban ilyen a nem feltétlenül 

negatív felcsigázó és az ingerlő szín példa.  

A válaszszavak között olykor a szín iránti emocionális viszony is kife-

jezésre jut. Ez a kötődés többnyire pozitív: lepi ’szép’, najlepša boja ’a legszebb 

szín’, omiljen ’kedvenc’ (1), a magyarban hasonlóan: szép (4); szép szín (2); jó, 

kedvenc, kedvencem. Csúnyának a szerb adatközlők közül csak egy tartja ružni 

(1), a magyarban a csúnya melléknév mellett megtalálhatjuk még az élénk szín, 

vakító (2); rikító, vad szín, vadság, vakít (1) kifejezéseket.  
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 Érdekes módon a magyar adatközlőknél ilyen reakció nem mutatható ki, a szőnyeg 
egyáltalán nem fordul elő.  
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Általánosságban is jelenti valaminek az intenzív, erős voltát: jačina 

’erősség’, jak, jaki, ’erős’, jako ’erősen’ (ekspresivnost ’expresszivitás’, energija 

’energia’, moć ’hatalom’, snaga ’erő’, snažno ’erősen’). 

Az ÉTELlel, ITALlal ritkán hozzuk kapcsolatba a piros színt. Az említett 

konyhakerti növényeken és gyümölcsökön kívül csak néhány idetartozó dologra 

asszociáltak az adatközlők. A crveni hívószóra a szerbben csak a koktel ’koktél’, a 

sok ’gyümölcslé’, a špagete ’spagetti’ és a vino ’bor’ fordul elő. Jegyezzük meg, 

hogy a vörösbort a szerbben feketének mondják: crno vino. A magyarban 

kétszer fordul elő a csoki, bár tudjuk, hogy az nem igazán szokott piros lenni, 

esetleg a csomagolása az, ezenkívül előfordul még a boros melléknév egyszer, 

valamint a ketchup és a tojás főnevek, mindkettő jellegzetes színük miatt. Az 

utóbbi a húsvétról juthatott az adatközlő eszébe, s bár a szerb néphagyomány 

szerint is pirosra festik a húsvéti tojást, a szerb korpuszban ez a válaszszó nem 

fordul elő. 

Végül meg kell említeni, hogy az európai népek kultúrájában a piros a 

tilalom színe is. Erre referál a magyarban 8 előfordulással a tilos melléknév, de a 

büntetés szimbólumaként a pont és a lap főnevek is. Ugyanakkor a szövegeknek 

piros színű irónnal történő javítására utal a javítás és a javítószín válaszszó. A 

szerb korpuszban ilyen értelemben jelentkezik a karton211 ’lap’ (6); upozorenje 

’figyelmeztetés’ és a zabrana ’tilalom’ kifejezés.  

Ne felejtsük el még a lexikalizált kifejezések hatására született reak-

ciókat a szerbben, ilyenek a krst212 (35) és a vetar213 (11). 

FRAZEOLÓGIA 

A továbbiakban megvizsgáljuk, hogy a ’piros’ milyen frazeológiai egysé-

gekben jelentkezik a magyarban és a szerbben. A magyar vonatkozású korpuszt 

eslősorban Forgács Tamás (2012) szólásgyűjteményéből, a szerb frazémákat 

pedig Josip Matešić szótárából jegyzeteltem ki. 
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 A futballban büntetőlap. 
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 Crveni krst – Vöröskereszt. 
213

 Állatbetegség.  
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A magyar és a szerb nyelv frazeológiájában egyaránt megtalálhatjuk a 

piros/vörös, illetve a crven kifejezéseket, s elmondhatjuk, hogy túlnyomó több-

ségük szóláshasonlatok formájában jelentkezik. 

Ha valakinek az egészségéről tanúskodó arcpírt akarjuk kihangsúlyozni, 

azt, hogy valaki ÜDE, SZÉP, FIATAL és EGÉSZSÉGES, akkor mindkét nyelvben leginkább 

az almával vetjük össze arcának piros árnyalatát, a magyarban még a rózsával, 

illetve a pünkösdi rózsával is.  

magyar szerb 

olyan piros vki/vmi, mint az alma biti crven kao jabuka/kao crvena/rumena 
jabuka 

olyan piros vki/vmi, mint a (pünkösdi) 
rózsa 

crven poput ruže 

olyan piros, majd kicsattan puca od zdravlja 

piros, mint a rózsa, gyenge, mint a harmat  

szép,mint liliomok között a piros rózsa  

Azonban valaki csinos voltát nemcsak hasonlattal fejezhetjük ki, erre 

példa a Piros tojásból kelt ’feltűnően szép, többnyire fiatal lány’ jelentésű szólás. 

Arra viszont, hogy valakinek a csúf megjelenésén még a piros szín, azaz a szép 

öltözet sem változtathat a A kóró csak kóró, akármilyen piros pántlikát kötnek rá 

közmondás igaz. A BETEGES, sápadt megjelenésre ironikusan a Piros, mint a lisz-

teszacskó/liszteszsák népies, ma már elavult hasonlat ismeretes. 

A többi hasonlatnak két jelentése lehet: vagy az INDULATtól, DÜHtől, 

HARAGtól, illetve erőfeszítéstől, izgalomtól kipirult arcra vonatkoznak, vagy pedig 

a SZÉGYENÉRZETet fejezik ki. 

 

magyar szerb 

(vörös lesz vki/vkinek az arca), mint a főtt 
rák/vörösebb lesz a főtt ráknál 

biti crven kao rak 

vörös/piros vki, mint a paprika biti crven kao paprika 

olyan piros/vörös vkinek az arca/feje, mint a cékla imati crveno lice poput cvekle 

olyan piros vki/vmi, mint a pipacs biti crven kao bulka/mak 

olyan piros vki/vmi, mint a vér crven kao krv 

vörös mint a láng crven kao vatra/žeravica 

A DÜH, MÉREG kifejezésére, a fent említett szóláshasonlatokon kívül, ahol 

a piros és a vörös is fel van tűntetve, mégis inkább a vörös szín a jellemzőbb, 

különösen a bikával együtt említve: Bosszantja, mint a vörös posztó a bikát; 
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Olyan, mint bikának a vörös posztó; Vörös posztó a szemébe; Haragszik, mint 

bivaly a vörösre;. A bika és a vörös szín együttes jelenléte oly gyakori, hogy 

színárnyalat képzését motiválta, amelyet már monofrazémaként is számon lehet 

tartani. Fűzzük ehhez még hozzá az Elönti a vörös köd az agyát kifejezést, ahol a 

felindult állapot vörös köd formájában nehezíti a racionális gondolkodást. 

A szégyentől vagy a szemérmességtől kipirult arcra, az említett hason-

latokon kívül az Olcsó volt a pirosító! tréfás kifejezés is előfordul. 

Az úgy néz rá, mint a lúd/tyúk a piros kukoricára szólásnak két értelme-

zése is ismeretes. Az egyik, hogy 'valaki nagyon csodálkozik valamin', a másik 

pedig hogy 'megvet, lenéz valakit vagy valamit'.  

 A felsorolt szólásokon kívül az internetes felületeken és O. Nagy Gábor 

gyűjteményében több népies vagy nyelvjárásias frazémára bukkantam. Az imént 

említett hasonlat mellett, amely az egészséges arcszínt az almával azonosítja, ez 

a gyümölcs megtalálható a piros alma is gyakran férges szólásban, amely azt 

hangsúlyozza, hogy ’a szép külső sokszor hitvány belsőt takar’, illetve, hogy a 

szép lány nem mindig jó is egyben, ami a látszat, a téves megítélés jelentést 

sugallja. Ezzel rokon a Nem minden gyümölcs jó, mely szépen pirosodik köz-

mondás. 

A RUHÁZATI CIKKEK és a LÁBBELI jelzőjeként is jelen volt a magyar frazeo- 

lógiában a piros. Ez elsősorban a csizmára és a papuscsra vonatkozik, a jellem-

zően magyar ünnepi népviseletben. Azok néhány különböző változatban is 

előfordultak, néha változatos jelentéssel:  

Piros csizma táncba, sárga csizma sárba – ’mindent a maga helyén és  

     idejében kell használni’ 

Kaptál piros csizmát? – gúnyos kérdés felsült törtetőhöz, árulkodóhoz 

Felhúzza a piros csizmát – ’hetykén, rátarti módon viselkedő lány’ 

Kaptál piros csizmát?/Mit kaptál,piros csizmát? – árulkodóhoz intézett  
     gúnyos kérdés 
Majd veszünk piros papucsot – árulkodók csúfolására. 

Hasonló jelentésben tartjuk számon a következő nadrág vezérszavú szólást:  

Árulkodó Júdás, kell-e piros nadrág?  

Az alábbiak viszont azt fejezik ki, hogy nem összeillő, egymáshoz nem 

való dolgok vagy személyek fordulnak elő együtt, vagy pedig azt, hogy valaki 

saját hibájából bajba került, illetve, hogy valakit alaposan megvertek: 
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Kék nadrágra vörös folt. 

Vörös nadrágja van a kutyának, maga kereste magának.  

Szabtak neki hupikék nadrágot jajveres posztóból. 

A tarka, ízléstelen öltözködésre két gúnyos, tréfás szólást említek meg, 

ezek a Vén lóra nem illik vörös hám és a nem illik szamárra vörös nyereg példák. 

Az utóbbinak két jelentése is van: ’a. idős nőre nem illik élénk színű, fiatalos 

ruha; b. nem való idős embernek magánál sokkal fiatalabbat feleségül venni'. 

S ha már a gúnyolódásnál tartunk, ide kell sorolni a Mostohasiratásra 

vöröshagyma kell megállapítást, annak ecsetelésére, hogy a mostohát ritkán 

szokták őszinte fájdalommal gyászolni. 

Az illető személy vörös hajszínének jellemzésére szolgál a vörös vki, mint 

a róka hasonlat, a vörös szőrzet pejoratív értelmezését pedig a Vörös kutya, 

vörös ló, vörös ember egy se jó és a Vörös, mint a Júdás haja közmondás 

ecseteli. 

A TŰZVÉSZre a megeszi a vörös bika (’leég, tűz martalékává válik’), 

valamint a (felrepül a) vörös kakas; vörös kakast röpít a házára szólások voltak 

használatban. Az utóbbi a szerbben is megtalálható: puštati/pustiti crvenog 

petla na krov. 

A valótlan történésekre, arra, hogy valami valószínűleg sohasem fog 

megtörténni, a Majd ha piros hó esik szólást is lehet használni a magyarban. A 

piros hetes a magyar kártyajátékban bármelyik lapot helyettesítheti, ezért a 

legerősebbnek számít. Ezt hivatottak jelölni a: Mindent visz, mint a piros hetes/ 

Olyan, mint a piros hetes. Mindent visz!/Piros hetes mindent visz. 

A szólásgyűjteményekben található még néhány frazéma, amelyeket 

nem lehet megfeleltetni. A magyarban a vörös báró IDEOLÓGIAI SZÍNEZETŰ, 

pejoratív értelemben használatos, nagy hatalmú, befolyásos pártfunkcionáriust, 

illetve gazdasági vezetőt jelölt a szocializmus korszakában. 

A koránkelés, a szorgalom hangsúlyozására, a hajnal jelzőjeként jelenik 

meg, a Reggeli órának, szép piros hajnalnak, arany vagyon szájában köz-

mondásban.  
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A szerb frazeológiai szótárban a következő kifejezéseket találtam még: 

 crvena linija214    – a tűrés végső határa 
 crvena nit 215   – alapgondolat, alapmotívum 
 crveni cvet216   – havivérzés, menstruáció 
 priča o crvenom vrapcu 217 – mesebeszéd, szépítő mese  

A népies eredetű, többévszázados megfigyelésen alapuló időjárási ta-

pasztalatokat összegező szólások is tartalmazzák a szerbben a crven mellék-

nevet, bár sokszor nem egyértelmű jelentésben: crveno veče, mokro jutro; 

crveno veče dobro jutro reče, de néhol (akár a magyarban a vörös az ég alja) a 

szeles időt jelzi előre az esti  vörösség. 

S végül egy gyöngyszem, amelyre a Szerbhorvát–magyar szótárban 

bukkantam, s amelyet nagyon ötletesen és találóan feleltettek meg a szerzők, a 

szerb kifejezés értelmét őrizve meg: 

 crven barjak od zelene svile218  – fából vaskarika. 

Érdekes, hogy a szerbben a rumen szóval csak egy (kao rumena jabuka), 

a riđ szóval pedig egyáltalán nem találtunk frazémát. 

Itt kell összegzésként elmondani azi is, hogy az asszociáción alapuló 

árnyalatnevek a magyarban, amelyek tulajdonképpen a jellegzetes jeltárggyal 

való összehasonlítás tömörített formáját képezik, valójában monofrazémáknak 

is tekinthetőek. A piros mint az alma, illetve az almapiros az egészséget szim-

bolizálja, a rózsapiros a ragyogó női szépséget és gyöngédséget. Ugyanakkor az 

indulattól fűtött állapotot, amikor a vér a fejébe szökken valakinek a kakaspiros, 

pulykapiros, rákvörös kifejezésekkel ecseteljük, a baljóslatú, veszélyes jelen-

ségeket pedig az ördögvörös, pokolvörös, tűzvörös összetétellel. 

DERIVÁCIÓ 

Említettük már, hogy a piros szavunkból elvonással jött létre a pír főnév, 

amely inkább csak irodalmi művekben fordul elő az arcon vagy égbolton 
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 Szó szerint: piros vonal. 
215

 Szó szerint: piros fonál, cérnaszál. 
216

 Szó szerint piros virág. 
217

 Szó szerint: a piros madárról szóló mese. 
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 Szó szerint: piros zászló zöld selyemből. 
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megjelenő piros szín jelölésére. Azonban a főnevet tovább képeztük, s így jött 

létre a pirul219 tárgyatlan és a pirít220 leginkább tárgyas igénk is. Mindkét esetben 

a (szégyenkezés vagy sütés, égetés eredményeképpen bekövetkező) pirossá 

válás vagy pirossá tevés a fő momentum. De hadd lássuk, milyen származék-

szavai vannak még a piros és a vörös szavunknak a magyarban, illetve a crvennek 

a szerbben. 

A piros származékszavai 

Melléknévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

pirosabbá -bb -vá/-vé crvenijim 

pirosabbacska -bb -cska/-cske maleno i crvenije 

pirosacska -cska/-cske malo i crveno (deminutiv) 

pirosacskás -cska/-cske -s crvenkast 

pirosalló -lik -ó/-ő koji se crveni 

pirosas -s crvenkast 

pirosasodó -odik/-edik/-ödik -ó/-ő koji postepeno postaje crvenkast 

pirosítandó -ít -andó/-endő ono što treba zacrveniti, obojiti u 
crveno 

pirosítatlan -ít -atlan/-etlen necrvenjen, nebojeno u crveno 

pirosítható -ít -hat-/het -ó/-ő koji se može zacrveniti, obojiti u 
crveno 

pirosító -ít -ó/-ő crvenilo (sredstvo koje služi za 
bojenje u crveno), rumenilo 

pirosítós -ít -ó/-ő -s koji je u vezi sa sredstvom koje 
služi za bojenje u crveno 

pirosított -ít -t/-tt bojen u crveno, crvenjen 

piroskás -ka/-ke -s crvenkast 

piroskodó -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ó/-ő razmetati se crvenom bojom 

pirosló -l(ik) -ó/-ő crveniti se 
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 pirul tn ige 1. <Arc> vmely érzelem, kül. szégyen, zavar következtében pirossá válik. 
2. Restelkedik, szégyenkezik. 3. <Hús, tészta felülete> sütés közben barnapirossá válik 
[↔pirít]. 
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 pirít ts (és tn) ige 1. <Élelmiszert> lassú tűzön v. forró zsírban, olajban barnára süt. 2. 
ritk irod <Tűz, nap heve> lassan pirosra éget. 3. tn Vkire pirít: (Mások előtt) megszégye-
nítő szavakkal illeti. Rám pirított.  
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pirosodásos -odik/-edik/-ödik -ás/-és -s koji postaje crvenkast, koji ima 
crvenkast trag 

pirosodó -odik/-edik/-ödik -ó-/-ő koji prelazi u crvenu boju 

pirosodós -odik/-edik/-ödik -ó/-ő -s koji postaje crvenkast 

pirosozó -z -ó/-ő koji je u vezi sa stvarima crvene 
boje, koji boji u crveno 

pirosozós -z -ó/-ő -s koji rezultira crvenilom, koji je u 
vezi sa sredstvom koje služi za 
bojenje u crveno 

pirosozott -z -t/-tt zacrvenjen, obeležen crvenom bo-
jom 

pirossá  -vá/-vé (činiti) crvenim 

pirossági -ság/-ség -i stepen, intenzitet crvenila 

pirosságos -ság/-ség -s naglašeno crvenilo, crven 

pirosságú -ság/-ség -ú/-ű intenzitet crvenila 

pirostalan -talan/-telen bez prisustva crvene boje, bezcr-
ven 

pirostalanított -talan/-telen -ít -t/-tt obescrvenjen, lišen crvene boje 

pirosú  -ú/-ű crven 

pirosuló -ul/-ül -ó/-ő koji postepeno crveni  

pirosult -ul/-ül -t/-tt (za)crvenjen 

Főnévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

Piros, Piroska -ka/-ke Piroš (prezime), Piroška (lično ime) 

pirosas -s koji je crvenkast 

pirosasodás -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és proces postajanja crvenkastim, crve-
njenje 

pirosasság -s -ság/-ség crvenilo (kao rezultat) 

pirosdi  -di crvenašenje, predstavljanje nečeg kao 
crvenog  

pirosítás -ít -ás/-és crvenjenje, bojenje u crveno 

pirosító -ít -ó/-ő crvenilo, rumenilo (kao sredstvo) 

pirosként -ként kao crveno (u svojstvu crvenog) 

piroskodás -kodik/-kedik/-ködik -ás/-és razmetanje crvenom bojom 

piroskodó -kodik/-kedik/-ködik -ó/-ő koji potencira crvenu boju 

piroslás -l(ik) -ás/-és zacrvenjeno mesto, crvenilo 

piroslat  -lat/-let crvenilo 

pirosodás -odik/-edik/-ödik -ás/-és postajanje crvenim 

pirosos -s koji zagovaraju crveno ili ono što je 
konkretno povezano sa crvenom 

pirosozás -z -ás/-és preći na crveno svetlo na semaforu 



A PIROS / CRVENA 

 

217 

pirosozó -z -ó/-ő onaj koji prelazi na crveno 

pirosozott -z -t/-tt zacrvenjen, obeležen crvenim (npr. 
markerom) u imeničkoj funkciji 

pirosság -ság/-ség crvenilo 

pirostalanítás -talan/-telen -ít -ás/-és ispravljanje grešaka obeleženih crve-
nom bojom 

pirosulás -ul/-ül -ás/-és crvenilo (na koži) 

pirosulat -ul/-ül -at/-et crvenjenje, crvenilo 

Igeképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

pirosít -ít crveniti nešto, rumeniti 

pirosítgat -ít -gat/-get crveniti (iterativno) 

pirosíttat -ít -tat/-tet činiti/naložiti da se nešto oboji u 
crveno (kauzativ) 

piroskodik -kodik/-kedik/-ködik razmetati se crvenom bojom 

piroslik -lik crveniti se 

pirosodik -odik/-edik/-ödik postepeno postajati crven, stideti se 

pirososodik -s   odik/-edik/-ödik postajati crvenkastim 

pirosoz  -z crveniti (1. obeležiti crvenom bojom; 
2. pritisnuti crveno dugme; 3. preći na 
crveno svetlo na semaforu; 4. pokazati 
crveni karton; 5. pominjati crveno sa 
neodobravanjem) 

pirosozgat -z -gat/-get obeležavati crvenim (iterativno) 

pirosul -ul/-ül postajati crvenim 

Határozószó-képzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

pirosabban -bb -an/-en crvenije 

pirosan -an/-en crveno, na crven način 

pirosasabban -s -bb -an/-en crvenkastije 

pirosasan -s -an/-en crvenkasto 

pirosítóan -ít -ó/-ő -an/-en na način da se nešto zacrveni 

pirosítva -ít -va/-ve crvenivši 

piroslóan -l(ik) -ó/-ő -an/-en crveneći 

piroslólag -l(ik) -ó/-ő -lag crveneći 

pirosodóan -odik/-edik/ 
-ödik 

-ó/-ő -an/-en crveneći se 

pirosodva -odik/-edik/-ödik -va/-ve crvenivši se 

pirosozva -z -va/-ve crvenivši 

pirostalanul -talan/-telen -ul/-ül bez primese crvene 
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pirosul -ul/-ül na crveni način 

pirosultan -ul/-ül -t/-tt -an/-en zacrveneći se 

pirosulva -ul/-ül -va/-ve zacrvenivši se 

A vörös származékszavai 

Melléknévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

vörösebbé -bb -vá/-vé rumenijim 

vörösecske -cska/-cske malo i rumeno (deminutiv) 

vörösellő -l(ik) -ó/-ő rumeneti se 

vöröses -s rumenkast 

vörösességű -ság/-ség -ú/-ű crven, rumen 

vörösített -ít -t/-tt zarumenjen, bojeno u crveno 

vörösítő -ít -ó/-ő koji služi za bojenje u crveno, ru-
menilo 

vöröske -ka/-ke malo crveno, rumeno (deminutiv) 

vöröskés -ka/-ke -s crvenkast, rumenkast 

vörösködő -kodik/-kedik/-ködik -ó/-ő razmetati se crvenilom, rumenilom 

vöröslő -l(ik) -ó/-ő isticati se crvenilom, crveneti se 

vörösödéses -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és -s koji postaje crven/rumen, sa crve-
nim tragovima, mrljama 

vörösödő -odik/-edik/-ödik -ó/-ő koji prelazi u rumenu boju 

vörösödős -odik/-edik/ 
-ödik 

-ó/-ő -s koji postaje rumen, koji lako crveni 

vörösöző -z -ó/-ő koji je pristalica ili koji napada ko-
muniste 

vörösözős -z -ó/-ő -s zaokupljen komunističkim idejama 
ili koji kudi komuniste 

vörösözött -z -t/-tt zacrvenjen 

vörössé  -vá/-vé rumenim, crvenim (postaje nešto), 
u rumeno, crveno (se pretvara neš-
to) 

vörösséges -ság/-ség -s nalik crvenom 

vörösségi -ság/-ség -i (stepen) rumenosti, crvenila 

vörösségű  -ság/-ség -ú/-ű crven 

vöröstelen -talan/-telen bez prisustva crvene, rumene boje 

vörösű  -ú/-ű crven 

vörösülő -ul/-ül -ó/-ő koji postepeno crveni, rumeni 

vörösülős -ul/-ül -ó/-ő -s ima predispoziciju da pocrveni 

vörösült -ul/-ül -t/-tt zacrvenjen 
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Főnévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

Vörös – Vereš (prezime) 

vörösecske -cska/-cske rumenko (deminutiv) 

vöröses  -s crvenkasti, rumenkasti u imeničkoj 
funkciji 

vörösesség -s -ság/-ség crvenilo, rumenilo 

vörösítés -ít -ás/-és postupak usled čega nešto postaje 
crveno ili rumeno 

vörösítő -ít -ó/-ő rumenilo, crvenilo (sredstvo) 

vöröske -ka/-ke riđokos, riđuša, riđan (kod životi-
nja) 

vörösként -ként kao crveno, rumeno, u svojstvu 
crvenog 

vörösködés -kodik/-kedik/-ködik -ás/-és navijanje za crvene, potenciranje 
crvene boje kao obeležje neke gru-
pe, sportskog tima, itd. 

vöröslés -l(ik) -ás/-és crvenilo, rumenilo 

vöröslet -lat/-let rumen 

vörösödés -odik/-edik/-ödik -ás/-és crvenjenje 

vörösös  -s pristalica crvenih 

vörösözés -z -ás/-és 1. ispijanje crnog vina; 2. kuđenje 
desničarske struje 

vörösöző -z -ó/-ő osoba koja kudi desničarsku partiju 
ili ideologiju 

vörösség -ság/-ség crvenost, rumenost, crveni osip 

vörösséges -ság/-ség -s precrveni 

vöröstelenítés -talan/ 
-telen 

-ít -ás/-és prefarbavanje riđe kose, eliminisa-
nje crvene boje 

vörösülés -ul/-ül -ás/-és crvenjenje, crveni trag, mrlja 

vörösület -ul/-ül -at/-et crveni trag, mrlja, modrica 

Igeképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

vörösödik -odik/-edik/-ödik počinjati se rumeniti, postepeno po-
stajati crven 

vöröslik -lik crveneti se 

vörösesedik -s -odik/-edik/-ödik postajati rumenkast 

vörösít  -ít crveniti nešto, bojiti u crveno 

vörösítget -ít -gat/-get crveniti, bojiti u crveno (iterativno) 
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vörösíttet -ít -tat/-tet činiti/naložiti da se nešto oboji u 
crveno (kauzativ) 

vörösködik -kodik/-kedik/-ködik razmetati se crvenom bojom 

vöröslik -lik crveneti se 

vörösödik -odik/-edik/-ödik postajati rumen, postepeno rumeniti, 
rumeniti se 

vörösöz(ik) -z(ik) 1. baviti se nečim što ima crvenu bo-
ju; 2. pol. priklanjati se komunistima; 
3. piti crno vino 

vörösözget -z -gat/-get pijuckati crno vino 

vörösül -ul/-ül postajati crveno ili rumeno 

Határozószó-képzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

vörösebben -bb -an/-en na crveniji, rumeniji način 

vörösen  -an/-en crveno, rumeno, na crven način 

vörösesebben -s -bb -an/-en rumenkastije, crvenkastije 

vörösesen -s -an/-en crvenkasto, rumenkasto 

vörösítően -ít -ó/-ő -an/-en na način da se nešto zacrveni, činiv-
ši šta crvenim 

vörösítve -ít -va/-ve crvenivši, rumenivši 

vörösködve -kodik/-kedik/-ködik -va/-ve razmećući se crvenom bojom 

vöröslően -l(ik) -ó/-ő -an/-en rumeneći se 

vörösödően -odik/-edik/ 
-ödik 

-ó/-ő -an/-en crveneći se, rumeneći se 

vörösödve -odik/-edik/-ödik -va/-ve crvenivši se, rumenivši se 

vörösözve -z -va/-ve rumenivši, crvenivši 

vörösül -ul/-ül na crveni, rumeni način 

vörösülten -ul/-ül -t/-tt -an/-en zarumenjeno, zacrvenjeno 

vörösülve -ul/-ül -va/-ve zarumenivši se 

A szerb ekvivalensek származékszavai 

crven|ac  1. növ lila bab; 2. festőbuzér; 3. növ vöröshagyma 
crven|ast  vöröses, pirosas 
crven|dać  1. áll vörösbegy; 2. gúny szocialista, kommunista, vörös; 

3. argó egykori százdináros (piros színe volt) 
crven|eti (se)   1. pirosodik, pirossá válik, vörösödik, pirul ~ od besa/ 

ljutine vörösödik mérgében/dühében, ~ od stida pirul 
szégyenében, ja da crvenim zbog vas? én piruljak 
miattatok?; 2. piroslik mak se crveni piroslik a pipacs 

crven|ica  geol vörösföld, vörösagyag 
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crven|ika  1. vörösbor (népköltészetben); 2. (apró szemű) piros 
gyümölcs (szőlő, alma); 3. vörös kecske 

crven|ilo  1. pír, pirosság ~ lica arcpír; 2. pirosító, piros festék ~ za 
usne ajakrúzs, ~ za jaja piros tojásfesték 

crven|iti  I. pirosít, pirossá tesz; II. crveniti se 1. piroslik, pirosodik 
crveni se vino u čaši piroslik a pohárban a bor; 2. el-
vörösödik, pirul ~ se zbog nečega pirul vmiért 

crven|ka  1. piros gyümölcs (alma, körte); 2. növ mezei csormolya; 
3. növ kerti csiperkegomba; 4. orv rózsahimlő, vörös-
himlő (rubeola) 

crven|kast  pirosas, vöröses 
crven|kasto hsz pirosas színben, pirosasra, pirosas színnel, pirosas 

színárnyalattal obojiti ~ pirosasra fest 
crven|ko  1. vöröses férfi, rőt hajú ember; 2. vörös ökör vagy ló 
crvenj|ak  1. vörösbor; 2. vörös ember; 3. áll saskeselyű, szakállas 

keselyű; 4. kommunista, szocialista  
crvenj|ača  1. növ korai szilva; 2. növ almafajta; 3. piros kréta 
crvenj|ački  kommunista, szocialista 
crvenj|enje pirosodás, vörösödés 

* 

*      * 

rumen|ac  növ korálfa (Erythrina) 
rumen|dža  víztároló rézedény 
rumen|eti  I. (el)pirul, (el)vörösödik obrazi joj rumene od stida pirul 

az arca szégyenében; II. ~ se piroslik, vöröslik usne joj se 
rumene piroslik az ajka  

rumen|ica 1. cinóber; 2. növ vértő 
rumen|ika  1. piros bor, vörösbor; 2. piros alma; 3. növ bíborhere; 4. 

növ réti kakukkszegfű; 5. növ bogárfogó  
rumen|ilo  1. pír, pirosság ~ kože a bőr pirossága, ~ neba az ég pír-

ja; 2. pirosító ~ za lice arcpirosító; 3. növ báránypirosító; 
4. növ orvosi atracél; 5. növ kígyószisz 

rumen|iti  I. pirosít, pirosra fest ~ obraze pirosítja az arca; II. 1. 
elpirul, elvörösödik; 2. pirosítja magát, pirosra festi az 
arcát; 3. piroslik, vöröslik vino se rumenilo u čaši vörös-
lött a bor a pohárban, nebo se rumenilo piros volt az 
égbolt 
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rumen|ka  1. növ piros alma vagy körte; 2. áll pirosas, vöröses 
tehén; 3. növ pikkelypáfrány; 4. növ orvosi atracél; 5. 
növ kígyószisz; 6. áll üstökös gém 

rumen|kast  pirosas, vöröses  
rumen|ko  1. kipirult arcú ember; 2. vörös ökör 
rumenj|ak  növ erdei gyöngyköles (Lithorspermum purpureo-

coeruleum) 
rumenj|ača  növ vértő (Onosma stellulatum)  

* 

*      * 

riđ|ak   áll barátréce 
riđ|an   áll sárgásvörös/vörösessárga ló 
riđ|ast   vöröses, rőt 
riđ|eša  áll rőt kecske 
riđ|ovka  1. áll sárgásvörös/vörösessárga kanca; 2. áll keresztes 

vipera, kurtakígyó, kurtafarkú kígyó 
riđ|uša  1. áll sárgásvörös/vörösessárga kanca; 2. vörös/rőt hajú 

nő 3. áll vörös tehén 

A szóképzésben részt vevő szerb képzők  

Főnévképzők 

-(a)c nagyon produktív főnévképző, ha melléknévhez járul, akkor 
mindig olyan entitást jelöl, amely a tőben levő sajátossággal 
rendelkezik: crvenac, rumenac: növénytani terminusokat jelöl;  

-ać kevés szóban található meg, inkább melléknevekhez járul, a tő d 
mássalhangzóval való bővülése nincs tisztázva, itt állat-, illetve 
gúnynév értelemben használatos a szó: crvendać; 

-ača igen produktív és különböző funkcióju képző, melléknévhez 
járulva leginkább valamilyen növényfajtát jelöl, konkrét esetben 
gyümölcsfajtát: crvenjača; 

-ak rendkívül produktív főnévképző, elsősorban melléknévhez járul, 
olyan különböző fajta főnevet hozva létre, amelyek magukon 
viselik a melléknévben megnevezett sajátosságot. Többnyire 
lexikalizálódott, és sokszor állattani és növénytani terminusként 
szerepel, vagy azok részét képezi: crvenjak; 

-an  színnevekhez járulva ilyen szőrű hímnemű állatokat jelöl, itt 
konkrétan lovat riđan; 
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-eša nagyon ritka képző, itt állatfajtát jelöl: riđeša; 

-dža Klajn újabb keletű képzőnek tartja, de ebben a példában egy 
kimondottan archaikus szót hozott létre, nyilván egy elavult 
képzőt elevenít fel a mai argó: rumendža; 

-ica egyfajta jelentéstömörítést (univerbalizációt) eredményező 
szuffixum, a fenti jelentésekből is kiderül, hogy talajfajtát jelöl, 
és terminológiai értelmet hordoz: crvenica, rumenica; 

-ika  melléknévhez járulva a növény- és állatterminológiában produk-
tív, itt borfajtát is jelöl: crvenika, rumenika; 

-ilo színnevek esetében nagyobb területet lefedő színtérséget jelöl, 
illetve valamilyen vizuális hatást, olykor azonban a színezéket is 
megnevezi, azt az eszközt, amely segítségével valamilyen színre 
festünk valamit: crvenilo, rumenilo; 

-ka  színnévhez járulva nőnemű állatneveket hoz létre, vagy valami-
lyen növénynevet: crvenka, rumenka; 

-ko  becéző képző, melléknévhez járulva inkább tréfás, mint pejo-
ratív névvel illeti viselőjét: crvenko, rumenko; 

-nje  Klajn igei főneveknek nevezi a deverbális főnevekkel szemben, 
amelyek az igék főnévi funkcióját látják el. Itt is a crveniti ige 
főnevesült változatáról van szó, a cselekvés megnevezéséről: 
crvenjenje; 

-ovka homályos a motivációs alap az egyes állattani terminusok során: 
riđovka; 

-uša  főnévi és melléknévi tőhöz járul, háziállatok jellemző neve: 
riđuša. 

Melléknévképzők 

-ast melléknévhez járulva kicsinyítő jelentése van, színneveknél ár-
nyalatot jelent: crvenast, riđast; 

-ački elsősorban eredetfőnevet képez, itt pejoratív értelmű mellék-
nevet hozott létre: crvenjački; 

-kast színárnyalatot jelöl: crvenkast, rumenkast. 

Igeképzők 

-eti színnevekhez járulva a szín megszerzését jelöli az -eti se vissza-
ható alak: crveneti, rumeneti; 

-iti  színnevekhez járulva ilyen színűre fest: crveniti, rumeniti. 
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KOLLOKÁCIÓK, ÖSSZETÉTELEK 

Most pedig tekintsük meg a ’piros’ színt tartalmazó leggyakoribb állan-

dósult szerkezeteket és összetett szavakat a magyarban és a szerbben. 

A piros színnel 

báránypirosító  bot. biljka (Alkanna tinctoria) 
piros agyag  crvena glina 
piros ajak  crvene usne 
piros alga   biol. crvena alga 
piros alma  crvena jabuka 
piros alsó/felső/ herc dvanaestica, trinaestica, kralj, as (boja u kartama) 
   király/ász 
piros arany   crvena paprika u tubi  
piros arc  rumeno lice 
pirosba borul  prelazak u crvenu boju, kada počinje da preovladava 

crvena 
pirosbabos  sa crvenim tufnama, na crvene tufne 
pirosba hajló   koja naginje na crveno, sa primesama crvene boje 
pirosba játszó  koji ima primese crvene, crvenkast 
pirosba öltözik  odenuti se u crveno 
pirosban pompázik blistati u crvenom  
pirosban úszik  preovlađuje crvena boja  
piros-barna  crvenkastosmeđa 
pirosbelű  plod sa crvenim mesom 
piros betűs  crveno slovo u kalendaru (praznik) 
piros bicikli  crveni bicikl 
piros bimbós állapot bot. faza crvenih pupoljaka kod cvetanja nekih voćaka 
piros bogyós  bot. sa crvenim bobicama 
piros bor  crveno vino 
piros bors  crveni biber 
piros búza agr. crvena pšenica (1. vrsta pšenice; 2. pšenica zalivena 

crvenom bojom) 
piros cédula  crvena cedulja (na vratima obolele osobe od zarazne 

bolesti) 
piros ceruza  crvena olovka (kao metafora za cenzuru) 
piros csekk  poštanska uputnica (u Mađarskoj) 
piros csillag  astr. crvena zvezda 
piros csizma  crvene čizmice 
piros ég  crveno nebo (kao znak pred oluju ili za vetrovito vreme) 
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piros élet  crveni život (crvena kao boja života, mladosti, snage i 
krvi) 

piros étel  crvena hrana 
piros Ferrari  karakteristična boja ferarija 
piros festék  crvena boja, farba 
piros figyelmeztetés met. crveno upozorenje, meteo-alarm (u meteorologiji 

velika opasnost) 
piros foltok  crveni osip, crvene mrlje 
piros folyosó  crveni prolaz (na carini) 
piros hadsereg  šalj. menstruacija  
piros haj  riđa kosa, crvena kosa 
piros hajnal  rujna zora 
piroshasú   crvena novčanica 
piroshéjú  sa crvenom korom 
piroshét  crvena nedelja pre Duhova 
piros hetes  1. herc sedmica; 2. crvena sedmica (linija autobusa) 
piroshúsú  bot. plod sa crvenim mesom 
piros jelzés crveni znak (1. crveno svetlo na semaforu; 2. upozorenje 

najvećeg stepena; 3. turistička oznaka; 4. zabrana) 
piros kláris, galáris crvena ogrlica (prvobitno od korala) 
piros kereszt  1. ukrašena raspeća kraj puta; 2. crveni krst kao turi-

stička oznaka 
piros kockás terítő crveno-beli karirani stolnjaci 
piros korall  crveni korali 
piros kordován csizma  crvene čizmice od fine kozje ili ovčije kože 
piros könyv  crvena knjiga (stručna knjiga nazvana po boji korica) 
piros kukorica  agr. crveni kukuruz (stara mađarska vrsta kukuruza) 
piros lábas  crvena šerpa 
piros lámpa  crveno svetlo (1. na semaforu; 2. kao znak za javnu ku-

ću) 
piros lap  sp. crveni karton 
pirosmasnis  homoseksualac, gej 
piros metró  crveni metro, metro broj 2 u Budimpešti  
piros mikulás  šalj. menstruacija 
piros muskátli  crvene muškatle 
piros napok  crveni dani (praznici) 
piros nyakkendő ist. pionirska marama  
piros orr  crveni nos (1. od hladnoće; 2. klovnovski nos) 
piros öv  sp. crveni pojas 
pirospacsi  crvene rukavice (dečja igra) 
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piros pálya  sp. skijaška staza srednje težine 
piros pántlika, szalag crvena mašna 
pirospaprika  bot. 1. aleva paprika; 2. crvena paprika, roga; 3. crveni 

biber 
piros papucs  crvene papuče (1. papuče crvene boje; 2. dečja igra 

kartama) 
piros párizs 1. Parisova crvena (Paris, mitološki lik); 2. vrsta jabuke 

kalemljene u Mađarskoj 
piros pej  zool. alat (konj) 
piros pont  crvena tačka (kao nagrada, pohvala u školi) 
pirospozsgás arc rumeno lice 
piros pöttyös  sa crvenim tufnama (Túró Rudi – čokoladice sa sirnim 

nadevom) 
piros pünkösd  crveni Duhovi, 50. dan posle Uskrsa 
piros rendszám(tábla) crvena registraciona tablica (za spora vozila, konzularna 

predstavništva) 
piros rózsa  crvena ruža 
piros rózsa párt pol. partija Crvene ruže (dinastije Lankaster u Engleskoj) 
piros salak  crvena šljaka (na teniskom terenu) 
piros sarok   sp. crveni ćošak (u ringu) 
pirosra sül  porumeneti prilikom pečenja 
piros szalag, pántlika crvena mašna  
piros szem crveno oko (1. kao znak očnih bolesti; 2. efekat koji se 

dobija na fotografijama od blica) 
piros szív  crveno srce 
pirosszőnyeg  crveni tepih (soba zapovednika, komandira gde se ide 

da bi se podnele pritužbe) 
piros taraj  crvena kresta (1. kod petla; 2. kod pankera) 
piros tea  crveni čaj 
piros tégla   crvena cigla 
piros telefonos  neko sa protekcijom  
piros tinta crveno mastilo (1. za ispravljanje, korekturu; 2. kao 

obeležje značajnih datuma; 3. kao aluzija na socijali-
stičku partiju, na levicu) 

piros tojás   crveno uskršnje jaje 
piros torok  crveno grlo, upala grla 
piros troli  crveni tramvaj 
piros vér  crvena krv 
piros vihar  met. crvena oluja 
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piros villogó  1. crveni pokazivač pravca; 2. indikator kvara kod 
postrojenja 

piros zászló  crvena zastava (1. simbol revolucije; 2. u Formuli 1 za 
prekid trke) 

A vörös színnel 

infravörös sugárzás fiz. infracrveni zraci 
vörösagyag  crvena glina 
vörös áfonya   bot. brusnica 
vörös antimonérc geol. crvena ruda antimona 
vörösarany   crveno zlato 
vörös arc  rumeno lice 
vörösáru   crvena roba (prerađevine od crvenog mesa, parizer, 

viršla) 
vörös aszúbor  crno vino 
vörös barátok  ist. templari (naziv u Mađarskoj) 
vörös bársony  tekstil. crveni somot 
vörös Bécs ist. crveni Beč (na početku 19. veka Beč je imao so-

cijalističku upravu) 
vörösbe borul prelazak u crvenu/rumenu boju, kada počinje da pre-

ovladava crvena 
vörösbegy   zool. crvenperka, crvendać 
vörösbe játszik/játszó  koji ima primese crvene, crvenkast 
vörös bélyeg 1. crvena marka – najskuplja poštanska marka, Maurici-

us je crvene boje; 2. crvena etiketa – za one koji su bili 
simpatizeri komunizma)  

vörösben pompázik blistati u crvenom 
vörösben úszik preovlađuje crvena boja 
vörösbe öltözik odenuti se u crveno 
vörös bika  1. Red Bull; 2. jak automobil crvene boje; 3. požar 
vörös bolsevizmus ist. crveni boljševizam 
vörös bolygó  astr. crvena planeta, Mars 
vörösbor  crno vino 
vörösbors  crveni biber 
vörös boszorkány riđa veštica (1. riđa žena; 2. crveni demon; 3. vrsta ribe 

Rineloricaria sp.) 
vörösbőrű(ek)  crvenokošci (Indijanci, Egipćani) 
Vörös Brigádok ist. Crvene brigade (italijanski desničarski anarhisti) 
vörös búza  agr. crvena pšenica (vrsta pšenice) 
vörös bükk  bot. crvena bukva 
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vörös cár  crveni car (Staljinov nadimak) 
vörös cinkérc  geol. crvena ruda cinka 
vörös curry  crveni kari 
vörös császár crveni car (1. vrsta ukrasne breskve; 2. Mao Ce Tung 

kineski komunistički vođa) 
vörös cserepes ház kuća sa crvenim crepom 
vörös csillag crvena zvezda (1. nebesko telo, vrsta zvezde; 2. crveni 

pentagram, simbol komunizma) 
Vörös Csillagkeresztes ist. Vitezovi crvenog zvezdastog krsta – viteški red u Ma- 
   Lovagok đarskoj između 12. i 18. veka 
vöröscsont  lopatična kost kod stoke 
vörös csontvelő med. crvena koštana srž 
vörös csütörtök ist. krvavi četvrtak (dve mađarske revolucije iz 1907. i 

1912. godine, koje su brutalno ugušene) 
vörös dagály biol. crvena plima (cvetanje morskih algi, pri čemu se 

morska voda oboji u crveno) 
vörös démon crveni demon (1. riđokosa, temperamentna žena; 2. ri-

bolovački mamac) 
vörös diktatúra ist. komunistička diktatura 
vörös diploma  diploma uz odlikovanje sa crvenom futrolom 
vöröseltolódás  fiz. crveno pomeranje  
Vörös eminenciás ist. Crvena eminencija (naziv za kardinala Rišeljea u 

Francuskoj 1585–1642) 
Vörös erdő Crvena šuma (šuma kraj Černobila koja je poprimila 

crvenu boju posle katastrofe) 
Vörös Erik Crveni Erik (Erik Torvaldson, vikinški moreplovac iz 10. 

veka koji je otkrio Grenland) 
Vörös Erőd Crveno utvrđenje (u gradovima Agra i Delhi izgrađena su 

u 16–18. veku utvrđenja u mogulskom stilu) 
vörös ezüstérc  geol. crvena ruda srebra: proustit i pirargirit 
vörös farok ist. crveni rep (za zbunjivanje cenzure u prvim dece-

nijama socijalizma) 
vörös fasizmus  crveni fašizam (komunizam) 
Vörös Félhold Crveni polumesec (humanitarna organizacija u musli-

manskim zemljama) 
vörösfenyő   bot. aris 
vörös festék  crvena boja, farba 
vörös figyelmeztetés met. crveno upozorenje, meteo-alarm (velika opasnost) 
Nagy Vörös Folt astr. Velika crvena mrlja (na Jupiteru) 
vörös fonál  crvena nit 
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vörös foszfor  hem. crveni fosfor 
vörös föld  crvena zemlja (1. polje boksita; 2. pustinja; 3. vrsta tla: 

laterit; 4. ime prirodnih boja kao što su terra rossa, red 
earth, siena, bolus) 

vörös frakk  crveni frak (kod lovaca) 
vörös függöny  crvena zavesa (prvenstveno u pozorištima) 
Vörös Gárda ist. Crvena garda (nastala u Rusiji 1917. godine, zatim je 

ušla u sastav Crvene armije) 
vörösgárdista  ist. Crvenogardejac (pripadnik Crvene garde) 
vörös gránát min. crveni poludragi kamen, almandin 
vörös gránit min. crveni granit (kamen vulkanskog porekla) 
vörös gróf, grófnő ist. crveni grof i grofica (grof Mihalj Karolji i njegova 

supruga Katinka Andraši su uprkos poreklu 1919. godine 
stali na stranu socijaldemokrata) 

vörös háború ist. crveni rat (rat u Mađarskoj između jeseni 1918. i 
aprila 1919. godine) 

Vörös Hadsereg Crvena armija (u više zemalja su postojale armije sa 
ovim imenom u Sovjetskom Savezu, u Mađarskoj 1919, 
u Kini, u Bavarskoj, u Torinu, u Japanu) 

vörös haj crvena/riđa kosa 
vörösbe hajló koja naginje na crveno, sa primesama crvene boje 
vöröshagyma  bot. crni luk 
vöröshangya zool. crveni mravi 
vörös henna bot. crvena kana 
vörös herceg ist. crveni princ (kada se aristokrate, bogati ljudi pri-

druže socijalističkom ili komunističkom pokretu ili kada 
deca velikih vođa komunističke partije naslede svoje 
očeve) 

vörös hering film. crvena haringa (tehnika Hičkoka za zbunjivanje 
gledalaca) 

vöröshimlő med. ospice 
vörös hóhér crveni dželat (1. dželat u srednjem veku je imao crveno 

obeležje; 2. komunistički diktatori: Staljin, Enver Hodža, 
Pol Pot, Kim Džong; 3. vođe komunističke vlade u 
Mađarskoj; 4. lisica) 

vörös hold astr. crveni mesec 
vörös homok crveni pesak 
vörös húsok crveno meso 
vörösingesek ist. crvenokošuljaši (hrabri junaci su u boju nosili crvene 

košulje npr. Garibaldi) 
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vörös isten crveni bog (1. Staljin; 2. kao metafora revolucije; 3. Mars 
– bog rata) 

vörösiszap crveno blato 
vörös izzás crveno usijanje (na 550°C stepeni usijana materija ima 

crvenu boju) 
vörös kakas crveni petao (požar) 
vörös kalcedon  min. crveni ahat 
vörös káposzta  bot. crveni kupus  
vöröskatona  ist. vojnik Crvene armije 
vörös kaviár kul. crveni kavijar  
vörös kerámia crvena keramika 
Vöröskereszt Crveni krst 
Vörös Khmer Crveni Kmeri (komunistički pokret u Kambodži) 
vörös Kína komunistička Kina 
vörös kolosszus crveni kolos (Sovjetski Savez) 
vörös kommunizmus  crveni komunizam 
vörös kommun crvena komuna 
vörös korhadás biol. crvena trulež (bolest drveća) 
vörös korund min. rubin 
vörös köd crvena magla (1. bes; 2. komunistička ideologija; 3. uti-

sak magle koju stvara pesak iz pustinje koju donosi 
vetar) 

vörös könyv  crvena knjiga (1. knjiga koja sadrži spisak ugroženih 
vrsta; 2. knjiga Mao Ce Tunga; 3. vodič braće Mišelin o 
restoranima i hotelima) 

Vörös Kreml Crveni Kremlj u Moskvi 
vörös kréta crvena kreda 
vörös kukorica bot. crveni kukuruz 
vörös különítmény  crveni odred (1. deo grupe koja izvodi samostalne akcije 

za vreme revolucija; 2. sportski klubovi sa crvenim dre-
som) 

vöröslámpás ház kuća sa crvenim prozorom (bordel) 
vörös lidérc crvena varljiva svetlost 
vörös lista crvena lista (sadrži spisak ugroženih vrsta) 
vörös liszt crveno brašno (od pšenice najslabijeg kvaliteta) 
vörös lovag crveni vitez 
vörös maffia crvena mafija (rusko-ukrajinska mafija) 
vörös mágia crvena magija (ljubavno bajanje, veštičarenje) 
vörös mangalica zool. crvena mangulica (vrsta svinja) 
vörösmárvány min. crveni mramor 
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vörös Mauritius  najskuplja poštanska marka na svetu 
vörös mókus  zool. riđa veverica  
Vörös Moszkva Crvena Moskva (Krasnaja Moskva) ime parfema 
vörös mustár  kul. crveni senf sa dodatkom čilija 
vörös náci ist. crveni nacista (komunista) 
vörös napok  crveni dani, menstruacija 
vörös nyakkendő ist. pionirska crvena marama 
Vörös Nyíl Crvena strela (brzi voz ili auto) 
Vörös Október Crveni oktobar (1. velika oktobarska revolucija skraćeno; 

2. nazivi brojnih institucija, ulica, asocijacija za vreme 
socijalizma u Mađarskoj; 3. kompjuterski virus) 

vörös ólom hem. minijum  
vörösólomérc geol. krokolit 
vörös opál min. crveni opal  
vörös óriás astr. crveni div (vrsta zvezde, nebeskog tela) 
vörös orr crveni nos (kod alkoholičara ili kod nekih bolesti) 
vörös ördögök crveni đavoli (1. mađarski Husari; 2. artiljerija; 3. nadimak 

Mančester Junajteda i belgijske reprezentacije) 
Vörös Palota Crvena palata (na Tibetu) 
vöröspecsenye  crvene rukavice (dečja igra) 
vörös péntek ist. crveni petak (demonstracije 1905. u Budimpešti) 
vörös pestis crvena kuga (1. komunizam; 2. sifilis; 3. bakterijsko obo-

ljenje lososa)  
Vörös Piramis Crvena piramida (Dashur, Egipat) 
vörösrépa bot. cvekla 
vörösre sül kul. porumeneti prilikom pečenja 
vörösréz hem. bakar 
vörös rizs kul. crveni pirinač 
vörös rothadás  bot. crvena trulež (gljivično oboljenje biljaka) 
vörös rózsa crvena ruža (1. cvet; 2. simbol socijaldemokratije širom 

sveta, socijalističke internacionale i britanskih laburista) 
vörös rozsda bot. crvena rđa (bolest biljaka) 
vörös rum rum 
vörös salak crvena šljaka (na teniskom terenu) 
vörös sapka crvena kapa (1. mađarski revolucionari su 1848/49. nosili 

crvene kape; 2. Jakobinci cu imali crvene kape; 3. patuljci; 
4. peštanski nosači početkom 20. veka; 5. Crvene beretke 
u Srbiji; 6. sekta Crvenih kapa) 

Vörös Sárkány Crveni zmaj (1. metafora kineskog komunizma; 2. simbol 
Velsa) 
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Vörös Sas-rend Red crvenih orlova (u Pruskoj) 
vörös sivatag  crvena pustinja 
vörös só crvena so (sa Himalaja i Havaja) 
vörös szakáll  riđa brada  
vörös szalag crveni flor (simbol SIDE u kampanjama) 
vörös szalon crveni salon u palatama, rezidencijama  
vörös szegfű crveni karanfil  
vörös szelén bot. crveni selen 
vörös szem crveno oko (1. simptom raznih bolesti; 2. isplakane oči;   

3. efekat crvenih očiju na fotografijama) 
vörös szén crveni ugalj  
vörös szeplő crvene pege  
vörös szikla geol. crvena stena 
vörös szőnyeg  crveni tepih  
vörös tea crveni čaj  
vöröstéglás ház kuća od crvenih cigala 
vörös telefon ist. crveni telefon (linija izmedu Vašingtona i Moskve u 

60-tim i 70-tim godinama) 
Vörös tér Crveni trg u Moskvi 
vörösterror  crveni teror (komunista u Sovjetskom Savezu, Kini, Kam-

bodži) 
vörös törpe csillag astr. crvena patuljasta zvezda 
vörös útlevél ist. crveni pasoš (mađarski pasoš u 90-tim godinama, koji 

je važio samo za socijalističke zemlje) 
vörös ünnep crveni praznik (1. 1. maj; 2. šalj. menstruacija) 
vörös vakság crveno slepilo (1. kad osoba ne prepoznaje crvenu boju; 

2. bes; 3. slepo verovanje u komunizam) 
vörös város crveni grad (Bolonja, Petra, Beč, Tuluz) 
vörös vasérc crvena ruda gvožđa 
vörösvérsejt med. crvena krvna zrnca 
vörös vértanú mučenik koji žrtvuje svoj život za ideale 
vörös veszedelem ist. crvena opasnost (komunizam) 
vörös villogó 1. crveni žmigavac; 2. indikator kvara kod postrojenja 
vörös vonal crvena linija (granica trpeljivosti) 
vörös zaj  crvena buka (proizvodi je slučajni pokret) 
vörös zaszló crvena zastava (1. simbol revolucije, radničkih pokreta;   

2. u Formuli 1 za prekid trke; 3. nekada su se brodovi za 
prevoz eksploziva obeležavali tako) 
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Állandósult szókapcsolatok, összetételek a szerbben 

A crven színnévvel 

Crvena armija  tört Vörös Hadsereg 
crvena borovnica   növ fekete/kék áfonya (Vaccinium myrtillus) 
crvena buržoazija  tört vörös burzsoázia, meggazdagodott kommunisták  
crvena detelina  növ vöröshere 
crvena gunjica   növ fonák lóhere (Trifolium resupinatum) 
crvena kleka/smreka  növ cédrusboróka, görög cédrus, spanyol boróka 

(Juniperus oxycedrus) 
crvena krvna zrnca   orv vörösvérsejtek 
crvena marama  vörös/piros kendő  
crvena nit  1. alapmotívum; 2. piros fonál 
Crvena pomoć  Vörös Segély (a munkásmozgalom idejéből) 
crvena repa  növ vörösrépa, cékla(répa) (Beta vulgaris rapacca rubra) 
crvena subota  nagyszombat 
crvena trava, urodica növ mezei csormolya  
crvena vrba  növ bíborfűz, csigolyfűz (Salix purpurea) 
crvenbrk  vörös bajszú, rőt bajszú 
crvene brigade Vörös Brigádok, olasz szélsőbaloldali terrorszevezet (a 

múlt század 70-es éveiben) 
crvenglavka áll vörös fejű madár (Lamus rufus) 
crveni bagrem  növ lila akác (Robinia hispida) 
crveni barjak/crvena  vörös zászló/lobogó 
   zastava 
crveni div csill piros színű óriáscsillag  
crveni glog  növ 1. cseregalagonya (Crataegus oxyacantha); 2. egy-

anyás galagonya (Crataegus monogyna)  
crveni grah  növ lila bab  
crveni grahor  növ mogyorós lednek, földimogyoró (Lathyrus tuberosus) 
crveni grašak  növ abrusz (trópusi szőlő) (Abrus peccatorius) 
Crveni krst  Vöröskereszt  
crveni kupus növ vörös káposzta (Brassica oleracea rubra) 
crveni patlidžan  növ paradicsom (Soanum lycopersicum) 
crveni patuljak  csill alacsony hőmérsékletű piros törpecsillag  
Crveni polumesec  Vörös Félhold  
crveni proliv  orv vérhas  
crveni šeboj  növ nyári viola (Matthiola annua) 
crveni štir  növ disznóparéj (Amaranthus paniculatus) 
crveni vetar áll orv orbánc (Erysipelas) 
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crvenkapa  1. etn alacsony, kerek, piros sapka dalmatinska ~ dalmát 
piros sapka; 2. piros sapkás lány; 3. Piroska (mesealak) 

Crvenkapica  1. piros sapkás lányka; 2. Piroska 
crvenkasto-  összetételek előtagjaként: pirosas, vöröses, vörösessárga  
crveno-  összetételek előtagjaként: vörös-, vörösen, piros-, pirosan  
crvenoarmejac tört a Vörös Hadsereg katonája, vöröskatona 
crvenobrad  vörös szakállú ~i mladić vörös szakállú fiatalember 
crvenogardejac tört vörösgárdista 
crvenoglav áll piros fejű ~a buba piros fejű bogár 
crvenoglavac  áll piros fejű rovar (Erythrocephalus) 
crvenogrli áll piros nyakú crvenogrla ptica piros nyakú madár 
crvenogrud áll piros begyű, piros mellű ~a ptica piros begyű madár 
crvenokapac  aki piros sapkát hord 
crvenokica áll pirosszemű kele (Scardinius erythrophthalmus) 
crvenokljun áll 1. piros csőrű ~a ptica piros csőrű madár; 2. csíz 
crvenokož piros bőrű, rézbőrű ~i Indijanci rézbőrű indiánok 
crvenokožac  1. vörös bőrű ember; 2. indián, rézbőrű 
crvenokos  vörös hajú, rőt férfi  
crvenokosa  vörös hajú nő 
crvenokril áll piros szárnyú ~a ptica piros szárnyú madár; ~i leptir 

piros szárnyú lepke 
crvenolik  piros arcú 
crveno mastilo  piros tinta 
Crveno more  Vörös-tenger 
crvenonog piros lábú ~i insekt piros lábú rovar 
crven nos  vörös/borvirágos orr 
crvenook  vörös szemű 
crvenookica áll pirosszemű kele (Scardinius erythrophthalmus) 
crvenoper áll piros tollú 
crvenoperka  áll vörösbegy 
crvenoprs áll vörös mellű  
crvenoprug áll vörös csíkos ~a riba vörös csíkos hal 
crvenorep áll piros farkú ~a ptica piros farkú madár  
crvenotrb  áll vörös hasú 
crvenovoljka  áll 1. vörösbegy; 2. füstifecske; 3. ~ muharka vörös begyű 

légykapó 
crvenperka áll 1. vörösbegy; 2. kele; 3. belica ~ veresszárnyú koncér/ 

keszeg 
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crvenrepka áll rozsdafarkú domaća ~ házi rozsdafarkú (Phoenicurus 
ochruros gibraltariensis); šumska ~ kerti rozsdafarkú 
(Phoenicurus phoenicurus) 

A rumen színnévvel 

rumeno- összetétel előtagjaként pirosas, vöröses árnyalat 
rumenolik  pirospozsgás  

A riđ színnévvel 

riđobrad  vörös/rőt szakállú 
riđoglav  vörös fejű, rőt hajú 
riđoglavac  1. vörös hajú ember; 2. áll barna, sötét fejű madár 
riđokos  vörös/rőt hajú 
riđokosa  vörös/rőt hajú nő 
  

Ritkán ugyan, de előfordul, hogy ekvivalensként a színskála teljesen más 

elemével feleltetjük meg a szóösszetételt vagy jelzős kifejezést: 

 vöröshagyma – crni luk 
 vörösbor – crno vino 

illetve:  

 crveni bagrem – lila akác 
 crveni grah – lila bab 
 crvena borovnica – fekete/kék áfonya. 

ÖSSZEGZÉS 

Megállapíthatjuk végül, hogy a magyar piros és vörös szónak a szerbben 

elsősorban a crven melléknév felel meg. Emellett még ekvivalens jelzőként a 

rumen (többnyire arcszínként és természeti jelenségként) és a riđ (hajra, szőr-

zetre vonatkoztatva) színnév is jelentkezik. Elvétve a színspektrum teljesen más 

színével is találkozhatunk példáinkban ekvivalensként (főleg a növényvilág ter-

minusaként). Ezeknek mindkét nyelvben szép számban kialakultak származék-

szavaik is, s a frazeológiai egységekben is megtalálhatóak. 
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Ezúttal a magyar ’piros’ árnyalatneveivel nem foglalkozom, az a követ-

kező szerb tanulmány témája, amely után az árnyalatok táblázata következik 

szerb nyelvű megfelelőkkel. 



 

 

NAZIVI ZA CRVENE NIJANSE U MAĐARSKOM JEZIKU 

Po Berlin–Kejovoj teoriji, posle svetle (‘bela’) i tamne (‘crna’) boje, treće 

mesto po redosledu nastanka naziva za boje univerzalno zauzima ona koja 

označava ‘crvenu’. Međutim, u mađarskom jeziku se ime ove boje ne povinuje 

zakonitostima koje su ova dva istraživača postavila (da bude nemotivisana, 

nedvosmislena, opštepoznata, monoleksična reč koja je pogodna za derivaciju). 

U mađarskom jeziku, naime, postoje čak dva manje-više ravnopravna termina za 

‘crvenu’ boju: to su reči vörös i piros. Prva je nastala (po ugledu na mnoge druge 

jezike) od imenice koja znači ‘krv’, s obzirom da je crvena kao boja krvi i vatre 

bila izuzetno značajna tokom evolucije čoveka: vér (‘krv’) → véres (‘krvav’) → 

veres → vörös. Ova motivisana reč ukazuje na ugro-finsku etimologiju, a u 

spomenicima jezika javlja se već početkom 12. veka. Drugi nemotivisani termin, 

piros, nastao je kasnije, najpre samo kao vlastita imenica, a zatim je preusme-

rena u opštu leksiku stekavši širu primenu tek u 15. veku. Interesantno je da je, 

suprotno nekim prvobitnim teorijama, reč piros poslužila kao polazište za stva-

ranje nove reči putem odvajanja, a to je imenica pír (rumenilo). Naime, u počet-

ku se verovalo da je boja nastala od pomenute imenice. 

Kroz istoriju jezika pomenute dve lekseme su se neprestano borile za 

prevlast, smenjujući se po značaju u upotrebi. Polemike među lingvistima se 

vode već više od jednog veka oko toga šta ih razlikuje i koja od njih je primarnija. 

U današnje vreme piros je učestalija, ona označava domen crvene boje, dok je 

vörös zastupljenija u zoološkim i botaničkim terminima, ali i u nauci uopšte. 

Percepcija nijansi je dosta subjektivna, ali dok se uz neke predmete oba naziva 

mogu vezati kao atributi (tűzpiros, tűzvörös), uz druge to može biti samo jedna 

od njih. Tako, na primer, tojás (‘jaje’, naravno misli se na usrkršnje) može biti 

samo piros, a ne i vörös, a isto važi i za ‘jabuku’: piros alma. Dok je zastava skoro 

uvek vörös (vörös zászló), ali se, recimo, kod trobojke za jednu od boja uvek 

upotrebljava piros. 

Ipak, može se reći da termin piros danas (bilo je perioda kada je to bilo 

upravo suprotno) označava svetlije, a vörös tamnije nijanse crvene boje. U 

enciklopedijskom rečniku mađarskog jezika, odrednica piros se objašnjava 

pomoću imenice vörös „A vörös színhez közel eső, de a vörösnél élénkebb és 



TARKA SZÍNEK / HROMATSKE BOJE 

 

238 

világosabb, kellemes színárnyalatúˮ, što otprilike znači da je piros boja koja je 

bliska boji vörös, ali je intenzivnija, svetlija i prijatnija za oko. 

Osnovni nazivi za boje pokrivaju široki raspon tonova, pa su se zbog toga 

te reči pokazale nedovoljnim u svakodnevnoj komunikaciji. Pridevima i imenica-

ma mogu se suziti i precizirati značenja pojedinih nijansi. Tako reči kojima se 

imenuju tonovi i njihova struktura zavise od neposrednog prirodnog okruženja 

jezičke zajednice, od kulture, ali i od uticaja drugih jezika. 

Domen ‘crvene’ boje 

 Svetla  

 

 

 
 

 
 

NARANDŽASTA 

 

 

 

 
 

 
 

PURPURNA 
 

 Tamna  

Nijanse ‘crvene’ sa fokalnom bojom u sredini
221 

 

Nazivi za nijanse ne potiču samo od vizuelnog doživljaja samih denotata 

koji su nosioci karakteristične boje, već i od govornika datog jezika. I to, od 

njegovog uzrasta, pola, zanimanja, obrazovanja, odnosa među sagovornicima, 

namere tokom komunikacije i drugih informacija. Tako, na primer, žene koriste 

više naziva za boje, devojčice u ranom uzrastu ranije raspoznaju i uče imena za 

boje od dečaka, što je, kako je ustanovljeno, genetski i evoluciono uslovljeno. 

Same nijanse najviše zavise od mešanja hromatskih i ahromatskih boja, 

od osvetljenosti i zasićenosti, pa možemo da govorimo o svetlim i tamnim nijan-

                                                           
221

 Izvor: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (Preuzeto: 17. 3. 2019)  

http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm%20(17.%203.%202019
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sama neke boje, ali i o hladnim i toplim, bledim i jarkim, itd. Nijanse, znači, 

izražavaju: 

– različiti stepen svetlosti tona (‘tamno’, ‘svetlo’, ‘bledo’, ‘srednje’); 

– jačinu tona (‘živa’, ‘vatrena’, ‘vrišteća’, ‘bleda’, ‘sivkasta’); 

– karakteristike vezane za taktilne i perceptivne doživljaje (‘hladna’, 

‘topla’); 

– svojstvo materijala ili povšine predmeta (‘somotska’, ‘mat’, 

‘mermerna’). 

NIJANSE BOJE PIROS/VÖRÖS 

Pored toga što u mađarskom jeziku postoje dva naziva za crvenu boju, 

atributskim konstrukcijama i složenicama mogu se umnogostručiti imena i 

preciznije odrediti nijanse u okviru crvene boje.  

Crvena je sama po sebi topla boja, ali ima nijansi koje se ipak ubrajaju 

među HLADNIJE varijante crvene boje. Tu spadaju: karmazsin ‘grimizna’, burgun-

divörös ‘burgundsko crvena’, mustvörös ‘šira-crvena’, perzsavörös ‘persijsko 

crvena’, áfonyavörös ‘borovnica-crvena’, örményvörös ‘jermensko crvena’, ró-

maivörös ‘rimsko crvena’, gránitvörös ‘granitno crvena’, boleróvörös ‘bolero-

crvena’, spanyolvörös ‘špansko crvena’, lázvörös ‘groznica-crvena’, gránátal-

mavörös ‘nar-crvena’, pulykavörös ‘crvena poput ćurke’. 

NEZASIĆENE crvene su téglavörös ‘cigla-crvena, terakota’, vulkánvörös 

‘vulkan-crvena’, sellakvörös ‘šelak-crvena’, vérnarancsvörös ‘boja crvene pomo-

randže’, pecsenyevörös ‘crvena poput pečenja’, sonkavörös ‘boja šunke’, hús-

vörös ‘boja mesa’, szedervörös ‘kupina-crvena’, oxidvörös ‘oksidno crvena’, 

vörösokker ‘crvenkasto-oker’, berzsenyvörös ‘vinobojka-crvena’, salakvörös ‘boja 

šljake’. Uz njih često stoje atributi koji upućuju na to da se radi o nijansama koje 

se teško mogu definisati tompa ‘tupa’, sápadt ‘bleda’, fáradt ‘umorna’, bágyadt 

‘malaksala’, pa se – pošto se radi o mešavini u kojoj je veća koncentracija 

ahromatskih boja – u narodu pominje i kao seszín ‘šišmiš boja’, doslovno: ‘ne-

boja’. 

ZASIĆENE, tzv. ‘duboke’ crvene su uglavnom i tamnije boje: bordó ‘bordo’, 

borvörös ‘boja crnog vina’, ökörvérvörös ‘boja volovske krvi’, bársonyvörös 

‘somotsko crvena’, angolvörös ‘englesko crvena’, indiaivörös ‘indijsko crvena’, 

velenceivörös ‘venecijansko crvena’, vasvörös ‘gvozdeno crvena’, paprikavörös 
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‘paprika-crvena’, pecsétvörös ‘pečat-crvena’, svédvörös ‘švedsko crvena’, szan-

tálvörös ‘boja sandalovine’. 

Atributi najčešće ukazuju na intenzitet, stepen svetloće i zasićenost 

nijanse:  

– za SVETLE nijanse: gyenge ‘slaba’, halvány ‘bleda’, lágy ‘pitoma’, üde 

‘sveža’, világos ‘svetla’, fakó ‘bleda’; 

– za TAMNE nijanse: sötét ‘tamna’, haragos ‘ljutita’, mélysötét ‘duboko 

tamna’; 

– za INTENZITET: rikító ‘drečava’, tüzes ‘vatrena’, izzó ‘užarena’, élénk ‘živa’, 

erős ‘jaka’, harsány ‘gromka’, harsogó ‘gromovita’, vad ‘divlja’; 

– za ČISTE nijanse: ragyogó ‘blistava’, telített ‘zasićena’, tiszta ‘čista’. 

Svetle i čiste nijanse označavaju pozitivne vrednosne odrednice sa 

preciznim karakteristikama. Pridevi vidám ‘vesela’ i világító ‘svetleća’ izražavaju 

veoma upečatljivu, svetliju nijansu. Intenzivni tonovi najčešće određuju pomalo 

pežorativne, nametljive stvari, koje se svojom bojom ističu u odnosu na 

okruženje. 

atribut složenica ili atribut- 
ska konstrukcija 

prevod atributa odgovarajuća boja u 
srpskom 

antik- antikvörös antički antičko crvena 

bársonyos- bársonyosvörös baršunast baršunastocrvena 

bíbor-  bíborvöröses purpuran purpurnocrvena 

élénk- élénkvörös/élénkpiros živ intenzivnocrvena 

élénk hideg- élénk hidegvörös živo hladan intenzivno hladna crvena 

éles- élesvörös oštar, rezak reskocrvena 

erős- erősvörös/erőspiros jak, snažan snažnocrvena 

fakó- fakóvörös bled bledocrvena 

fáradt- fáradtvörös umoran zagasitocrvena 

fényes- fényesvörös sjajan sjajnocrvena 

fényes telt- fényes teltvörös sjajno pun sjajno zasićena crvena 

gyenge- gyengepiros slab svetlocrvena 

halvány- halványpiros bled bledocrvena 

haragos- haragosvörös ljutit, gnevan jaka crvena 

harsány- harsányvörös gromki jarkocrvena 

hideg- hidegvörös hladan hladnocrvena 

intenzív intenzív vörös intenzivan intenzivnocrvena 

irizáló irizáló vörös sedefast sedefastocrvena 



A PIROS / CRVENA 

 

241 

izzó- izzóvörös  usijan, užaren užarena crvena 

lágy- lágypiros blag blagocrvena 

lüszter- lüsztervörös metalnog sjaja metalik crvena 

mély- mélyvörös dubok tamnocrvena 

mély hideg- mély hidegvörös duboko hladan tamno hladna crvena 

mély -bíbor mély vörösesbíbor duboko 
purpuran 

tamno purpurnocrvena 

ős- ősvörös pra-, iskonski primarna crvena 

ragyogó- ragyogóvörös blistav blistavocrvena 

ragyogó mély- ragyogó mélyvörös blistavo dubok blistavo tamnocrvena 

rikító- rikítóvörös drečav drečavocrvena 

sötét- sötétvörös taman tamnocrvena 

szőkés- szőkésvörös plavo-crvenkast riđa 

telt- teltvörös pun zasićena crvena 

tiszta- tisztavörös čist čistocrvena 

tompa narancs- tompa narancsvörös tupo 
narandžast 

zagasito narandžasto 
crvena 

tüzes- tüzesvörös vatren vatrenocrvena 

üde- üdevörös svež, sočan jarkocrvena 

vad- vadpiros divlji jarkocrvena 

vidám- vidámpiros veseo jarkocrvena 

világító- világítóvörös svetleći blistavocrvena 

 
U mađarskom jeziku se nijanse boja koje nas okružuju najbolje mogu 

izraziti složenicama. Pamćenje boja je veoma problematična sposobnost, stoga 

je čovek počeo da vezuje određene nijanse za stvari i pojave iz svog okruženja 

koje imaju karakterističnu boju. To doprinosi procesu prisećanja i asocijacije na 

boju, a na isti način se vrši i identifikacija boja od strane sagovornika. Tako se 

stvaraju asocijativni nazivi za boje, konstrukcije u kojima prvi član čine predmeti 

i pojmovi specifične nijanse, a drugi član je naziv neke od osnovnih boja, 

odnosno nadređeni pojam, opšti naziv -szín (boja): meggyvörös, meggyszín, 

meggybordó ‘boja (trule) višnje’. 

Više od stotinu asocijativnih naziva za boje mogu se svrstati u nekoliko 

kategorija: 

– ŽIVA BIĆA, OSOBE, ZANIMANJA: kardinálpiros ‘kardinal-crvena’, császárvörös 

‘kraljevsko crvena’; 

– DELOVI TELA: hússzín ‘boja mesa’, májvörös ‘jetreno crvena; 
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– ŽIVOTINJE: kakaspiros ‘pevac-crvena’, galambvérszín ‘boja golubije krvi’, 

kosenilvörös ‘karmin-crvena’, rákvörös ‘rak-crvena’, rókavörös ‘lisičija 

crvena’, vércsevörös ‘soko-crvena’; 

– CVEĆE: muskátlipiros ‘muškatla-crvena’, pipacspiros ‘bulka-crvena’, rózsa-

piros ‘ruža-crvena’, tulipánpiros ‘lala-crvena’, bazsarózsavörös ‘božur-

crvena’, szegfűvörös ‘karanfil-crvena’; 

– VOĆE, PLODOVI: almapiros ‘jabuka-crvena’, cseresznyepiros ‘trešnja-crve-

na’, galagonyapiros ‘glog-crvena’, eperszín ‘jagoda-crvena’, ribizlipiros ‘ri-

bizla-crvena’, szamócapiros ‘boja divljih jagoda’, áfonyavörös ‘borovnica-

crvena’, gránátalmavörös ‘nar-crvena’, narancsvörös ‘narandža-crvena’, 

szedervörös ‘kupina-crvena’; 

– POVRĆE: paprikapiros ‘aleva’, paradicsompiros ‘paradajz-crvena’, sompiros 

‘dren-crvena’, borbolyavörös ‘žutika-crvena’, chilivörös ‘čili-crvena’, ré-

pavörös ‘repa-crvena’, retekvörös ‘rotkvica-crvena’; 

– BILJKE: amarantpiros ‘amarant-crvena’, magyalpiros ‘božikovina-crvena’, 

alizarin ‘alizarin-crvena’, berzsenyszín ‘vinobojka-crvena’, buzérvörös, 

hennavörös ‘kana-crvena’, szantálvörös ‘boja sandalovine’; 

– HRANA ILI PIĆE: borvörös ‘vino-crvena’, céklavörös ‘cvekla-crvena’, mustszín 

‘boja mladog vina’, pecsenyevörös ‘boja pečenja’, sonkavörös ‘boja šun-

ke’; 

– DRAGO KAMENJE: jácintpiros ‘hijacint-crvena’, rubinvörös ‘rubin-crvena’, 

borostyánvörös ‘ćilibar-crvena’, gránitvörös ‘granitna crvena’; 

– OSTALO KAMENJE I METALI: vasvörös ‘gvozdeno crvena’, bronzvörös ‘bron-

zana’, alizarinvörös ‘alizarin-crvena’, bauxitvörös ‘boksit-crvena’, hema-

titvörös ‘hematit-crvena’, krómvörös ‘hromirana crvena’, márványvörös 

‘boja crvenog mermera’, porfírvörös, rézvörös ‘bakarna’, riolitvörös 

‘riolit-crvena’, salakvörös ‘šljaka-crvena’; 

– OSTALI MATERIJALI: téglavörös ‘boja cigle’, cserépvörös ‘boja crepa’, klin-

kervörös ‘klinker-crvena’; 

– PRIRODNE, OPTIČKE POJAVE: hajnalpiros ‘rujno crvena’, lángvörös ‘plameno-

crvena’, égővörös ‘vatrenocrvena’, lávavörös ‘lava-crvena’, parázsvörös 
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‘žar-crvena’, tornádóvörös ‘tornado-crvena’, tűzvörös ‘vatrenocrvena’, 

vulkánvörös ‘vulkan-crvena’; 

– APSTRAKTNA BIĆA ILI BIĆA IZ MAŠTE: sárkányvörös ‘zmaj-crvena’, sárkány-

vérvörös ‘boja zmajeve krvi’, Mikulás-piros ‘Deda Mraz-crvena’, ördög-

vörös ‘đavolja crvena’; 

– ODEĆA, TEKSTIL: bársonyvörös ‘somot-crvena’, boleróvörös ‘bolero-crvena’, 

brokátvörös ‘brokatna crvena’. 

Asocijativni nazivi za boje obogaćuju rečnik, jer osim što precizno odre-

đuju nijanse, doprinose i karakterizaciji, vrednosnom ocenjivanju denotata. 

Postoje nazivi boja koji ukazuju na GEOGRAFSKO poreklo. Imena država, 

regija, gradova, kao i etnički nazivi se lako pripajaju nazivima boja. Uglavnom 

ukazuju na poreklo osnovnih sastojaka, samim tim i na tehnologiju pripremanja 

farbi i načina bojenja. To su neretko nazivi država iz antičkih vremena koje više 

ne postoje, ali mogu biti i imena iz mašte: cigánypiros ‘cigansko crvena’, ja-

pánpiros ‘japansko crvena’, törökpiros ‘tursko crvena’, angolvörös ‘englesko cr-

vena’, bécsi vörös ‘bečko crvena’, bordó ‘bordo’, burgundivörös ‘burgundsko 

crvena’, etruszkvörös ‘etrušćanska crvena’, indiai vörös ‘indijsko crvena’, írvörös 

‘irsko crvena’, kasmírvörös ‘kašmirsko crvena’, kínai vörös ‘kinesko crvena’, 

örményvörös ‘jermensko crvena’, perzsavörös ‘persijsko crvena’, pompeji vörös 

‘pompejsko crvena’, római vörös ‘rimsko crvena’, spanyolvörös ‘špansko crvena’, 

svédvörös ‘švedsko crvena’, velencei vörös ‘venecijansko crvena’. 

Dešavalo se da je ista tehnologija bojenja nastala nezavisno na različitim 

mestima, pa su se one – iako jedva da postoji minimalna razlika među nijansama 

– uvrežile i proširile pod raznim imenima. Na primer, crvena koja ima u sebi 

oksid gvožđa poznata je pod nazivima indiai, velencei, angol-, spanyol- i per-

zsavörös (indijsko, venecijansko, englesko, špansko i persijsko crvena). 

Postoji i obrnuta pojava, jedno geografsko ime se može odnositi na 

različite boje i različite tehnologije bojenja. Na primer, spanyolvörös ‘špansko 

crvena’ može da označi karmin-crvenu poreklom iz Južne Amerike, cinober-

crvenu koja potiče iz španskih rudnika žive, boju voska za pečatiranje koji se boji 

pomenutim materijalom. Római vörös ‘rimsko crvena’, pak, može da se odnosi 

na jarku narandžasto-crvenu boju stare keramike, ljubičasto-crvenu boju plašta 

rimskih careva, crvenu uniformu rimskih legionara i na skerletno crvenu odeću 

katoličkih sveštenika.  
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Neka ETNIČKA IMENA, koja se više ne mogu vezivati za određenu geo-

grafsku teritoriju, koja su istorijska, takođe se upotrebljavaju: etruszkvörös, 

latinvörös, cigánypiros. 

U marketingu se rado koriste internacionalne reči, koje nije potrebno 

prevoditi da bi se razumele poruke, pa se poznatim i privlačnim mestima često 

aludira na boje. POZNATE ROBNE MARKE jedinstvene boje takođe mogu postati 

nazivi za boju, kao što je Ferrari-piros ‘ferari-crvena’. Tizian-vörös ‘Ticijan-

crvena’ je poznata nijansa za bojenje kose. 

LIČNA IMENA se ređe koriste za označavanje boja. Upotrebljavaju se 

ukoliko je određena poznata osoba ili slikar rado koristio neku od boja, ako je 

pronašao neku farbu ili je uvek nosio određenu boju odeće. Rubens-vörös 

‘Rubensova crvena’ je drugi naziv za krapp (crvenu boju biljnog porekla). Rubens 

i Van Dajk su bili savremenici, a pored toga su imali i istog učitelja, pa su zbog 

toga koristili slične boje za slikanje. Stoga ne čudi što se Rubens-vörös 

‘Rubensova crvena’ naziva ponegde i Van Dyck-vörös ‘Van Dajk crvena’.  

HEMIJSKI ELEMENTI mogu imati dvojaku ulogu u stvaranju naziva za boje: ili 

se u tu svrhu pozajmljuje ime hemijskog sastavnog elementa određenog 

pigmenta (kadmiumvörös, króm-oxid-vörös, ólomvörös, vas-oxid-vörös, cinóber) 

ili prvi član složenice imenuje elemenat čija boja ima asocijativnu ulogu 

(bauxitvörös, rézvörös, rozsdavörös, míniumvörös, rhodamine-vörös, skarlát, 

itd.). 

Retko, ali se ipak dešava da pojedini tonovi crvene imaju različite nazive, 

što znači da govornike nijansa asocira na razne predmete. Tako crvena sa kôdom 

#FF0000, RGB: 255 0 0, H: 0 ima čak tri odrednice: Ferrari-piros ‘ferari-crvena’, 

muskátlipiros ‘muškatla-crvena’ i pipacspiros ‘bulka-crvena’.  

Isto tako i lángvörös ‘plamenocrvena’, kao i tűzvörös ‘vatrenocrvena’ 

imaju istu šifru: #FF4800, RGB 255 72 0, H: 16. 

Míniumvörös ‘minijum-crvena’, odnosno szaturnuszvörös ‘Saturn-crve-

na’ i narancsvörös ‘narandža-crvena’ imaju veoma bliske kôdove: #FF7600, RGB: 

255 118 0, H: 28 i #FF7700, RGB: 255 119 0, H: 28 

Ponekad vrlo slične nijanse, koje se golim okom teško mogu razlikovati, 

imaju različite asocijativne odrednice. Na primer, pecsétvörös (crvena boja voska 

za pečatiranje) se dovodi u tesnu vezu sa još tri boje, a to su spanyolvörös 

‘špansko crvena’, cinóber ‘cinober-crvena’, sellakvörös ‘šelak-crvena’. Nije slu-
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čajno što se to dešava, pošto crven vosak, između ostalog, sadrži šelak, ter-

pentin i cinober, a nalazište živinog sulfida je u Španiji. 

Pored ovde ustanovljenih naziva za pojedine nijanse, poneka od njih ima 

i varijante u nazivima, koje nismo posebno navodili, mada bi možda bilo in-

teresantno i to jednom prilikom analizirati. Na primer, meggyvörös ‘višnja-

crvena’ ima i sledeće varijante: meggyszín ‘boja višnje’, meggypiros ‘višnja-crve-

na’, meggyvérszín ‘boja višnjaste krvi’, meggybordó ‘višnja bordo’, meggy-

levesszín ‘boja čorbe od višnje’, meggyszörpszín ‘boja soka od višnje’, meggy-

főzelékszín ‘boja sosa od višanja’, meggylészín ‘boja višnjinog soka’. 

Isto tako, parázsvörös ‘žar-crvena’ se još koristi i kao parázsszín ‘boja 

žara’, zsarátszín ‘žar-boja’, zsarátnokpiros ‘žar-crvena’ – arhaičan oblik. 

FUNKCIJA NAZIVA ZA BOJE 

U svakodnevnom govoru bojama dodeljujemo imena, ali pošto razlikuje-

mo na hiljade nijansi iste boje, samo domeni mogu imati svoj samostalni naziv. 

Nijanse se, kao što smo i pokazali, mogu konkretizovati i precizirati raznim atri-

butima, proširiti složenicama, ali se ni u jednom prirodnom jeziku boje u 

potpunosti ne mogu opisati konkretnim terminima.  

Ime boje prvenstveno ima ulogu u komunikaciji, da se što preciznije 

sagleda i opiše svojstvo nekog predmeta, da se identifikuje nešto na osnovu 

boja, ali se bojama često vrši i karakterizacija. Asocijativni nazivi za boje 

obogaćuju rečnik, ne doprinose samo određivanju nijansi, već se njima izraža-

vaju konkretni vrednosni stavovi i vrednuju se odrednice uz koje stoje. Ako je 

prvi član u konstrukcijama ili složenicama naziv plemenitih metala, dragog 

kamenja, cveća, time se izražava pozitivan odnos prema boji i osnovnoj reči koju 

takve boje određuju. I obrnuto, obične ili ružne stvari pobuđuju averziju prema 

određenoj boji.  

Nazivi za nijanse pretežno zavise od denotata kojem se priključuju: neke 

od njih se mogu koristiti uopšteno, za sve, a neke isključivo za čoveka ili živo-

tinju.  

Crvena spada u „zdraveˮ boje, prema tome ima pozitivnu konotaciju, jer 

„crvenkast kolorit obraza, veruje se, pouzdan je svedok odlične zdravstvene 

kondicije onoga o čijim se obrazima radiˮ (Ivić 1995: 39). Pomenimo, međutim, i 

nazive pecsenyevörös, rákvörös koje se skoro isključivo koriste za izgorelu kožu 
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od sunca. Dok pulykavörös, céklavörös, paprikavörös za lice koje je pocrvenelo 

od besa. Na kraju krajeva, setimo se i naziva za ljudsku rasu: rézbőrűek ‘bakreno-

košci’, vörösbőrűek ‘crvenokošci’, koji se odnose na Indijance. Eperpiros, szamó-

capiros, cseresznyepiros se odnose na sveže, zdrave, prirodno crvene usne. 

Vörösök, odnosno vöröskatonák su atributi za komuniste i za sovjetsku Crvenu 

armiju. 

Za prirodnu crvenu kosu se može reći, u zavisnosti od nijanse, da je égő-

vörös ‘goruće crvena’, rézvörös ‘bakarno crvena’. Pošto je u Irskoj česta prirodno 

riđa kosa, koristi se još i írvörös (međutim, i psi mogu posedovati ovakvu boju 

dlake). Kao farbe za kosu pominju se bronzvörös, mahagóni, répavörös, cékla-

vörös, hennavörös, Tizian-vörös (pošto na Ticijanovim slikama likovi uglavnom 

poseduju ovu nijansu kose). Naziv piros se skoro nikada ne koristi za boju kose, 

kao uostalom ni u srpskom jeziku – na šta ukazuje Milka Ivić – za prirodni crveni 

izgled kose se ne koristi ovaj naziv, već se kaže riđa kosa (Ivić 1995: 13). 

Pomenimo još i nazive sa ironičnim i šaljivim prizvukom, pošto su intere-

santni i nema ih mnogo. Bikavadító vörös je doslovno crvena boja koja izaziva 

bika da pobesni, a srpski prevod bi bio iritantno crvena. Prvi član složenice 

tulipiros, po navodima iz literature, vodi poreklo od slovenske reči tur koja se u 

međuvremenu izgubila, a imala je značenje čira, rane. Ova boja upućuje na 

crvenilo rana zadobijenih od batina. Postoji još jedan naziv za crvenu nijansu 

koja je povezana sa batinama, a to je jajvörös (jaj je uzvik, koji možemo prevesti 

kao jao ili kuku). U novije vreme se ovaj naziv odnosi i na drečavo crvenu boju. 

Na kraju sledi tabelarni prikaz nijansi crvene boje u mađarskom jeziku, u 

kojem sam razdvojila nazive u čijem se sastavu nalaze reči piros i vörös. U tabeli 

se nalaze i nijanse koje više naginju nekim drugim bojama, kao što su purpurna, 

narandžasta i braon, ali ih nisam mogla izostaviti pošto u njihovom nazivu stoji 

crvena boja. U drugoj koloni je naveden kôd boje (heksadecimalni, prema RBG 

sistemu i prema parametrima stepena obojenosti H). Ovo nam pruža naj-

egzaktniju odrednicu nijansi. U tabeli zatim slede engleski ekvivalenti kao 

kontrolni izrazi i na kraju ekvivalenti u srpskom jeziku. 
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Tabelarni pregled crvenih nijansi  

Piros    #FF2C19, RGB: 255 44 25, H: 4 

 mađarski kôd boje engleski srpski 

 almapiros  
 

#D53131, RGB: 213 
49 49, H: 0 

apple-red boja crvene jabuke, 
jabuka-crvena 

 cigánypiros #D81515, RGB: 216 
21 21, H: 0 

Gipsy-red ciganska crvena 

 cseresznyepiros #FB200D, RGB: 251 
32 13, H: 5 

cherry-red, 
cerise 

boja crvene trešnje, 
trešnja-crvena 

 Ferrari-piros #FF0000, RGB: 255 0 
0, H: 0 

Ferrari-red ferari-crvena 

 hajnalpiros #FF7D59, RGB: 255 
125 89, H: 12 

dawn-red rujno crvena 

 jácintpiros #E6653E, RGB: 230 
101 62, H: 14 

hyacinth-red hijacint-crvena
222

 

 japánpiros #D4260D, RGB: 212 
38 13, H: 8 

Japanese-red japansko crvena 

 jujubapiros #C74132, RGB: 199 
65 50, H: 6 

jujube-red čičimak-crvena
223

 

 kakaspiros #C60029, RGB: 198 0 
41, H: 348 

rooster-red petao-crvena 

 kardinálpiros #F61010, RGB: 246 
16 16, H: 0 

cardinal-red kardinalska crvena 

 korallpiros #FA493C, RGB: 250 
73 60, H: 4 

coral-red koralno crvena 

 magyalpiros #F50D06, RGB: 245 
13 6, H: 2 

holly-red božikovina-crvena 

 Mikulás-piros #EB1721, RGB: 235 
23 33, H: 357 

Santa Claus-red Deda Mraz-crvena 

 muskátlipiros #FF0000, RGB: 255 0 
0, H: 0 

geranium-red boja crvenih mu-
škatli 

 paprikapiros #D11E14, RGB: 209 
30 20, H: 3 

paprika-red paprika-crvena, ale-
va 

 paradicsompiros #E01A05, RGB: 224 
26 5, H: 6 

tomato-red paradajz-crvena 

                                                           
222

 Hijacint je poludragi kamen, narandžastocrvena varijanta cirkona. 
223

 Jujuba je vrsta kineske urme (Ziziphus jujuba). Ima koštunjavi plod. Upotrebljava se 
sveža, sušena i prerađena. U Kini je sveto drvo, pridaje joj se čudotvorno isceliteljsko 
dejstvo. 
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 pipacspiros #FF0000, RGB: 255 0 
0, H: 0 

wild poppy-red bulka-crvena 

 ribizlipiros #E80606, RGB: 232 6 
6, H: 0 

current-red ribizla-crvena 

 rózsapiros #FF3338, RGB: 255 
51 56, H: 359 

rose-red boja crvene ruže, 
ruža-crvena 

 sompiros #F71010, RGB: 247 
16 16, H: 0 

dogberry-red dren-crvena 

 szamócapiros #DE4237, RGB: 222 
66 55, H: 3 

wild 
strawberry-red 

boja divljih jagoda 

 tulipánpiros #F2101D, RGB: 242 
16 29, H: 357 

tulip red lala-crvena 

Vörös  #D9000E, RGB: 217 0 14, H: 356 

 mađarski kôd boje engleski srpski 

 áfonyavörös #AF1724, RGB: 175 23 
36, H: 355 

cranberry-red brusnica-crvena 

 alizarin  #BD1018, RGB: 189 16 
24, H: 357 

alizarin-red alizarin-crvena
224

 

 angolvörös #932F29, RGB: 147 47 
41, H: 3 

English-red englesko crvena
225

 

 bársonyvörös #B51018, RGB: 181 16 
24, H: 357 

velvet-red somotsko crvena 

 bécsi vörös #BD2929, RGB: 189 41 
41, H: 0 

Vienna-red bečko crvena
226

 

 berzsenyszín #BD2E33, RGB: 189 46 
51, H: 358 

brazilwood-
red 

vinobojka-crvena 

 bikavadító-vörös #FF2939, RGB: 255 41 
57, H: 356 

– iritantno crvena
227

  

 boleróvörös #BA1D3F, RGB: 186 29 
63, H: 347 

bolero-red bolero-crvena 

 bordó #7A0019, RGB: 122 0 
25, H: 348 

wine-red, 
bordeaux 

bordo 

                                                           
224

 Alizari je reč arapskog porekla, označava biljku Rubia tinctorum koja se koristila za 
bojenje tkanine. 
225

 Vekovima poznati pigment, oksidna boja, osnovni sastojak joj je oksid gvožđa. U 
zavisnosti od mesta porekla imala je kroz istoriju razna imena (indijska, venecijanska, 
engleska crvena). One se razlikuju samo neznatno. 
226

 Koristila se kao epitet uz luksuzne predmete sa carskog dvora. 
227

 Doslovno: crvena koja razjaruje bika. 
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 borostyánvörös #BD2118, RGB: 189 33 
24, H: 3 

amber-red ćilibar-crvena
228

 

 borvörös #830810, RGB: 131 8 
16, H: 356 

wine-red boja crnog vina 

 brokátvörös #DA0021, RGB: 218 0 
33, H: 351 

brocate-red brokatno crvena 

 buzérvörös #BC102E, RGB: 188 16 
46, H: 350 

madder lake, 
garance-red 

broć-crvena 

 cinóber #FF001A, RGB: 255 0 
26, H: 354 

vermilion cinober-crvena, 
cinabarit

229
 

 chilivörös #EE1712, RGB: 238 23 
18, H: 1 

chili-red paprika-crvena 

 csipkebogyószín #EA1110, RGB: 234 17 
16, H: 0 

hip-red šipak-crvena 

 etruszkvörös #C36A62, RGB: 195 
106 98, H: 5 

Etruscan-red etrušćanska crvena 

 eperszín #F96960, RGB: 249 
105 96, H: 4 

strawberry-
red 

jagoda-crvena 

 galambvérszín #BC0F29, RGB: 188 15 
41, H: 351 

pigeon’s 
blood-red 

boja golubije krvi 

 gránátalmavörös #E84F6B, RGB: 232 79 
107, H: 349 

pomegranate-
red 

nar-crvena 

 gránátvörös #AB001C, RGB: 171 0 
28, H: 350 

garnet-red granatna crvena 

 hajnalbíbor  #FF5374, RGB: 255 83 
116, H: 348 

dawn purple zora-rumena, 
rujna 

 hennavörös #D15129, RGB: 209 81 
41, H: 14 

henna-red kana-crvena 

 hússzín #AF514F, RGB: 175 81 
79, H: 1 

meat-red boja mesa 

 indiai vörös #931A16, RGB: 147 26 
22, H: 2 

Indian-red indijsko crvena 

 írvörös #E68860, RGB: 230 
136 96, H: 18 

Irish-red irsko crvena 

– jajvörös – – vrišteća crvena
230

 

                                                           
228

 Ćilibar je fosilna smola jele, poludragi kamen. Najčešće je žute boje, ali postoji i crve-
na, zelena i bela varijanta. Najlepši primerci su iz oblasti Baltičkog mora, otud postoji i 
varijanta imena: baltičko crvena. 
229

 Cinober je živin sulfid, skupa i otrovna boja, koja se dobija od minerala cinabarita, ali 
se i veštački može proizvesti. 
230

 Jaj je uzvik bola, mogli bismo doslovno prevesti kao ’jaoj-crvena’ ili ’kuku-crvena’. 
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 kadmiumvörös #F91D09, RGB: 249 29 
9, H: 5 

cadmium-red kadmijum-
crvena

231
 

 karmazsin #C40320, RGB: 196 3 
32, H: 351 

carmesin, 
carmosine 

grimizna 

 kasmírvörös #8A1B25, RGB: 138 27 
37, H: 355 

Kashmir-red kašmirsko crvena 

 kínai vörös #C20000, RGB: 194 0 
0, H: 0 

Chinese-red kinesko crvena 

 krapp #C7031A, RGB: 199 3 
26, H: 353 

madder lake, 
garance-red 

broć-crvena 

 krómvörös #BF100F, RGB: 191 16 
15, H: 0 

chrome-red hromirana crvena 

 lángvörös #F93B11, RGB: 249 59 
17, H: 11 

flame-red plameno crvena, 
baklja-crvena 

 lávavörös #CD1922, RGB: 205 25 
34, H: 357 

lava-red lava-crvena 

 mustszín #B66373, RGB: 182 99 
115, H: 348 

must-red šira-crvena, boja 
mladog vina 

 ökörvérvörös #930000, RGB: 147 0 
0, H: 0 

oxblood-red boja volovske krvi 

 ördögvörös #CC0000, RGB: 204 0 
0, H: 0 

devil-red đavolja crvena 

 örményvörös #C63D44, RGB: 198 61 
68, H: 357 

Armenian-red,  jermensko crvena 

 oxid-vörös #A43F35, RGB: 164 63 
53, H: 6 

iron-oxide-red oksidno crvena
232

 

 pecsenyevörös #BF553D, RGB: 191 85 
61, H: 11 

roast-red boja pečenja 

 pecsétvörös #AC1919, RGB: 172 25 
25, H: 0 

sealing-wax-
red 

pečatno crvena, 
boja crvenog voska 
za pečatiranje 

 perzsavörös #9B2837, RGB: 155 40 
55, H: 352 

Persian-red persijsko crvena
233

 

 pokolvörös #D70819, RGB: 215 8 
25, H: 356 

hell-red pakleno crvena 

                                                           
231

 Kadmijum je hemijski element (Cd). Crveni pigment se dobija od minerala koji sadrže 
kadmijum.  
232

 Crvenim zemljanim farbama boju daje oksid gvožđa (Fe2O3), zapravo rđa. 
233

 To je zemljana boja koja je sa nalazišta u Persijskom zalivu. Naziva se još i indijskom i 
španskom crvenom. 



A PIROS / CRVENA 

 

251 

 pompeji vörös #DE4231, RGB: 222 66 
49, H: 5 

Pompeii-red pompejsko 
crvena

234
 

 Pozzuoli vörös #B62F1B, RGB: 182 47 
27, H: 8 

Pozzuoli-red Pocuoli-crvena
235

 

 pulykavörös #BF3F52, RGB: 191 63 
82, H: 351 

turkey-red crvena kao ćurka, 
ćurka-crvena 

 rákvörös #E66857, RGB: 230 
104 87, H: 6 

lobster-red crvena kao rak, 
rak-crvena 

 retekvörös #DA3858, RGB: 218 56 
88, H: 348 

radish-red rotkvica-crvena 

 római vörös #DB1133, RGB: 219 17 
51, H: 350 

Roman-red rimska crvena 

 Rubens-vörös #DC312E, RGB: 220 49 
46, H: 1 

Rubens’ red  Rubens-crvena
236

 

 salakvörös #DB6C60, RGB: 219 
108 96, H: 6 

cinders-red šljaka-crvena 

 sárkányvérvörös #CC483F, RGB: 204 72 
63, H: 4 

dragon’s 
blood-red 

boja zmajeve krvi 

 sárkányvörös #F50000, RGB: 245 0 
0, H: 0 

dragon-red boja crvenog zma-
ja 

 sellakvörös #B5635A, RGB: 181 99 
90, H: 6 

shellac-red šelak-crvena
237

 

 skarlát #FF1900, RGB: 255 25 
0, H: 6 

scarlet skerletna, 
skerletno crvena 

 sonkavörös #CE7363, RGB: 206 
115 99, H: 8 

ham-red boja šunke 

 spanyolvörös #E30017, RGB: 227 0 
23, H: 354 

Spanish-red špansko crvena 

 svédvörös #C51D0D, RGB: 197 29 
13, H: 5 

Swedish-red švedsko crvena
238

 

 szantálvörös #A54D3D, RGB: 165 77 
61, H: 9 

sandalwood-
red 

boja sandalovine 

                                                           
234

 U Pompeji su zidove bogatih vila ukrašavale slike na kojima je ova boja bila jedna od 
nazastupljenijih. Osnovni sastojak je uglavnom bio cinober. Pošto su se slike prekrivale 
voskom boje su i nakon dva milenijuma ostale postojane. 
235

 Pocuoli je naselje u blizini Napulja, ranije je tu bilo nalazište crvene zemljane boje.  
236

 Piter Pauel Rubens (1577–1640) je bio flamanski slikar, koji je rado koristio ovu 
nijansu crvene boje, kao i njegov savremenik Van Dajk. 
237

 Šelak je prirodna smola. 
238

 U arhitekturi Skandinavije su bile zastupljene žive i jake boje. One zbog oskudice 
prirodne svetlosti i izmaglice deluju kao relativno jarke. 
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 szedervörös #C65861, RGB: 198 88 
97, H: 356 

mulberry-red kupina-crvena 

 téglavörös #C75D46, RGB: 199 93 
70, H: 11 

brick-red cigla boja, cigla- 
crvena, terakota 

 tornádóvörös #EE3423, RGB: 238 52 
35, H: 4 

tornado-red tornado-crvena 

 törökvörös #C61E03, RGB: 198 30 
3, H: 8 

Turkish red tursko crvena 

 tűzvörös #FF4800, RGB: 255 72 
0, H: 16 

fire-red vatrenocrvena 

 vasvörös #B76861, RGB: 183 
104 97, H: 5 

iron-red braonkasto crvena, 
gvozdeno crvena 

 velencei vörös #B04A4A, RGB: 176 74 
74, H: 0 

Venetian-red, 
Venice-red 

venecijansko crve-
na

239
 

 vérnarancsszín #B22117, RGB: 178 33 
23, H: 4 

blood orange 
red 

boja crvene pomo-
randže 

 vérvörös #DD0000, RGB: 221 0 
0, H: 0 

blood-red krv-crvena 

 vörösokker #B06F73, RGB: 176 
111 115, H: 356 

red ochre crvenkasto-oker 

 vulkánvörös #C76257, RGB: 199 98 
87, H: 5 

vulcan-red vulkan-crvena 

                                                           
239

 Venecijanska crvena spada u grupu zemljanih boja čiji je osnovni sastojak oksid 
gvožđa. 



 

 

PLAVA  

A KÉK 

 



 

 

 

  

  

  



 

 

 
Kao što je poznato, boja je opažaj određenog raspona frekvencija od 

oko 680 do 620 THz (teraherca), odnosno raspona talasnih dužina od 440 do 485 

nm (nanometara). U krugu spektra pre ‘crvene’ nalazi se za ljudsko oko ne-

vidljiva infracrvena, a posle ‘ljubičaste’ sledi takođe nevidljiva, ultraljubičasta. 

‘Plava’ boja se u tzv. Ostvaldovom ili Itenovom krugu boja nalazi između 

‘ljubičaste’ i ‘zelene’ boje.  

 

Domen ‘plave’ boje 
 svetla  
 
 
 
 
 

TIRKIZNA/ 
ZELENA 

 

 
 
 
 
 

LJUBIČASTA 

 tamna  

Nijanse ‘plave’ sa fokalnom bojom u sredini
240 

‘Plava’ boja se smatra jednom od osnovnih boja, iako je ustanovljeno da 

neki jezici u svetu ne poseduju poseban naziv za nju. Računarski zapis je svoje-

vrsna šifra ove boje, prema kojoj heksadecimalna vrednost iznosi 0000FF, RGB 

zapis (0, 0, 255)241, a HSV zapis je (240°, 100%, 100%)242. Ovo je tipična, 

                                                           
240

 Izvor: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (Preuzeto: 17. 3. 2019). 
241

 RGB (Red, Green, Blue) aditivni је model boja kod kojeg se sabiranjem tri osnovne 
boje na različite načine (jednostavnim prisustvom – 100% ili odsustvom – 0%) dobijaju 
sve ostale boje. Zbog toga su vrednosti kod plave: 0 – za crvenu, 0 – za zelenu i 255 – 
najveća za plavu (pošto je jedina prisutna od pomenute tri osnovne boje).  
242

 HSV sistem boja je određen pomoću tri koordinate: tonom (engl. hue), zasićenošću 
(engl. saturation) i svetlinom boje (engl. value, intensity, brightness). Ton boje pred-

 

http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm


TARKA SZÍNEK / HROMATSKE BOJE 

 

256 

standardna varijanta plave boje, koju većina jednojezičnih rečnika definiše kao 

boju neba (kada je vreme vedro).  

Leksema kék u mađarskom jeziku može da bude i pridev i imenica. Prvi 

pisani spomenici je beleže početkom 13. veka (1216. godine). Pretpostavlja se 

da je to pozajmljenica iz nekog od turskih jezika, preuzeta u doba seoba, pre 

nastanjivanja Mađara u Panonsku niziju. Etimološki rečnik mađarskog jezika, kao 

potvrdu ovoj pretpostavci, navodi reč kök iz staroturskih jezika turk i kun sa zna-

čenjem ‛nebo, plavo, zeleno’. U to rano doba, kék je služila i za kolorističko obe-

ležavanje ‘zelene’ boje. Starije varijante kík i kök oblik su sačuvale u nekim deri-

vatima poput kökény (ʻtrnjinaʼ) ili kökörcsin (ʻsasaʼ). Kao sporedno značenje u to 

doba je bilo ’taman’. 

Navodimo opis značenja reči iz jednotomnika savremenog mađarskog 

jezika (ÉKsz):  

KÉK I. mn 1. A derült ég színéhez hasonló színű. ~ tenger. | Kékes. 2. Véralá-
futásoktól kékesen sötét. ~ folt van a lábán. II. fn 1. Kék szín. az ég ~je. 2. Kék 
festék.
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U srpskom, pak, po svedočenju Matičinog rečnika (RSJ), postoje čak tri 

lekseme za označavajnje kolorita koje odgovaraju navedenoj mađarskoj reči. To 

su pridevi: plav, modar i teget. Naziv plav na srpskom, međutim, nasuprot onom 

u mađarskom jeziku, ima dva vrlo bitna različita značenja, što se vidi i iz 

definicija koje preuzimamo iz RSJ: 

PLAV, -A, -O 1. koji ima jednu od osnovnih boja spektra, srednju, između ljubi-
časte i zelene; koji je boje neba ili mora; modar. 2. svetložut, žućkast (o kosi)    
3. (odr.) kao sastavni deo nekih botaničkih naziva: ~ patlidžan, ~ drvo 

MODAR, -DRA, -DRO 1. koji je tamnoplave, zatvorenoplave boje; plav uopšte; mo-
drikast, plavetan. 2. pomodreo u licu, pun modrica. 3. (odr.) često kao atribut u 
botaničkim, ređe u drugim terminima: ~dra galica, ~dra kopriva, ~ ljiljan, ~dra 
perunika, ~ slez 

TEGET prid. neprom. zatvorenoplav, tamnoplav: ~ kaput, ~ haljina. 

                                                           
stavljen je uglom od 0° do 360°. Zasićenost i svetlina, pak, imaju vrednosti od 0% do 
100%.  
243

 PLAV I a 1. boja vedrog neba, plavičast ~ tenger plavo more 2. modrikast (od podliva 
krvi) ~ folt van a lábán ima modrikastu mrlju (modricu) na nozi II n 1. plavetnilo az ég ~je 
plavetnilo neba 2. plava boja, farba. 
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Postojala je još jedna praslovenska reč koja je u nekim slovenskim jezi-

cima razvila značenje ‘plave’, ali je u srpskom, zajedno sa pridevom modar, u 

ovoj ulozi marginalizovana, zbog, kako Milka Ivić objašnjava, „neposredne 

odbojnosti prema onome što ta dva prideva označavaju – reč sinji je vrlo rano 

postala odredba koja pojave determiniše kao zloslutne ili zlokobne, ili zlosrećne, 

dok je reč modar dugo služila kao osnovni naziv za plavo [...] ali se onda [...] 

počela specijalizovati za iskazivanje boje uboja, promrzlina bolesničkog i 

mrtvačkog sivo-plavičastog bledila, što je uticalo na drastično sužavanje njene 

upotrebe, a plavu boju koja je lišena negativnih konotacija ostavljalo bez 

odgovarajuće leksičke oznake” (Ivić 1995: 70). 

Inače, poreklo lekseme plav potiče od praslovenskog oblika *polvь, koji 

je služio kao oznaka otvorene, blede boje, što je, po rečima M. Ivić, doprinelo da 

se reč plav posle preuzimanja sada već primarnog značenja, zadrži kao se-

kundarna odrednica za ‘žutu’ nijansu ljudske dlake. Svetlobleda je, dakle, prvo 

preuzela i značenje današnje plave boje, a zatim je prvobitno značenje potisnuto 

na drugo mesto, te se za svetlu, žućkastu kosu u južnoslovenskim jezicima kaže 

da je ‘plava’. 

Tako je leksema sinj istisnuta, a druge dve su se podelile u obeležavanju 

nijansi za ‘plavu’ boju. Modra se, kao što to i jednotomnik u gore navedenoj 

definiciji pokazuje, ograničila više na označavanje tamne, zatvorene, zagasite 

plave, dok su plavoj ostale svetle i srednje nijanse u spektru. Iako rečnici to ne 

beleže, u nekim predelima Srbije se modra upotrebljava i za tamnozelenu boju 

(Ivić: 1996). Za još tamniju nijansu ‘plave’, kako smo videli, postoji i nepro-

menljivi pridev teget,244 ali on najčešće kolocira sa odevnim predmetima. U 

daljem tekstu se nećemo baviti sekundarnim značenjima reči kék, plav, odnosno 

modar. 

SIMBOLIČKO ZNAČENJE ‘PLAVE’ BOJE 

Sudbina leksike za označavanje boja u jezicima je u velikoj meri odre-

đena time kako čovek pri susretu s nekom datom kolorističkom stvarnošću 

uočava konkretnu hromatsku vrednost i kako se ta vrednost u datom slučaju 

                                                           
244

 Pridev teget je kao naziv za tamnoplavu ušao u upotrebu preko prezimena austrijskog 
admirala Vilhema fon Tegthofa (Wilhelma von Tegetthoffa) (1827–1871), koji je tu boju 
uveo kao standardnu za austrougarsku mornaricu. 
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ustrojava. Presudno je, naime, čulno opažanje stvarnosti, ali i njeno percep-

tualno kategorizovanje (Ivić 1996). 

Milka Ivić, na osnovu Konklina, navodi primer filipinskog jezika, gde se u 

odnosu na boju određenog bilja zanemaruje njegova dosledna hromatska 

dimenzija i usredsređuje se na uticaj stepena svetlosti na fiziološko stanje biljke. 

Ujedno konstatuje da su i praindoevropski narodi „imali mnogo ravnodušniji 

odnos prema boji”, pošto su najviše pažnje obraćali na to „kakav je stepen 

svetline, odnosno zagasitosti, i da li ona ima ili nema nekog sjaja u sebi”, nego 

na hromatsku vrednost (Ivić 1996). Iz istog izvora saznajemo da su mnogi 

urođenički jezici sa tla Amerike, Australije i Polinezije boje razlikovali prvenstve-

no iskazujući njihov sjaj i svetlinu.  

U monografskom delu Mišela Pasturoa, objavljenom 2009. godine, pod 

naslovom Istorija jedne boje: Plava, autor nam daje pregršt interesantnih po-

dataka koji nas navode na zaključke u vezi sa leksikom pojedinih jezika vezanih 

za ‘plavu’ boju (Maksić 2014). 

Pošto ljudi antike verovatno nisu ni poznavali, odnosno raspoznavali 

‘plavu’ boju,245 nameće se zaključak da u to doba u jezicima nisu ni postojale reči 

koje obeležavaju ovu boju. Možda je razlog i to što u primitivnim sredinama koje 

pominju Konklin i drugi autori nema konkretnih naziva za ‘plavu’, i što se akce-

nat stavlja na druge elemente boja, na svetlost i jačinu tona i na sjaj. Izuzetak 

čini hebrejski jezik, gde je postojala reč tekhelet, koja je još i danas naziv za 

jednu od nijansi ‘plave’ boje (u mađarskom tekheletkék). 

‘Plava’ boja je dugo izjednačavana sa ‘zelenom’ (možda zbog toga što je 

sve do kraja 15. veka boja vode smatrana zelenom, a verovatno i zbog toga što 

se ove dve boje lako „simultano percipiraju”) i ‘crnom’ – što je dosta neobično, 

ako imamo u vidu da se ‘plava’ nalazi u središtu hromatskog sistema i da je 

srednje osnovne svetlosti – verovatno zato što su je dugo poistovećivali sa 

bojom modrica na telu, sa smrću i žalošću.  

                                                           
245

 Nema je na pećinskim crtežima, odeću nisu imali čime da boje u plavo, nisu poznavali 
pigmente, ni tehnologiju bojenja u plavo. Pasturo je naziva neprimetnom bojom do XII 
veka. 
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Na ovom mestu ćemo navesti još nekoliko interesantnih podataka o 

tome kako se plava boja izborila za svoj današnji status najomiljenije boje 

zapadnih kultura! 

Žene Bretonaca (keltski narod) bojile su tela tamnoplavom bojom pre 

nego što su se odavale ritualnim orgijama, a Kelti su i odeću rado bojili u ovu 

boju, dok je škotsko pleme Pikta takođe mazalo tela u plavo (naročito pred 

bitku), zbog čega su je Rimljani smatrali varvarskom bojom. Za tadašnji Rim 

plava je bila bezvredna, ekscentrična, boja žalosti, često su je dovodili u vezu sa 

smrću i paklom. Ova boja je tu negativnu konotaciju stekla zato što su đavo, pa i 

sam pakao, bojeni u plavo kako bi se ta boja diskreditovala. U Holandiji je, slično 

tome, plava odeća bila obeležje lažova, licemera i varalica. 

Međutim, sa baroknom umetnošću plava boja se u pozitivnom svetlu 

vraća u crkvu. Revolucija se desila u trenutku kada Bogorodičin ogrtač, po pa-

pinom nalogu, počinje da se boji u plavu, čime ona dobija novu konotaciju i 

epitete (marijansko plava, božansko plava), te polako postaje prvorazredna, 

kraljevska boja, boja napretka, slobode, snova, svetlosti. 

Prvi vladar koji počinje da se odeva u plavo bio je Luj XV, čime ona 

ujedno postaje boja francuske monarhije, a otuda i sledi kvalifikacija kraljevsko 

plava. Krajem 18. veka, plava nije bila samo romantičarska, melanholičarska ili 

sanjarska boja nego i nacionalna, državna boja. U Francuskoj su postojala čak 

dvadeset četiri naziva za ovu boju, od čega se šesnaest odnosilo na svetloplavu. 

Pomenimo i Getea, koji u svom delu Učenje o bojama (Gete 2007), 

izdatom u Tibingenu 1810, piše kako je ‘plava’ pored ‘žute’ središte hromatskog 

sistema. Ipak, on od te dve boje prednost daje plavoj – svojoj omiljenoj boji – jer 

je, kako ističe, ona jaka, svetla, aktivna, najlepša i najdinamičnija od svih boja. 

Verterov plavi frak postaje simbol nemačkog romantizma, što se odražava i na 

tadašnju modu, dokazujući da su imaginarno i književnost sastavni deo 

društvene stvarnosti.  

Kontradiktornost između simbolike boja najbolje odražava primer da je 

u Egiptu plava bila plodonosna boja, boja koja odvraća nečiste sile i donosi 

blagostanje, a u Kini je to pogrebna boja, boja žalosti i smrti. Osim toga, dok je 

širom sveta plava uglavnom muška boja, u Kini se ona pripisuje devojčicama.  

Istorija plave boje usko je vezana i za crvenu, koja joj je od sredine 5. 

veka bila veliki rival. Po mišljenju psihologa, ove dve boje u velikoj meri utiču na 

psihu i ponašanje ljudi. Vršeni su razni eksperimenti koji su dokazivali da plava 
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usporava rad srca, smanjuje apetit i temperaturu tela, uspostavlja metabolizam 

tela, doprinosi opuštanju, olakšava učenje, pospešuje komunikaciju, te je omi-

ljena boja konzervativnih ljudi. Sve je to u suprotnosti sa efektima koje crvena 

ima na čoveka. Zbog toga su zidovi bolničkih soba uglavnom plavi ili bledozeleni, 

kao i pojedini lekovi za smirenje (izuzetak čini primer vijagre, koja je takođe 

plava). Saobraćajni znaci za obaveštavanje su takođe plavi. 

Simbolika domena plave boje se u zapadnoj i istočnoj kulturi, u raz-

vijenijem i manje razvijenom svetu dosta razlikuje, ali se ta simbolika razlikuje i 

po tonalitetu: svetloplava i tamnoplava poseduju drugačija značenja. Naime, 

svetla je u zapadnjačkoj kulturi povezana sa zdravljem, ozdravljenjem, mirom, 

razumevanjem, mekoćom, pripadnošću i opuštenošću. Označava još i duhov-

nost, sigurnost, mladost, radost, snagu, odanost, samopouzdanje, inteligenciju, 

veru, raj. S druge strane, tamna predstavlja znanje, moć, integritet, ozbiljnost, 

istinu, poverenje, pouzdanost, pravdu, autoritet, red, prefinjenost, dubinu, real-

nost, profesionalizam, stručnost i stabilnost. 

To su uglavnom pozitivne stvari, međutim u nemačkom postoji izraz 

blau sein (‛biti plav’) što znači biti mrtav pijan. Nešto slično postoji i na en-

gleskom govornom području the blue hour (vreme za utapanje briga u alkoholu) 

ili I feel blue (tužan sam, depresivan). To dokazuje da je plava povezana i sa 

depresijom, hladnoćom, ravnodušnošću, apatijom. 

Pomenuću i ovde Milku Ivić, koja navodi kako su u nekim civilizacijama 

plavu boju povezivali sa opasnim i odbojnim stvarima – pripisujući joj konotaciju 

nečeg zloslutnog, pretećeg, kao što su opasnosti od vode – ili sa bojom modrica 

koje nastaju usled podliva krvi posle udarca ili smrti, pa su zbog toga ljudi imali 

negativan stav prema njoj. Moguće je da baš zbog negativnih asocijacija neke 

kulture nemaju naziv za plavu boju ili su je kao znak prepoznavanja dodeljivali 

najnižem društvenom sloju (Ivić 1995: 62–63). 

Danas je plava prihvaćena kao boja neba, mora, planete Zemlje. Ona je 

još i boja mira, plavih šlemova, Ujedinjenih nacija i Evropske unije.  

Dodajmo još neke zanimljivosti o plavoj boji. U srednjem veku plava je 

važila za toplu boju (pre Njutna), da bi tek u 19. veku konačno stekla svoj pravi 

status hladne boje. Ustanovljeno je i da su sove jedine ptice koje raspoznaju 

plavu boju.  
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NIJANSE PLAVE BOJE 

Čovek može, u zavisnosti od perceptivnih sposobnosti, da razlikuje 

mnogo više boja od onih koje se smatraju osnovnim (podsetimo da broj 

osnovnih boja varira od 3 do čak 12); ipak, njihovo doživljavanje često je 

subjektivnog karaktera. Ono što je objektivno, međutim, jeste vizuelna pojava, 

koja je takođe uslovljena raznim stvarima, pa tako nijanse zavise od mešanja 

hromatskih i ahromatskih boja,246 od osvetljenosti predmeta, osobine materijala 

(tekstura, sposobnost upijanja ili odbijanja svetlosti). 

Termin ʻnijansaʼ kod boja pokriva bilo koju od tri moguće promene u 

karakteru kolorita, a odnosi se na hromatsku, na tonsku ili svetlosnu i na 

promenu u intenzitetu, odnosno kvalitetu boje. Pošto nijanse detektuju i 

najmanja odstupanja, ima ih veoma puno.  

Većina ljudi precizno razlikuje primarne boje kao i, manje-više, nijanse 

tih boja, u zavisnosti od toga šta je u određenoj kulturi od većeg ili manjeg 

značaja. Neki ljudi, međutim, uopšte „ne vide” boje ili samo pojedine od njih ne 

prepoznaju. Na subjektivno doživljavanje boja takođe utiče čitav niz drugih 

činilaca: stepen razvijenosti kulture, društva i samog pojedinca, zanimanje, 

stepen obrazovanja, emocije, pa čak i namera učesnika u komunikaciji. Samim 

tim i imenovanje različito doživljenih utisaka može biti vrlo različito.  

Pošto nazivi za svaku od osnovnih boja pokrivaju širok raspon tonova, a 

u većini jezika to u svakodnevnoj komunikaciji nije dovoljno, pribegava se što 

preciznijim distinkcijama različitih nijansi pomoću kvalifikacija koje se pripisuju 

osnovnim bojama. Te odrednice, determinativi su različiti od jezika do jezika i 

zavise od lingvističkih, ali i izvanjezičkih potencijala jezika i jezičke zajednice: od 

strukture samog jezika i jezičkog okruženja preko uticaja jezika sredine pa do 

kulture jezičke zajednice i izvanjezičke stvarnosti. 

Čista plava, bez primese drugih boja, takođe može da poseduje nijanse. 

Iako je ona izvorno srednje osnovne svetlosti247 i jačine, može da varira u tono-

vima. Plava sama po sebi spada u hladne boje, ali ima varijante koje su okarak-

terisane kao izrazito hladne. One su svetlije, imaju primesu zelenkaste, asociraju 

na vodu i led (tirkizna, majansko plava, kurakao-plava, laguna-plava, persijsko 

                                                           
246

 Dodavanjem ahromatskih boja dobijamo različite tonove hromatskih boja. 
247

 Boja u sebi ima i svoju prirodnu količinu svetlosti, tako je plava tamnija od žute, crve-
ne, zelene, a svetlija od ljubičaste.  
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plava, emajl-plava, itd.). Toplije varijante plave su zagasitije i imaju primese 

ljubičaste boje (šljiva-plava, lavanda-plava, provansalska plava, kakadu-plava, 

različak-plava).  

Atributi uz plavu boju najčešće ukazuju na intenzitet, stepen svetloće i 

zasićenosti nijanse. Pretežno se javljaju:  

– za svetle: világos – svetla, halvány – bleda; 

– za tamne: sötét – tamna, mély – duboka; 

– za intenzitet: élénk – živa, erős – jaka, fakó – bleda; 

– za čiste nijanse: ragyogó – blistava, telített – zasićena, tiszta – čista. 

 

U donjoj tabeli prikazani su atributi koje možemo priključiti leksemi kék u 

mađarskom jeziku kao prvi deo složenice, značenja, odnosno doslovni prevodi 

tih atributa i odgovarajuća ekvivalentna konstrukcija u srpskom jeziku. 

 

atribut složenica značenje atributa prevod na srpski 

bársonyos- bársony(os)kék baršunast baršunastoplava 

bíbor- bíborkék purpuran purpurnoplava 

élénk- élénkkék živ intenzivnoplava 

éles- éleskék oštar, rezak reskoplava 

erős- erőskék jak, snažan jakoplava 

fakó- fakókék bled bledoplava 

fáradt- fáradtkék umoran zagasitoplava 

fátyol- fátyolkék prigušen prigušenoplava 

fényes- fényeskék sjajan sjajnoplava 

gyenge- gyengekék slab svetloplava 

halvány- halványkék bled bledoplava 

harsány- harsánykék gromki jarkoplava 

harsogó- harsogókék odjekujući jarkoplava 

hideg- hidegkék hladan hladnoplava 

intenzív- intenzívkék intenzivan intenzivnoplava 

lágy- lágykék blag blagoplava 

lüszter- lüszterkék metalnog sjaja metalik plava 

mély- mélykék dubok tamnoplava 

ős- őskék pra-, iskonski iskonska plava 

ragyogó- ragyogókék blistav blistavoplava 

sötét- sötétkék taman, zatvoren tamnoplava 

telt- teltkék pun zasićenoplava 

tiszta- tisztakék čist čistoplava 

tompa- tompakék tup zagasitoplava 
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üde- üdekék svež sočnoplava 

vad- vadkék divlji jarkoplava 

vidám- vidámkék veseo jarkoplava 

ASOCIJATIVNI NAZIVI 

Opažanje, a pogotovo pamćenje i prisećanje nekih određenih nijansi je 

vremenski dosta ograničen fenomen, zbog čega ljudi pojedine boje i varijante 

boja povezuju sa predmetom ili pojmom koji poseduje tu određenu karak-

terističnu nijansu, stvarajući na taj način složenice, sintagme koje će im pomoći 

u prizivanju određenog kolorita. Takvi asocijativni nazivi za boje prisutni su i u 

mađarskom i u srpskom jeziku, iako su zbog strukturalnih karakteristika dvaju 

jezika – oni mnogo zastupljeniji u mađarskom. 

Više od stotinu asocijativnih naziva za nijansu boje može se svrstati u 

nekoliko kategorija po tome kakva se imenica nalazi u funkciji (najčešće) prvog 

člana složenice. Tako, na primer, imamo kolorit koji asocira na: 

– ŽIVA BIĆA, OSOBE, ZANIMANJA: babakék, csecsemőkék – bebiplava, császár-

kék, királykék – kraljevsko plava, diplomatakék ‘diplomatsko plava’,248 

matrózkék, tengerészkék – mornarsko plava, molnárkék ‘mlinarsko pla-

va’, Mária-kék – marijansko plava; 

– ŽIVOTINJE: fecskekék ‘lasta-plava’, galambkék – golubijeplava, kagylókék 

‘školjka-plava’, kakadukék ‘kakadu-plava’, korallkék ‘koralnoplava’, lep-

kekék ‘leptir-plava’, pávakék – paun-plava; 

– CVEĆE: búzavirágkék – različak-plava, harangvirágkék ‘zvončići-plava’, 

íriszkék – iris-plava, jácintkék ‘zumbul-plava’, levendulakék ‘lavanda-

plava’, nefelejcskék – boja nezaboravka, spomenak-plava; 

– VOĆE, PLODOVI: áfonyakék ‘borovnica-plava’, ánizskék ‘anis-plava’, bogyó-

kék ‘bobica-plava’, kökényszín ‘drenjina-plava’, szederkék ‘kupina-plava, 

kupinasta’, szilvakék – šljiva-plava; 

– BILJKE: borókakék ‘tuja-plava’, fagyalkék ‘ligustrum-plava’, lenkék – lane-

noplava; 
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 U zagradi se nalaze prevodi primera na mađarskom za koje nije nađena potvrda u 
srpskom jeziku.  
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– HRANA ILI PIĆE: curacaokék – kurakao-plava, tejkék – mlečnoplava; 

– DRAGO KAMENJE: akvamarin(kék) – akvamarin, opálkék ‘opal-plava’, to-

pázkék – topaznoplava, türkiz(kék) – tirkizna (plava), zafírkék – safirno-

plava; 

– METALI, MINERALI I DRUGI MATERIJALI: acélkék – čeličnoplava, azúr – azurna, 

porcelánkék – porculanskoplava; 

– OSTALI MATERIJALI, HEMIJSKI ELEMENTI, JEDINJENJA: gálickék – plavi kamen, 

gázkék ‘gas-plava’, kobaltkék – kobaltnoplava, mangánkék – mangan-

plava, olajkék – petrolej-plava, púderkék – puder-plava; 

– PRIRODNE I OPTIČKE POJAVE: égkék – nebo-plava, éjkék – ‘noć-plava’, hul-

lámkék ‘talas-plava’, jégkék – ledenoplava, kristálykék – kristalnoplava, 

lagúnakék ‘laguna-plava’, nyárkék ‘letnjeplava’, tavaszkék ‘prolećno 

plava’, polárkék ‘polarnoplava’, tengerkék – more-plava, ultramarin – 

ultramarin, viharkék ‘olujnoplava’, vízkék – voda-plava; 

– APSTRAKTNA BIĆA ILI BIĆA IZ MAŠTE: hupikék ‘štrumpf-plava’; 

– ODEĆA, TEKSTIL: bársonykék ‘baršunastoplava’, denimkék, farmerkék – 

teksas-plava, muszlinkék ‘muslin-plava’; 

– PREDMETI: bilikék ‘noša-plava’, buszkék ‘autobus-plava’, búvárkék ‘roni-

lačkoplava’, fazékkék – šerpa-plava,249 indigó – indigoplava, lézerkék 

‘laser-plava’, szirénakék ‘sirena-plava’, uszodakék ‘bazen-plava’, viagra-

kék ‘viagra-plava’, zománckék – emajl-plava. 

Od namirnica jedino je voće zastupljeno u plavoj boji, i to uglavnom 

bobičasto voće, koje pretežno ima tamne, zagasite nijanse. S druge strane, na 

našim prostorima ne postoji povrće u plavoj boji (ako izuzmemo plavi paradajz, 

odnosno patlidžan, koji je zapravo tamnoljubičast, iako se i na srpskom i na ma-

đarskom u njegovom nazivu krije ‘plava’ boja: kékparadicsom – plavi paradajz), 

kao ni spremljena hrana; jedino se za piće kurakao, i eventualno za mleko, može 

koristiti ova kvalifikacija. Kod ostalog bilja najčešće cvet ima nijanse plave boje, 

pa su u asocijativnim nazivima ređe zastupljeni botanički termini. 
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 U mađarskom jeziku ova nijansa nosi naziv ‘lonac-plava’. 
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Vlastite imenice su, međutim, dosta česte, i to prvenstveno TOPONIMI, 

koji ukazuju na geografsko poreklo osnovnih sastojaka, samim tim i na tehno-

logije pripremanja farbi, odnosno načina bojenja. Mogu to biti nazivi država, 

regija, gradova, ali i etničkih skupina, naroda koji su koristili određenu specifičnu 

nijansu pre nego što se ona rasprostranila u svetu. Neki od tih naziva upućuju na 

države iz antičkih vremena koje više ne postoje, ili gradove koji se danas 

drugačije zovu, ali ima i onih koji i dan-danas postoje: babiloni kék ‘vavilonsko 

plava’, bizánci kék ‘vizantijsko plava’, damaszkuszi kék ‘Damask-plava’, egyip-

tomi kék ‘egipatsko plava’, majakék ‘majansko plava’, mohamedánkék ‘musli-

mansko plava’, kasmírkék ‘kašmirsko plava’, kínai kék ‘kinesko plava’, örmény-

kék ‘jermensko plava’, oroszkék ‘rusko plava’, perzsakék ‘persijsko plava’, po-

roszkék ‘prusko plava’, szászkék ‘saksonsko plava’, törökkék ‘tursko plava’, 

angolkék ‘englesko plava’, brit kék ‘britansko plava’, franciakék ‘francusko 

plava’, görögkék ‘grčko plava‘, skandinávkék ‘skandinavsko plava’, antwerpeni 

kék ‘antverpensko plava’, provanszikék ‘provansalsko plava’, a tu moramo da 

pomenemo i naziv novijeg datuma: eurokék ‘evro-plava’. 

Dešavalo se da ista nijansa boje ima više različitih imena, jer je često u 

novim sredinama dobijala i drugačije ime (obično po mestu porekla, odakle je 

preuzeta). Tako se desilo, na primer, da su 1709. godine u Berlinu pruski hemi-

čari slučajno otkrili tehnologiju proizvodnje plave boje, koja je po mestu 

nastanka nazvana berlinsko plavom – berlini kék, a zatim je promenila ime u 

prusko plavu – poroszkék, po nazivu države porekla. Pošto se radilo o kvalitetnoj 

boji, brzo se proširila među slikarima tog doba, dobijajući pritom i treći naziv: 

parisko plava – párizsikék, koji se paralelno koristi sa pređašnja dva imena. 

Interesantno je da je naziv berlinsko, odnosno prusko plava šire rasprostranjen 

na francuskom, a parisko plava na nemačkom jezičkom području. U mađarskom 

se koriste sva tri naziva.  

Postoji i obrnuta pojava: jedno geografsko ime se može odnositi na 

različite boje i različite tehnologije bojenja. Tako, na primer, perzsakék – per-

sijsko plava obeležava: 1. boju kamena tirkiza, koji potiče iz Persije; 2. plavu boju 

porculanskog sjaja, omiljenu u Kini, čiji se osnovni sastojak (kobalt-oksid) dobi-

jao iz rudnika u Persiji, zbog čega su je Kinezi nazivali i mohamedánkék – mus-

limansko plavom, kao i 3. sivkastoplavu, boju dlake persijskih mačaka. 

Određene boje na prvi pogled ne otkrivaju da se radi o nazivu sa geo-

grafskim poreklom, ali kada ih malo pažljivije osmotrimo, pronalazimo u njima 
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skrivenu geografsku etimologiju. Fajanszkék ‘porculan-plava’ ukazuje na činje-

nicu da ova boja potiče iz italijanskog grada Faence; majolikakék – majolika-

plava u imenu skriva poreklo sa ostrva Majorka; denimkék potiče od imena 

francuskog grada Nimes, a njen srpski ekvivalent teksas-plava takođe sadrži 

geografsku odrednicu, ali sa potpuno drugog kraja sveta; türkiz – tirkiz je 

francuski naziv za turski kamen; indigó – indigo je plava boja koja potiče iz Indije, 

dok curacaokék – kurakako-plava, koja je zapravo boja pića, potiče sa karipskog 

ostrva Kurakao (Curaçao). 

Među geografske nazive boja spadaju i imena onih nijansi koje su u 

većoj meri zastupljene u prirodnom okruženju nekog geografskog podneblja: 

Adria-kék ‘jadransko plava’, atlantikék ‘atlantsko plava’, Bermuda-kék ‘bermud-

sko plava’, mediterrán kék ‘mediteransko plava’, Kapri-kék ‘Kapri-plava’, karibi-

kék ‘karipsko plava’. 

LIČNA IMENA se ređe koriste za označavanje boja. Upotrebljavaju se naj-

češće u slučajevima kada se boja dovodi u vezu sa nekom poznatom osobom, 

bilo da ju je takva osoba (npr. slikar) rado koristila, bilo da ju je otkrila ili rado 

nosila na sebi. Ultramarin, najskuplji i možda najlepši plavi pigment, bio je omi-

ljena boja mnogih slikara, koji su rado eksperimentisali sa njim. U srednjem veku 

i u vreme renesanse upotrebljavan je samo za oslikavanje ogrtača Bogorodice 

Marije. U 16. veku je, naime, tadašnji papa Pije V odredio da se u zapadno-

hrišćanskoj ikonografiji ona prikazuje u crvenoj haljini sa plavim ogrtačem, pa 

otuda i naziv Mária-kék – marijansko plava. Ticijan je često koristio ultramarin 

kao intenzivnu boju neba, pa je po njemu jedna nijansa nazvana Ticijan-plava, 

dok je u 20. veku Iv Klajn, francuski umetnik, svoja dela (kako slike tako i 

skulpture) bojio u plavu boju. Vremenom je usavršio svojevrstan ultramarin 

plavi pigment, čiji je hemijski sastav zaštićen i patentiran pod nazivom IKB 

(International Klein’s Blue). Ovde treba pomenuti još i Mazarin-kék ‘Mazaren-

plavu’250 i Napóleon-kék – Napoleon-plavu, koje svoje ime najverovatnije duguju 

činjenici da su ovi slavni ljudi na portretima uvek bili odeveni u neku od 

pomenutih nijansi plave boje. Winsor-kék ‘Vinzor-plava’ proizvod je engleske 

fabrike boja Vinsor i Njutn, kao verzija ftalocianinkék ‘ftalocian-plave’. A sasvim 

novijeg datuma je i Windows-kék – Vindovs-plava, specifična nijansa plavog 
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 Mazaren je bio francuski kardinal u 17. veku. 
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ekrana monitora kada dolazi do pada operativnog sistema računara (naziva se 

još i ‘plava smrt’). 

Na granicama boja, u pojasu segmenata koji označavaju različite boje, 

odnosno na prelazima, imenovanje postaje nesigurno, često se ne može tačno 

odrediti da li je još uvek u pitanju plava ili je već zelena ili obrnuto. Tada se 

pribegava konstataciji da je nešto zelenkastoplavo ili plavkastozeleno u zavi-

snosti od toga kojoj osnovnoj boji nam se dotična nijansa čini bližom: kod 

plavkastozelene dominira zelena, a kod zelenkastoplave – plava boja. Tirkizna 

može, isto tako, da bude bliža plavoj (tada je tirkiznoplava), ali može da bude i 

zelenkasta (tada je tirkiznozelena), jer i sâm prirodni kamen tirkiz može biti više 

plav ili zelen. 

Postoje i plave nijanse sa primesom drugih (nesusednih) boja, i u 

njihovom nazivu na mestu prvog ili drugog člana složenice stoji izvedeni pridev 

kékes – plavkasto/plavo-: kékesfehér – plavobela, bledoplava, kékesfekete (plav-

kastocrna), kékesszürke – plavosiva, kékesrózsaszín (plavoružičasta), odnosno 

liláskék – ljubičastoplava, fehéreskék – bledoplava. 

VERBALNE ASOCIJACIJE NA ‘PLAVU’ BOJU  

Budući da u mađarskom jeziku postoji mnogo naziva za nijanse koji su 

nastali asocijativnim putem, interesovalo me je da proverim u asocijativnim 

rečnicima mađarskog i srpskog jezika, kakve sve reakcije imaju ispitanici na 

stimulus plav, odnosno kék.251  

PLAV nebo 160; more 78; modar 31; kosa 17; dečko, žut 15; crn 14; boja 11; 
auto, beo, čovek, lep, modrica 8; oblak, oči 7; džemper, pandur, policajac 6; 
čuperak, dečak, policija, sloboda, zelen 5; kamen, nežan, oko, Rus, siv 4; crven, 
Dunav, glup, golub, Jadran, košarka, krv, lepo, momak, muškarac, Nemac, ptica, 
svod, šljiva, veseo, voda 3; anđeo, boja kose, bolestan, crno, cvet, devojka, 
dubina, gore, lepota, ljubav, modrice, nebeski, plav, plavušan, prebijen, slo-
bodan, slon, tužan, uniforma, Vizantija, zastava, zec, zid 2; -a krv, -a ptica, 
albino, arijevac, aristrokrata, aristokratija, automobil, azuran, azurno, azzuro, 
balvan, batine, beskraj, bezličan, bistar, blu, blue, boje neba, bojica, Boki, Bred 
Pit, brod, crveni, čistina, demokrata, depresivan, dosada, dres, drljav, država, 
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 Slede odrednice iz pomenutih rečnika doslovno prepisane onako kako su tamo 
navedene. U srpskom iza asocijacija stoji broj koliko se puta ponavlja u korpusu, a u 
mađarskom se pored broja navodi i procentualna zastupljenost.  
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dubok, duks, Eminem, farba, farmerke, Finska, galeb, glava, grobnica, Gusinje 
hladan, hladno, horizont, -i košarkaši, inteligentan, išatiran, izubijan, ja, jagode, 
jezero, jezik, kačket, lik, ljubičast, Mađar, milicajac, milicija, mir, mlad, mladić, 
moderan, mora, mornar, morski, nada, najbolja boja, nakostrešen, nebo plavo, 
nirvana, nokat, obojen, odbojka, odeća, odmor, oduševljava, ofarban, ogrtač, 
okean, okosi, opis, optimizam, orao, papir, patlidžan, pege, pesnica, pigmenat, 
plava boja, plave oči, plavičast, plavkast, plavuša plitak, plitko, pramen, pre-
tučen, pustara, reka, ruka, ružan, safir, san, sav, sed, sin, Sloveni, smeđ, 
smirujući, smisao, smrt, splav, Stevan, sto, supa, svetao, šešir, Šipraga, šlem, 
štrumpf, Švedska, tačno, tamnoplav, tepih, vedar, velik, veo, vic, vicevi, vidik, 
vile, visitar, vlada, voz, zdrav, žena, žujan 1. 

KÉK ég 284 (26,2%); szín/színek 180 (16,6%); piros 105 (9,7%); zöld 89 (8,2%); 
szem 40 (3,7%); tenger 35 (3,2%); víz 25 (2,3%); fehér 21 (1,9%); égbolt 19 
(1,8%); sárga 18 (1,7%); felhő, toll 15 (1,4%); fekete, szép 14 (1,3%); lila 11 
(1,0%); autó, ruha 9 (0,8%); hideg, ibolya, kedvenc színem 6 (0,5%); óceán, 
szeme, világos 5 (0,5%); kedvenc szín, póló, szemű, színes, szürke 4 (0,4%); 
fény, kedvenc, kék, rózsaszín, sötét, színem, szobám, virág 3 (0,3%); Bodrog, 
cipő, drapp, farmer, kék, hupikék törpikék, kép, király, MTK, szilva, unalom, 
Vasas, vidám 2 (0,2%); felhő, égbolt, szín, ég, agresszió, asztal, az meg mi, azúr, 
ballagás, bálna, béke, ceruza, családom, csodálatos, délisark, enyhe, esernyő, 
ész, famili, fehér-piros, festmény, folt, gólya, hal, hidegség, hupilila, idegesség, 
kabát, kér, kérdés, királykék, kocsi, lámpa, lány, liba, nadrág, napsugaras, 
nyakkendő, nyugalom, nyugodt, nyugodtság, óra, osztriga, pék, pép, rendőr, 
selyem, szék, szél, szemem, szép szín, színű, szoba, szőke, szoknya, szőlő, tiszta, 
tolltartó, türkiz, ünnepségen, valami, váza, ZTE, -es 1 (0,1%).

252
  

Kao što se na prvi pogled može zaključiti, 800 ispitanika u srpskom jeziku 

je dalo više različitih reakcija od 1.082 ispitanika u mađarskom. Najveće inte-
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 PLAV nebo 284 (26,2)%; boja/boje 180 (16,6%); crven 105 (9,7%); zelen 89 (8,2%); oko 
40 (3,7%); more 35 (3,2%); voda 25 (2,3%); beo 21 (1,9%); nebeski svod 19 (1,8%); žut 18 
(1,7%); oblak, pero 15 (1,4%); crn, lep 14 (1,3%); ljubičast 11 (1,0%); automobil, odeća 9 
(0,8%); hladan, ljubičica, moja omiljena boja 6 (0,5%); okean, nečije oko, svetao 5 
(0,5%); omiljena boja, majica, oka, šaren, siv 4 (0,4%); svetlost, omiljena, plav, ružičast, 
tamno, moja boja, moja soba, cvet 3 (0,3%); Bodrog, cipela, drap, teksas, plav, 
štrumfovi, slika, kralj, MTK (fudbalski klub), šljiva, dosada, Vašaš (fudbalski klub), veseo 2 
(0,2%); oblak, nebeski svod, boja, nebo, agresija, sto, a šta je to, azurno, matura, kit, mir, 
olovka, moja porodica, čudesno, južni pol, blag, kišobran, pamet, family, belo-crveno, 
slika, mrlja, roda, riba, hladnoća, drečavo ljubičast, nervoza, kaput, moli, pitanje, 
kraljevsko plava, kola, lampa, devojka, guska, pantalone, obasjan sunčenvim zracima, 
kravata, spokoj, spokojan, mirnoća, sat, ostriga, pekar, kaša, policajac, svila, stolica, 
vetar, moje oči, lepa boja, boje, soba, plava (kosa), suknja, grožđe, čist, peretonica, 
tirkiz, na proslavi, nešto, vazna, ZTE (fudbalski klub), plavkast 1 (0,1%). 
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resovanje budilo je pitanje koliko pridev ‘plav’ kao stimulus izaziva asocijacije na 

nadređeni pojam ‘boja’ i na ostale osnovne boje spektra, kao i na pojavljivanje 

eventualnih nijansi ‘plave’. Na osnovu dve posmatrane odrednice plav i kék 

možemo zaključiti da je asocijacija na nadređeni pojam koji označava kolorit u 

mađarskom mnogo zastupljenija nego u srpskom jeziku. Naime, szín se nalazi na 

drugom mestu po učestalosti i brojčano iznosi 180 reakcija, dok se u srpskom 

boja pominje samo 7 puta, što iznosi 1,37% srpskog korpusa. U redosledu po 

zastupljenosti u srpskom jeziku na prvom mestu stoji varijanta plave modar sa 

čak 3,87% svih asocijata na stimulus plav, zatim slede nazivi za ostale osnovne 

boje. Na drugom mestu je žut (1,87%), pa dve ahromatske, crn (1,75%) i beo 

(1,0%), na petom mestu se javlja zelen (0,62%), pa treća ahromatska siva (0,5%) 

i kao sedmi po redu crven (0,37%). Na osmom mestu se u podjednakom broju 

pojavljivanja (0,1%) beleže još azuran i tamnoplav kao nijanse ‘plave’, ali i 

ljubičast (koji je blizak plavoj) i smeđ. Tu se još nalazi i sed kao ljudska boja. U 

mađarskom korpusu je redosled posve drugačiji. Na prvom mestu stoji 

komplementarna ‘crvena’ sa 9,7% pojavljivanja, zatim treća glavna boja po RGB 

sistemu, to je ‘zelena’ sa 8,2%. Na trećem mestu je ahromatska ‘bela’ (1,9%). 

‘Žuta’ se po učestalosti među bojama (1,7%) pojavljuje tek na četvrtom mestu, 

nju slede ‘crna’ (1,3%), ‘ljubičasta’ (1,0%) i treća ahromatska ‘siva’ (0,4%). Na 

osmom mestu se nalazi ‘ružičasta’ (0,3%) i na kraju sledi nekoliko ređe pomi-

njanih boja, a to su ‘drap’, tri nijanse plave ‘azurna’, ‘kraljevsko plava’, ‘tirkizna’, 

i na kraju boja koja se koristi samo za kosmati deo čovekovog tela, a odgovara 

‘plavoj’ u srpskom. 

Iz navedenih podataka možemo izvesti sledeće zaključke: 

– u mađarskom jeziku kék (kao ustalom i svi nazivi za osnovne boje) 

neuporedivo češće stimuliše reakciju na hiperonim od plave u srpskom; 

– u mađarskom se po redosledu na čelu javljaju druge dve glavne boje po 

RGB sistemu ‘crvena’ i ‘zelena’, dok je u srpskom posle modre na 

drugom mestu žuta, a zelena i crvena su mnogo ređe zastupljene što se 

može dovesti u vezu sa intenzivnijim koloritnim asocijacijama u 

mađarskom jeziku (piros 105 naspram crven 3; zöld 89 naspram zelen 5); 

– u mađarskom jeziku je od ahromatskih boja učestalija ‘bela’, a u 

srpskom ‘crna’; 
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– ‘ružičasta’ se uopšte ne nalazi u srpskom korpusu, za razliku od korpusa 

mađarskog jezika; 

– u oba korpusa se (doduše mnogo ređe od ostalih) javlja ‘azurna’, u 

srpskom još i smeđa, koja se može dovesti u vezu sa mađarskom 

svetlijom nijansom iste boje drapp; 

– u oba jezika se kao reakcija javlja jedna ljudska boja, ali one nisu 

ekvivalenti jedna drugoj: seda označava beličastu boju kose ili brade, a 

szőke je pridev za plavu kosu. 

redni 
broj 

stimulus plav  stimulus kék  

 
asocijacije 

br. pojavljivanja 
asocijacije 

br. pojavljivanja 

brojčano % brojčano % 

boja (7) 11  1,37% szín (2) 180 16,6% 

1. modar 31  3,87% piros 105 9,7% 

2. žut 15  1,87% zöld   89 8,2% 

3. crn 14  1,75% fehér   21 1,9% 

4. beo 8  1,0% sárga   18 1,7% 

5. zelen 5  0,62% fekete   14 1,3% 

6. siv 4  0,50% lila   11 1,0% 

7. crven 3  0,37% szürke     4 0,4% 

8, azuran/ljubičast/ 
sed/smeđ/tamnoplav 

1  1,25% rózsaszín      3 0,3% 

9.     drapp/azúr/király-
kék/szőke/türkíz 

     1 0,1% 

 

Na osnovu gore navedenih konstatacija može se očekivati da se u 

srpskom jeziku kao reakcija na plavu boju češće javlja pojmovna verbalizacija, 

bilo da su ti pojmovi vezani za prototipska značenja kolorita ili su verbalizacije 

nastale indirektnim i intuitivnim povezivanjem sa stvarima koji okružuju ispi-

tanike. Pogledajmo koji su to pojmovi i koliko se često javljaju u rečnicima. 

Nema sumnje da su primarne asocijacije u oba jezika nebo i neka vrsta 

voda u prirodi. Što se imenice NEBO u srpskom tiče, ona se nalazi na prvom 

mestu i zastupljena je sa 160 pojavljivanja, ali tu moramo još dodati lekseme 

koje su povezane sa njom, a to su svod (3), pridev nebeski i priloške i prisvojne 

konstrukcije tamo gore (2) i boja neba (1), što ukupno iznosi 21% korpusa. U 

mađarskom jeziku ég je prisutno sa 284 pominjanja i još égbolt ’nebeski svod’ 
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(19), što ukupno predstavlja 28% svih asocijacija na plavu boju. Ako ovima 

dodamo još i oblak (7), odnosno felhő (15), koji se takođe nalaze na nebu, njihov 

se broj povećava za 0,8, odnosno 1,4%.  

Što se VODE i njenih oblika u prirodi kao druge najznačajnije reakcije na 

plavu boju tiče, asocijacije u srpskom su mnogobrojnije i iznose 11,87% korpusa 

u odnosu na one u mađarskom korpusu gde ih ima ukupno 6%. Imenica more u 

srpskom vodi sa 78 odgovora, dok u mađarskom tenger, iako najbrojnija, ima 

samo 35 pominjanja, voda se u ARSJ pominje 3, a víz u MANE 25 puta. U ma-

đarskom treba još pomenuti imenicu óceán (5), dok su u srpskom osim okeana, 

prisutni još jezero i reka (1), kao i geografska imena Jadran i Dunav (3), odnosno 

pridev morski, ali moramo još pomenuti i plitak, plitko što se nedvosmisleno 

može povezati sa dubinom vode u prirodi. 

LJUDSKI ASOCIJATI koji se nalaze u korpusima, sa jedne strane vezani za 

neki deo ljudskog tela, a sa druge strane asociraju na osobe koje su na neki 

način povezane sa ovom bojom. Od delova tela u mađarskom nalazimo samo 

‘oči’, kao imenicu sa ili bez posesivnih nastavaka: szem (40), szeme, szemű (4), 

szemem (1) sa ukupnom zastupljenošću od 4,2%. U srpskom jeziku su mnogo 

prisutniji, prvenstveno zbog semantike koju ovaj pridev poseduje za obeleža-

vanje kosmatog dela čovekove glave, koja je bliže žutoj ili boji zrelog žita ili 

slame. Tako se kosa (17), čuperak (5), boja kose (2), glava, pramen (1) javljaju u 

odnosu od 3,25%. Podsećam da je u mađarskom jeziku ekvivalent plavom 

vlasištu pridev szőke, sa ovom jedinom funkcijom. Čulo vida u srpskom je 

prisutno u ukupnom zbiru od 1,37%: oči (7), oko (4) čime zaostaje za učestalošću 

u mađarskom jeziku. Treba u srpskom pomenuti i imenicu krv, kao i krvne 

podlive koji mogu biti povezani sa prebijanjem ili sa bolešću: modrica (8), krv (3), 

modrice, bolestan, izubijan, prebijen, pretučen, -a krv (2), a iznose ukupno 2,37% 

korpusa. Sa po jednim pojavljivanjem su prisutni još i sledeći delovi tela: jezik, 

nokat, pesnica, ruka. 

Postoje i tzv. ljudske boje koje se mogu povezati sa nekom plavom 

manifestacijom čovekovog tela poistovećujući osobu sa karakterističnom poja-

vom koju izaziva, ili nas, sa druge strane, boja odeće, uniforme asocira na nečije 

zanimanje ili ubeđenje. U prvu potkategoriju u srpskom jeziku spadaju: dečko, 

čovek (7), dečak (5), Rus (4), momak, muškarac, Nemac (3), devojka, plavušan 

(2), albino, arijevac, Boki, Bred Pit, Finska, lik, Mađar, mladić, sin, Sloveni, 

Stevan, Švedska, žena (1), sa ukupno 5,5% zastupljenosti, dok u mađarskom 
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jeziku ovde možemo ubrojiti imenice: családom, lány, famili (1). Drugu pod-

grupu čine sledeći asocijati: pandur, policajac (6), policija (5), aristrokrata, 

aristokratija, demokrata, milicajac, milicija, mlad, mornar (1) sa 3%. U mađar-

skom korpusu nalazimo lekseme: király ‘kralj’ (2), pék ‘pekar’, rendőr ‘policajac’ i 

tri primera koji upućuju na fudbalske klubove koji nose plavi dres: MTK, ZTE, 

Vasas, kao što se za obeležje srpskih sportista takođe koristi ova boja: -i 

košarkaši, odbojkaši. 

ODEVNI PREDMETI se takođe nalaze među reakcijama na stimulus i to 

približno u istom obimu. U mađarskom su to imenice: ruha ‘haljina’ (9); póló 

‘majica’ (4); cipő ‘cipele’, farmer ‘farmerice’ (2); kabát ‘kaput’, nadrág ‘pan-

talone’, nyakkendő ‘kravata’, szoknya ‘suknja’ (2), ukupno 1,94%, a moramo 

pomenuti i imenice koje označavaju neki značajan događaj, gde se podrazumeva 

svečanija odeća: ballagás ‘matura’, ünnepségen ‘na svečanosti’. U srpskom jezi-

ku, pak, nalazimo sledeće imenice: džemper (6); uniforma (2); dres, duks, far-

merke, kačket, odeća, ogrtač, šešir, šlem, veo (2%). 

Od opšteupotrebnih PREDMETA jednu grupu čine sredstva za pisanje ili 

bojenje. U mađarskom jeziku su to toll 15 (1,4%) ‘nalivpero’ ili ‘hemijska’; ceruza 

‘olovka’, tolltartó ‘peretonica’ (1), a u srpskom bojica, farba. U srpskom jeziku se 

tu nalaze i pridevi koji su rezultat bojenja, upotrebe boja: išatiran, obojen, 

ofarban. U mađarskom se pominju i još dva sinonima za automobil autó (9) i 

kocsi (2), ali je više onih imenica koje označavaju predmete vezane za enterijer: 

kép ‘slika’ (2); asztal ‘sto’, festmény ‘slika’, lámpa ‘lampa’, óra ‘sat’, szék ‘stolica’, 

szobám ‘moja soba’ (3); váza ‘vazna’. U srpskom, osim auta (7) i automobila (1), 

nalazimo i predmete poput: zastava, zid (2); brod, balvan, papir, splav, sto i 

tepih (1). 

BILJNI SVET je među asocijacijama zastupljen veoma skromno, pominja-

njem cveća: virág (3); cvet (2), (jedini cvet koji se još može u mađarskom kor-

pusu pronaći je ibolya ‘ljubičica’ (6), upravo zbog svoje karakteristične plavo/ 

ljubičaste boje) i nekih vrsta voća: szilva (2); šljiva (3) u mađarskom još i szőlő 

‘grožđe’, a u srpskom su pomenute jagode (što je veoma diskutabilno) i jedino 

povrće koje je zapravo ljubičaste boje – patlidžan (1). 

Od ŽIVOTINJSKOG SVETA u rečnicima se nalaze ptice ili sivkasti primerci 

divljih životinja. Od ptica u srpskom korpusu su prisutne imenice: golub, ptica 

(3); -a ptica, galeb, orao (1), a u mađarskom gólya ‘roda’, liba ‘guska’ (ukoliko se 

ona uopšte može ubrojiti među ptice), a od divljih životinja tu su u srpskom 
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korpusu slon i zec (2). U mađarskom jeziku nalazimo i vodene životinje: bálna 

‘kit’, hal ‘riba’, osztriga ‘ostriga’, iako ovde stimulus ima terminološku ulogu da 

obeleži određenu vrstu navedenih primeraka.  

Asocijacije ponekad upućuju i na EMOCIONALNI ODNOS govornika prema 

stimulusu. U većini odgovora reflektuje se pozitivan stav prema plavoj boji. 

Videli smo da i Pasturo pominje kako je ona omiljena boja među Evropljanima. 

To se može dokazati i na osnovu korpusa u mađarskom i srpskom jeziku: szép 

‘lep’ (14); kedvenc színem ‘moja omiljena boja’ (6); kedvenc szín ‘omiljena boja’ 

(4); kedvenc ‘omiljena’, színem ‘moja boja’ (3); csodálatos ‘čudesna’, szép szín 

‘lepa boja’; slično i u srpskom: lep (8); nežan (4); lepo (3); lepota, ljubav (2); 

najbolja boja, oduševljava (1). Ona uglavnom širi mir i spokoj, dovodi ljude u 

pozitivna stanja, utiče na njih oslobađajuće i umirujuće na šta ukazuju imenice 

poput: béke ‘mir’, nyugalom ‘spokoj, mirnoća’, nyugodtság ‘spokojstvo’, kao i u 

srpskom sloboda (5); slobodan, odmor (2), nada, mir, nirvana, optimizam, san, 

smisao, ali i pridevi világos ‘svetla’ (4); vidám ‘vesela’ (2); tiszta ‘čista’, enyhe 

‘blaga’, odnosno veseo (3); bistar, smirujući, svetao, vedar (1). 

Ima, međutim, i ispitanika koje ‘plava’ asocira na nešto loše, u kojima 

budi osećaj nelagode, uspomenu na neprijatno iskustvo, ili ih čak podseća na 

prolaznost i smrt. Takvi asocijati su imenice: grobnica, more, smrt, ali i mnogo 

blaže od njih, na primer dosada. Ovu poslednju nalazimo i u mađarskom jeziku 

unalom (2), a pored njih tu su još agresszió, folt ‘fleka’ i idegesség ‘nervoza’. U 

srpskom postoji još niz prideva sa negativnim predznakom: ružan, glup (3), 

tužan (2); bezličan, depresivan, drljav (1). Budući da ‘plavu’, koja je komple-

mentarna toploj crvenoj, percipiramo kao hladnu boju, u oba korpusa su 

prisutne reakcije ovakvog taktilnog tipa: hideg (6); hidegség, hladan, hladno. 

U oba rečnika nalazim i FANTASTIČNA BIĆA, junake animiranih filmova, koji 

su bili popularni u vreme kada je korpus prikupljan. To su štrumfovi, njihov naziv 

na mađarskom sadrži plavu boju: hupikék törpikék (2). 

DERIVATI LEKSEMA KÉK – PLAV, MODAR 

Lekseme kék i plav su poslužile kao osnova za derivaciju u oba jezika. Od 

njih se mogu izvesti glagoli, i to medijalni, u značenju da nešto postaje plavo: 

kékül – plaveti, da se nešto ističe svojim plavetnilom: kékül, kéklik/kékellik – 

plaveti se, i faktitivni glagoli koji označavaju da neko boji nešto u plavo, odnosno 
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da plavilom pere veš: kékít – plaviti. Dodavanjem prefiksa glagol postaje svršen: 

megkékül – poplaveti. 

Derivati u mađarskom jeziku 

U mađarskom jeziku ima izvedenih reči, ali su česte i složenice. One su 

pobrojane u donjim tabelama, gde, osim vrste novonastale reči, stoje i značenja 

istih na srpskom jeziku.  

Derivat pridev 

leksema sufiksi prevod 

kékké -vá/-vé (pretvoriti, bojiti) u plavo, činiti 
plavim 

kékebbé -bb -é plavljim 

kékecske -cska/-cske mali plavi (deminutiv) 

kékedő  -odik/-edik/-ödik -ó/-ő koji počinje da se plavi 

kékellő -l -ó/-ő koji se ističe plavom bojom 

kékes -s plavičast, plavetan, modrikast 

kékesedő -s -odik/-edik/-ödik -ó/-ő koji postaje sve plavkastiji 

kékesítő -s -ít -ó/-ő koji čini nešto plavim 

kékesítős -s -ít -ó/-ő -s sa poplavljivačem, sa plavilom 

kékeske  -s -ka/-ke plavetan 

kékeskedő -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ó/-ő koji se ističe plavetnilom 

kékeslő -s -lik -ó/-ő koji se ističe plavkastom bojom 

kékességes -s -ság/-ség -s naglašeno plavkasta, preplavkasta 

kékességű -s -ság/-ség -ú/-ű plavetan 

kéketlen -atlan/-etlen bez prisustva plave boje, neplav 

kékezett -z -t/-tt zaplavljen, obojeno u plavo, obele-
ženo plavom 

kékező -z -ó/-ő koji boji u plavo, obeležava plavom 

kékítendő -ít -andó/-endő koje treba obojiti u plavo, koje tre-
ba izbeliti 

kékítetlen ít -atlan/-etlen nebojen u plavo, neplavljen, nebe-
ljen 

kékített -ít -t/-tt poplavljivan ili beljen  

kékíthető -ít -hat/-het -ó/-ő koji se može bojiti u plavo ili beliti 

kékítő -ít -ó/-ő plavilo, koji plavi, odnosno beli veš 

kékítős -ít  -ó/-ő -s (voda) sa plavilom za beljenje rub-
lja 

kékítőzött -ít  -z -t/-tt platno beljeno plavilom 

kéklő -lik -ó/-ő koji se ističe plavom bojom 
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kéklős -l -ó/-ő -s plavetan 

kékséges -ság/-ség -s naglašeno plava, preplava 

kékségi -ság/-ség -i plavetnosni, (stepen) plavoće 

kékségű -ság/-ség -ú/-ű plavo 

kéktelen -talan/-telen bezplav, u nedostatku plave boje 

kékű -ú/-ű plavo 

kékületi -ul/-ül -at/-et -i plavetni 

kékülő -ul/-ül -ó/-ő koje postaje plavo 

kékült -ul/-ül -t/-tt poplaveo 

Derivat imenica 

leksema sufiksi prevod 

Kék – Kek – prezime 

Kékes -s najviši planinski vrh Mađarske 

kékesedés -s -odik/-edik/-ödik -s poplavelost, plavetnilo 

kékesítés -s -ít -s zaplavljivanje 

kékeskedés -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ás/-és razmetanje plavom bojom 

kékesség -s -ság/-ség plavetnilo 

kékesülés -s -ul/-ül -ás/-és plava trulež kod drveća 

kékezés  -z -ás/-és bojenje u plavo 

kékező -z -ó/-ő plava boja ili plavilo 

kékeződés -z -ódik/-ődik -s poplavelost 

kékike -ika/-ike sitno plavo baštensko cveće 

kékítés -ít  -ás/-és plavljenje, menjanje boje tekstila, 
metala ili nekog drugog materijala 

kékítő -ít  -ó/-ő 1. plavilo, sredstvo za beljenje, 
veš-plav; 2. osoba koja sprovodi 
beljenje 

kékként  -ként kao plavo, u svojstvu plavog 

kékleny -leny stari naziv za cijan 

kéklés -l  -ás/-és plavetnost 

kékség -ság/-ség  plavetnilo, plavet, plavoća 

kékülés -ul/-ül  -ás/-és poplavelost 

kékület -ul/-ül  -at/-et plavoća 

kékültség -ul/-ül -t/-tt -ság/-ség modrost 

Derivat glagol 

leksema sufiksi prevod 

kékellik -l -lik plaveti se 

kékesedik -s -odik/-edik/-ödik poprimati plavkastu boju 
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kékesít -s -ít poplavljivati, činiti plavim 

kékeskedik -s -kodik/-kedik/-ködik razmetati se plavom bojom 

kékeslik -s -lik isticati se plavetnilom 

kékesül  -s -ul/-ül postajati plavim 

kékezik -zik baviti se plavim stvarima, plaviti 

kékezget -z -gat/-get pomalo, postepeno plaviti 

kékít -ít činiti što plavim, bojiti šta u plavo 

kékítget  -ít -gat/-get izbeljivati (iterativni glagol) 

kéklik -lik plaveti se 

kékül -ul/-ül postepeno postajati plavim 

kékülget -ul/-ül -gat/-get postepeno pomalo plav 

Derivat prilog 

leksema sufiksi prevod 

kékebben -bb -an/-en plavlje 

kékecskén -cska/-cske -n plavkasto 

kékellőn -lik -ó/-ő -n/-an/-en na način da se ističe plavom 
bojom 

kékellve -lik -va/-ve plaveći se 

kéken -an/-en plavo, na plavi način 

kékesedve -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-va/-ve plaveći se pomalo 

kékesebben -s -bb -an/-en na plavlji način 

kékesen -s -an/-en plavetno 

kékesítve -s -ít -va/-ve plaveći 

kékességesen -s -ságos/-séges -an/-en plavetno 

kékezve -z -va/-ve plaveći 

kékítetlenül -ít -atlan/-etlen -ul/-ül neizbeljeno, nebojeno u plavo 

kékítően -ít -ó-/ő -an/-en plavo, na plav način 

kékítve -ít -va/-ve posvetljeno 

kéktelenül -talan/-telen  -ul/-ül bezplavo (bez prisustva, prime-
se plave) 

kékül -ul/-ül na plav način, plavo 

kékülően -ul/-ül -ó/-ő -an/-en na način da postaje plavo 

kékülten -ul/-ül -t/-tt -an/-en poplavelo 

kékülve -ul/-ül -va/-ve plaveći 

Složenice 

složenice sa kék vrsta reči značenje u srpskom 

kékacél imenica plavi čelik 

kékbegy imenica, zool. modrovoljka (slavuj) 
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kékbeli pridev/imenica odeća od plavog štofa, praznično odelo 

kékcinege imenica, zool. modruljica, plavetna senica 

kékedény imenica noćna posuda, noša 

kékeres pridev sa venama, sa plavim šarama nalik venama 

kékfa imenica, bot. plavo drvo 

kékfestés imenica tradicionalni način i stil bojenja tekstila u 
plavo sa belim šarama  

kékfestő imenica koji se bavi bojenjem odeće pomoću indiga 

kékfog  imenica blutut, bluetooth 

kékfogoly imenica, zool. ukrasna kokoš, slična jarebici 

kékfrank  imenica plavi franak (uputnici koja zamenjuje novac 
na području Šoprona) 

kékfrankos imenica vrsta grožđa i vina od tog grožđa, plava 
frankovka 

kékgálic imenica, hem. plavi kamen, sulfat bakra 

kékgalléros imenica fizički radnik 

kékgáz imenica, hem. cijan 

kékharisnya imenica kulturni snob, amater bez talenta ženskog 
pola 

kékhere imenica, bot. plava detelina 

kékkő imenica, hem. 1. plavi kamen; 2. Lapis lazuri, poludragi ka-
men 

kékkór imenica, med. modrenica, srčano oboljenje usled kojeg 
koža i sluzokoža poplave 

kékláng imenica denaturalizovani alkohol 

kékliliom imenica, bot. iris 

kékmoszat imenica, zool. modrozelene alge 

kékmutatás imenica prikazivanje modrica vlastima kao dokaz 
zlostavljanja 

kéknyelű imenica, bot. belo grožđe i vino od njega 

kéknyelv imenica plavi jezik (bolest preživara koja se prenosi 
komarcima) 

kéknyomat imenica plavi otisak (cianotipija) 

kékparadicsom imenica, bot. patlidžan, plavi paradajz 

kékpát imenica staklasti mineral, lazulit 

kékpenész imenica plava plesan Penicillium roqueforti 

kékperje imenica, bot. beskopljenka (korov) 

kékpor imenica plavi prah (1. tehnika kopiranja; 2. droga za 
žurke partydrug) 

kékposztó imenica plavo sukno 

kékróka imenica, zool. polarna lisica Alopex lagopus 

kéksav imenica, hem. cijanovodonična kiselina 

kéksisakos imenica plavi šlem, pripadnik mirovnih snaga UN 
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kéksapkások imenica plave beretke (mirovnjaci UN) 

kéksav imenica cijanska kiselina, hidrogen-cianid 

kékszakáll imenica poznati, nemilosrdni zavodnik Plavobradi 

kékszalag imenica 1. takmičenje u jedriličarstvu na Balatonu;        
2. plava mašna koja se vezuje na rep agre-
sivnih konja; 3. u Americi znak za najbolji 
kvalitet 

kékszám  imenica telefonski broj u Mađarskoj, tarifa se deli 
na pozivaoca i na pozivanog 

kékszesz imenica medicinski alkohol za dezinfekciju 

kéktaxi imenica policijska kola 

kéktúra imenica obilaženje pešačkih turističkih destinacija 
obeleženih plavom bojom u organizaciji Tu-
rističkog saveza Mađarske 

kékvakság imenica plavo slepilo, tritanopija (nedostatak plavih 
fotoreceptora u retini) 

kékvarjú imenica, zool. modrovrana 

kékvérű pridev 1. koji je plemićke, plave krvi; 2. plava krv, 
Limulus polyphemus (vrsta rakova u Atlan-
tiku) 

kékvillám imenica plava munja (1. plavi auto; 2. policijski auto 
sa rotacijom) 

kékvirág imenica, bot. različak 

Derivati u srpskom jeziku 

Od prideva plav 

U srpskom jeziku, pored gore pomenutih glagola, postoje još i sledeći 

izvedeni pridevi: plavetan, plavičast, plavkast (‛pomalo, u izvesnoj meri plav’); 

kao prvi deo složenice pridev plav označava da je drugi (ponekad okrnjeni) deo 

kompozituma plave, odnosno svetložute boje: plavook, plavokos, plavobrad, 

plavokrvan. 

Ipak, najviše ima imenica, koje su nastale od prideva plav. 

Plavljenje je drugostepeni derivat od glagola plaviti, glagolska imenica 

(kékülés, kékellés ili kékítés). 

Plavojka, plavuša ili deminutivni oblik plavušica označavaju žensku 

osobu plave, tj. svetložute kose (szőke nő/lány), a plavušan, plavojko mušku 

osobu takođe plave, svetložute kose (szőke férfi/fiú). U mađarskom jeziku se kao 
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ekvivalent ne koristi leksema kék, već pridev szőke, koji se isključivo javlja kao 

svetla, žuta boja kose ili brade kod ljudi. 

Plavetnilo, plavet, plavoća (kékség) jeste plava boja, nijansa plave boje, 

plavo prostranstvo (mora, neba, vazduha). 

Plavac je vrsta jakog, tamnoplavog grožđa, ali i crno vino od takvog 

grožđa (kék kadarka). U razgovornom jeziku se zbog boje uniforme plavac koristi 

i za policajca. Ali plavac može biti i konj, odnosno vo sivkastoplave dlake (fakó 

ló, ökör), u narodu poznat i kao plavonja, dok je plavulja, isto tako, krava 

sivkaste dlake. 

Plavilo je sredstvo za beljenje rublja, u razgovornom jeziku se kaže još i 

veš-/voš-plav (fehérítő). 

Plavomilje je arhaičan naziv za spomenak. 

Postoji čak i vlastita imenica, lično ime Plavša, kao i prezime Plavšić. 

Zahvaljujući konverziji, ovaj pridev može preći i u kategoriju priloga: 

plavo znači plavom bojom, u plavoj boji, npr. plavo obojen. 

Od prideva modar 

Derivati su takođe nastajali i od prideva modar. 

Medijalni glagol modreti (kékül) označava da nešto dobija modru boju, 

postaje modar (obično u licu, usnama i drugim delovima tela), modreti se 

(kéklik) izražava da se nešto ispoljava modrom bojom, pada u oči modrinom, 

dok kauzativni glagol modriti (kékít) znači da neko čini nešto modrim, boji ga u 

modro. 

Pridevi modrikav i modrikast, odnosno modričav i modričast (kékes, kék-

lő, szederjes) služe za opisivanje da nešto poseduje modru nijansu, da je pomalo 

modro. Modro- ili modrikasto- kao prvi deo složenica s imeničkom ili pridevskom 

osnovom pokazuje da je ono što znači imenica u drugom delu modro ili mo-

drikasto, odnosno da složen pridev označava boju sa modrom, modrikastom 

nijansom: modronog, modrook, modrosiv, mordrocrven. 

Od imenica posebno treba izdvojiti sledeće: 

Modrilo ima dva značenja: označava pomodrelost (kékség) i sredstvo za 

bojenje plavom bojom (kékítő), modrina je, pak, osobina onoga što je modro, 

što se modri, zatim obeležava ono što je modre boje (prostranstvo, plavetnilo), a 

može da znači i modricu na koži, tamnoplavu mrlju na telu, nastalu od podlivene 

krvi. 
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Ostale imenice nisu toliko rasprostranjene i poznate, većinom se koriste 

u narodnom govoru, ali ćemo ipak neke od njih ovde navesti. 

Modrenica je, na primer, narodni izraz za medicinski termin cijanoze, a 

može imati i botaničko značenje; modrovoljka je vrsta slavuja; modrokos je 

takođe zoološki termin za pticu pevačicu modrosivog perja, dok modrulj i 

modruljica na prvom mestu označavaju kamen tirkiz, ali i, prva imenica, morskog 

psa, odnosno, druga, plavetnu senicu ili vrstu meduze. 

I na kraju: prilog modro znači modrom bojom, u modroj boji.  

Na osnovu svega navedenog, možemo ustanoviti da se u oba jezika 

najviše stvaraju imenice od prideva kék, odnosno plav/modar. Ono što se 

razlikuje jeste da u mađarskom jeziku ima više složenica od izvedenih reči, dok je 

taj odnos u srpskom obrnut.  

REČI KOJE KOLOCIRAJU SA ‘PLAVOM’ BOJOM 

Reči koje se nalaze u sintagmama sa ‘plavom’ bojom često su ustaljeni 

izrazi, te ih takve, već gotove koristimo u svakodnevnoj komunikaciji. Na-

vešćemo izraze koji se najčešće koriste u mađarskom i srpskom jeziku. U prvom 

značenju, kada ‘plava’ izražava boju u spektru između ‘zelene’ i ‘ljubičaste’, 

najčešće stoji u svojstvu atributa, uz imenice koje su kao pojave u prirodi plave 

boje: nebo, svod, more, daljina, zora, uz sve imenice koje označavaju vodu u 

prirodi (npr. reka, Dunav, jezero, okean, laguna, itd.). Uz nebo u oba jezika 

najčešće stoji kao atribut (kék ég(bolt) – plavo nebo ili plavetno nebo), ali se u 

srpskom često koristi i u obrnutoj funkciji, kada lekseme zamene svoju katego-

riju: nebesko plavetnilo. Isto se ponaša i imenica jutro (plavo jutro, jutarnje 

plavetnilo). 

Javlja se i kao kvalifikacija za biljke ili kao botanički termin: kék szilva – 

plava šljiva, kék lucerna – plava detelina, kékfa, börzsönyfa – plavo drvo, 

kékparadicsom – plavi paradajz, kék ibolya – plava ljubičica, plavi jorgovan (lila 

orgona), itd. U srpskom se i modra ponekad nađe kao odrednica u botaničkim 

nazivima: modri ljiljan, modri slez, modra kopriva, modra perunika (iris). 

Pridevi mogu takođe da stoje uz imena životinja sa istom funkcijom, i to 

pogotovo uz imena ptica: kék fecske – plava lasta, kék cinege – plavetna senica, 

plava riba (kao naziv za grupu srodnih vrsta morskih riba), plavi golub (szürke 

galamb, ali postoji i kvalifikacija galambkék). 
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Ovi se pridevi mogu javiti i kao delovi naziva za predmete koje čovek 

često koristi, koji imaju svakodnevnu upotrebnu vrednost, ali ponekad po-

primaju i neko preneseno značenje: kékkő (rézgálic) – plavi kamen je sredstvo za 

zaštitu bilja; kék masni – plava mašna / kék szalag – plava traka može biti jelo 

„cordon bleu”, naziv za prestižnu regatu, za filter (lakmus) papir, itd.; kékkönyv – 

plava knjiga jeste knjiga po nečemu veoma značajna, može biti knjiga doktrina, 

pamfleta, kodeks ponašanja, filozofski memoari, itd.  

Kék vér – plava krv sa jedne strane označava vensku krv, a sa druge 

strane plemićko poreklo. 

U srpskom jeziku u drugom značenju, kada plava obeležava „ljudsku 

boju”, svetlinu, svetložutu, žućkastu nijansu, odnosno kolorističku specifičnost 

svojstvenu ljudima sa severa Evrope, najčešće se javlja u konstrukcijama tipa: 

plava kosa, plava brada i tada im u mađarskom jeziku odgovara kvalifikacija 

szőke.253 Pomenimo još i atributivne strukture kao plavo grožđe (sárguló szőlő), 

plavo žito (sárguló búza), kada se plavo takođe odnosi na žutu, nalik boji zrelog 

žita ili slame. U mađarskom kao ekvivalent stoji sárguló, što u prevodu znači ʻkoji 

(se) žutiʼ, ʻkoji postaje žutʼ. Plavi vosak je u mađarskom žut: sárgaviasz. 

Postoji i kvalifikacija plava modrica, što je zapravo pleonazam, pošto je 

modrica sama po sebi plave boje, odnosno sadrži leksemu modar koja označava 

plavu boju, pa je nepotrebno posebno isticati i njen kolorit.  

Kao metafora u književnim delima i u ostalim granama umetnosti tako-

đe se često nalazi plava u konstrukcijama poput: sudbinsko plava, beskrajni plavi 

krug (kod Crnjanskog), Plava grobnica (Milutina Bojića), plavi jahač (pripadnik 

nemačke grupe ekspresionističkih slikara s početka 20. veka, ali je postojala i 

izdavačka kuća u Beogradu sa tim nazivom), Vizantijsko plavo (naslov domaćeg 

filma, koji je režirao Dragan Marinković po delu Milorada Pavića), Plavi grom 

(američki film iz 1983. godine, ali i roman Erika Larsona), Plava laguna (američki 

film iz 1980), Modri u licu (američka komedija iz 1995), Devičanski plavo (roman 

Trejsi Ševalije), Plavo je za sreću (Amande Kvik). U Beogradu od 1995. godine 

postoji i Plavo pozorište. Tu su još i film Tri boje: plavo (reditelj Krištov Kišlovski), 

kao i Geršvinova Rapsodija u plavom, zatim Plavi orkestar (muzička grupa iz 

Sarajeva), a u Zagrebu je šezdesetih godina izlazio strip-nedeljnik pod naslovom 

Plavi vjesnik (sličan Politikinom zabavniku). Postojala je i čuvena Prosvetina edi-

                                                           
253

 Pridev szőke se u mađarskom jeziku koristi samo kao boja za kosu ili bradu. 
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cija za decu Plava ptica, kao i časopis za mlade Modra lasta, koju još uvek u 

Hrvatskoj izdaje Školska knjiga. 

Pomenimo još i operu Bele Bartoka A kékszakállú herceg vára (Dvorac 

Modrobradog, interesantan naslov, jer se za plavu bradu u mađarskom jeziku, 

kako smo već pomenuli, koristi pridev szőke, ali tu se sada radi o nemilosrdnom, 

surovom zavodniku, a ne princu svetle brade, za kojeg se koristi kvalifikacija 

kékszakáll). 

Reprezentativci nekadašnje Jugoslavije su se nazivali još i plavima (po 

boji dresa koju su nosili), pa se često na utakmicama moglo čuti skandiranje: 

Napred, plavi! 

Postoje i izrazi koji su vezani za predmete iz prošlosti, iz minulih vre-

mena, koji u poznavaocima prilika bude pretežno lepe uspomene. Mlađe osobe 

ili neupućeni ljudi koji ne poznaju epohu iz koje takvi izrazi potiču ostaju 

uskraćeni za značenja ovakvih atributskih sintagmi. Pomenimo ovde, na primer, 

plavi voz, kako se nazivao Titov voz, zatim postojale su bombone koji su se zvale 

plavi devet, kao i vrsta benzina super plavi, itd. 

Uz pridev modar najčešće se javljaju delovi tela koji su najizloženiji 

uticaju hladnoće te obično poplave od zime ili bolesti: modre ruke, modre usne, 

modro lice. Ali postoji i izraz modrikav plamen, koji se odnosi na plamen zemnog 

gasa. 

ZAKLJUČAK 

I na kraju da zaključim: naspram jedne lekseme za obeležavanje plave 

boje u mađarskom jeziku, u srpskom nalazimo čak tri, pa i više reči (ako uzmemo 

u obzir i pridev sinj). Mađarska leksema kék je prvenstveno pridev, ali može da 

bude i imenica (kad označava ʻplavetniloʼ), dok su u srpskom jeziku sve tri reči 

pridevi. Što se tiče semantike, moram naglasiti da plav na srpskom ima dva vrlo 

bitna različita značenja. Osim što obeležava jednu od osnovnih boja spektra (onu 

između ljubičaste i zelene), služi i za označavanje svetložute, žućkaste nijanse, 

prvenstveno u okviru „ljudskih boja”. Ovo drugo značenje se u mađarskom 

jeziku izražava posebnim pridevom, specijalizovanim baš za tu namenu: szőke.  

Pomenute lekseme za obeležavanje plave boje su u oba jezika poslužile 

kao osnova za derivaciju. U mađarskom jeziku postoji više složenica nastalih od 

prideva kék, gde ona predstavlja prvi član, dok u srpskom jeziku češće nalazimo 
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izvedenice. I u jednom i u drugom jeziku se lekseme za obeležavanje plave boje 

često nalaze u ustaljenim izrazima.  

Postavlja se pitanje koliko su pomenute konstrukcije proizvoljne, koliko 

su proizvod kolorističke stvarnosti koja nas okružuje, da li je zaista kolorit 

određenog predmeta ili pojma zaslužan za kvalifikaciju nekih predmeta, stvari i 

pojava. Zašto su ljubičice plave, a ne ljubičaste, iako je boja baš po njima dobila 

svoj naziv? Da li ljudi određene nijanse vide istim očima i šta sve može da utiče 

na opažanje i doživljavanje boja? Zašto je u srpskom jorgovan plav, a u ma-

đarskom ‘ljubičast’ (lila orgona)? Ili zašto je u srpskom golub plav (golubije-

plava), a u mađarskom ’siv’ – galambszürke (iako može da se kaže i galambkék). 

I uopšte, koliko je čovekovo oko sposobno da razlikuje razne nijanse boja? 

Ranije su mnogi upozoravali da se samo hemijskim putem mogu dobiti uvek 

identične boje i nijanse, a da u prirodi to nije moguće. Međutim, u današnjoj eri 

kompjuterske tehnike svaka nijansa poseduje svoj kôd, svoju šifru, koju svakog 

trena možemo prizvati na svojim ekranima i upoređujući ih odrediti tačnu 

nijansu određenih predmeta. Doduše, nazivi za te nijanse se i dalje razlikuju od 

jezika do jezika, pri čemu većinu njih i ne koristimo u svakodnevnoj komunikaciji, 

bar ne svi govorni predstavnici jezičke zajednice. Ipak, može se ustanoviti da u 

kulturama na tlu Evrope ne postoje toliko velika odstupanja u izvanjezičkoj 

stvarnosti da bi se nazivi za nijanse u velikoj meri razlikovali. 
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Tabelarni pregled nijansi plave boje #0055FF, RGB: 0 85 255, H: 221 

 mađarski kôd boje engleski srpski 

 acélkék  #99BCCC, RGB: 153 
188 204, H: 198 

steel-blue čeličnoplava 

 Adria-kék #2D86D5, RGB: 45 
134 213, H: 208 

Adria-sea-blue jadransko plava 

 áfonyakék #677CB5, RGB: 103 
124 181, H: 224 

bilberry-blue borovnica-plava 

 
akvamarinkék #C2F3F4, RGB: 194 

243 244, H: 181 
aquamarine-blue akvamarin (plava) 

 alkálikék #526394, RGB: 82 99 
148, H: 225 

alkali-blue alkalnoplava 

 angolkék #91AABF, RGB: 145 
170 191, H: 207 

English-blue englesko plava 

 anilinkék #5E8FBF, RGB: 94 
143 191, H: 210 

aniline-blue anilin-plava 

 ánizskék #777FD9, RGB: 119 
127 217, H: 236 

anise-blue anis-plava 

 antwerpeni kék #4586A2, RGB: 69 
134 162, H: 198  

Antwerp-blue antverpensko 
plava 

 atlanti-kék #2E6799, RGB: 46 
103 153, H: 208 

Atlantic-blue atlantsko plava 

 azúr #3399FF, RGB: 51 
153 255, H: 210 

sky-blue, (azurite) azurna
254

 

 babakék #CCEEFF, RGB: 204 
238 255, H: 199 

baby-blue bebi-plava 

 babiloni kék #5A6FAE, RGB: 90 
111 174, H: 225 

Babylon-blue vavilonsko plava
255

 

 bársonykék #2C39A6, RGB: 44 
57 166, H: 234 

velvet-blue baršunastoplava
256

 

 berlini kék #002673, RGB: 0 38 
115, H: 221 

Berlin-blue berlinsko plava
257

 

                                                           
254

 Azur – reč persijskog porekla u mnogim jezicima označava plavu boju. Mineral azurit 
od koga se dobija antička plava. Do 17. veka je u Mađarskoj bilo glavno nalazište ovog 
minerala u Evropi. 
255

 Ime ove boje najverovatnije potiče od boje cigle vavilonske Istar kapije.  
256

 Reč baršun je turskog porekla, u značenju somota. 
257

 Berlinsko ili prusko plava je bila prva moderna boja mešavina gvožđa i cijana koja se u 
18. veku proizvodila u Berlinu, glavnom gradu Pruske. Poznata je i pod nazivom parisko 
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 Bermuda-kék #3984FF, RGB: 57 
132 255, H: 218 

Bermuda-blue bermudsko plava 

 bíborkék #4C439E, RGB: 76 67 
158, H: 246 

purple blue purpurnoplava 

 bizánci kék #46719C, RGB: 70 
113 156, H: 210 

Byzantine-blue vizantijsko plava 

 bogyókék #7899BA, RGB: 120 
153 186, H: 210 

berry-blue bobičastoplava 

 borókakék #798FBA, RGB: 121 
143 186, H: 220 

juniper-blue tuja-plava 

 brit-kék #9CA5AE, RGB: 156 
165 174, H: - 

British-blue britansko plava
258

 

 buszkék #1863B5, RGB: 24 99 
181, H: 211 

bus-blue autobus-plava 

 búvárkék #247BC2, RGB: 36 
123 194, H: 207 

diver-blue ronilačkoplava 

 búzavirágkék #798CE8, RGB: 121 
140 232, H: 230 

cornflower-blue različak-plava 

 ciánkék #00B2EB, RGB: 0 
178 235, H: 193 

cyan cijan-plava 

 cölinkék #00A7CC, RGB: 0 
167 204, H: 191 

cerulean-blue nebo-plava 

 császárkék #3939A5, RGB: 57 
57 165, H: 240 

imperial-blue carsko plava 

 csecsemőkék #CEDDF3, RGB: 206 
221 243, H: 216 

baby-blue bebi-plava 

 curacaokék #42C3CF, RGB: 66 
195 207, H: 184 

curacao-blue kurakao-plava
259

 

 damaszkuszi 
kék 

#5674A8, RGB: 86 
116 168, H: 218 

Damask-blue Damask-plava
260

 

 delfti kék #3A5A99, RGB: 58 
90 153, H: 221 

Delft-blue delftsko plava
261

 

                                                           
plava. Interesantno je da se u Francuskoj koristio naziv berlinsko ili prusko plava, a u 
nemačkoj parisko plava. 
258

 Sivkastoplava boja najčešće se koristi kao boja za mačije krzno.  
259

 Curacao je ostrvo u Malim Antilima. Boja je dobila ime po poznatom likeru od pomo-
randže, čija boja se dobija bojenjem. 
260

 Glavni grad Sirije, Damask, bio je jedan od trgovačkih centara islamske keramike i 
predmeta primenjene umetnosti. 
261

 U nemačkom gradu Delft proizvodila se u 17–18. veku keramika sa plavom gleđu od 
kobaltnog oksida. 
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 denimkék #6383A3, RGB: 99 
131 163, H: 210 

denim-blue teksas-plava 

 diplomatakék #002E8C, RGB: 0 46 
140, H: 221 

diplomat-blue diplomatsko plava 

 égkék #40A0FF, RGB: 64 
160 255, H: 210 

sky-blue nebo-plava 

 egyiptomi kék #4F6FB0, RGB: 79 
111 176, H: 220 

Egyptian-blue egipatsko plava
262

 

 éjkék #223C73, RGB: 34 60 
115, H: 222 

night-blue noć-plava 

 encián #2435F0, RGB: 36 53 
240, H: 235 

gentian-blue gorčica-plava 

 eurokék #003399, RGB: 0 51 
153, H: 220 

EU-blue evropsko plava
263

 

 fagyalkék #46507F, RGB: 70 80 
127, H: 231 

privet-blue kalina-plava
264

 

 farmerkék #5284BD, RGB: 82 
132 189, H: 212 

blue jeans color teksas-plava 

– fazékkék – cooking-pot-blue šerpa-plava 

 fecskekék #1182A8, RGB: 17 
130 168, H: 195 

swallow-blue vrabac-plava
265

 

 franciakék #5A7CCC, RGB: 90 
124 204, H: 223 

French-blue francusko plava
266

 

 ftalo-kék #006BCE, RGB: 0 107 
206, H: 209 

phthalo(cyanine) 
blue, monastrial 
blue 

Vinzor-plava
267

 

 galambkék #87ACD4, RGB: 135 
172 212, H: 211 

pigeon-blue golubijeplava 

 gálickék
268

 #219FFF, RGB: 33 
159 255, H: 206 

vitriol-blue vitriol-plava 

  

                                                           
262

 Jedna od prvih postojanih veštačkih farbi sa sadržajem bronze slično auritu. Plava je 
imala značajnu ulogu u egipatskoj kulturi kao religijski simbol. 
263

 Ova plava nijansa predstavlja boju Evropske unije. 
264

 Biljka sa tamnoplavim otrovnim bobicama. 
265

 Plava boja perja kod ptica nije rezultat pigmentacije, već prelamanja svetlosti. 
266

 Dobija se na veštački način i dosta je jeftinija od ultramarina koji se proizvodi od 
lazurita. Pronašao ju je francuski hemičar Gvimet u 19. veku.  
267

 Po fabrici (Winsor & Newton) koja ju je proizvodila u Engleskoj.  
268

 Bakar-sulfat ili plavi kamen. 
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 gázkék #5FB5FA, RGB: 95 
181 250, H: 207 

gas-blue gas-plava
269

 

 görögkék #528CDE, RGB: 82 
140 222, H: 215 

Greek-blue grčko plava 

 habánkék
270

 #3D6691, RGB: 61 
102 145, H: 211 

Hutterite-blue - 

 harangvirágkék #758AFF, RGB: 117 
138 255, H: 231 

bluebell-color zvončići-plava 

– hullámkék #4A7BD6, RGB: 74 
123 214, H: 219 

wave-blue talas-plava 

– hupikék – smurf-blue štrumf-plava 

 indigó #4C7AB3, RGB: 76 
122 179, H: 214 

indigo, Indian-
blue 

indigo-plava 

 jácintkék #7074D1, RGB: 112 
116 209, H: 238 

hyacinth-blue zumbul-plava 

 jégkék #D7EBF4, RGB: 215 
235 244, H: 199 

ice-blue ledenoplava 

 kagylókék #4A6BAD, RGB: 74 
107 173, H: 221 

shell-blue školjka-plava 

 kakadukék #6888D1, RGB: 104 
136 209, H: 222 

cockatoo-blue kakadu-plava 

 Kapri-kék #53A6EE, RGB: 83 
166 238, H: 208 

Capri-blue Kapri-plava 

 karibi kék #16B2C5, RGB: 22 
178 197, H: 187 

Caribbean-blue karipsko plava 

 kasmírkék #4C50D4, RGB: 76 
80 212, H: 238 

Kashmir-blue kašmirsko plava
271

 

 katángkék #A5B5F7, RGB: 165 
181 247, H: 228 

chicory-blue žavornjak-plava 

 kínai kék #283D74, RGB: 40 
61 116, H: 223 

Chinese-blue kinesko plava 

 királykék #465CF7, RGB: 70 92 
247, H: 233 

royal-blue, king’s 
blue 

kraljevsko plava 

 kobaltkék #2664F3, RGB: 38 
100 243, H: 222 

cobalt-blue kobaltnoplava 

                                                           
269

 Plavičasta boja plamena zemnog gasa. 
270

 Habani su narod koji se sa nemačkog govornog područja u 16. veku doselio u Ma-
đarsku. Glavno zanimanje im je bilo grnčarstvo, a jedan od karakterističnih motiva su bili 
plavi i žuti cvetovi slikani na beloj osnovi. 
271

 Zbog boje safira koji se eksploatiše u Kašmiru. 
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 korallkék #81D6DC, RGB: 129 
214 220, H: 184 

coral-blue koralnoplava 

 kökényszín #739CC6, RGB: 115 
156 198, H: 210 

blackthorn-blue trnjina-plava 

 kristálykék #C7E3FF, RGB: 199 
227 255, H: 210 

crystal-blue kristalnoplava 

 lagúnakék #4ACED6, RGB: 74 
206 214, H: 183 

lagoon-blue laguna-plava 

 lenkék #729BF6, RGB: 114 
155 246, H: 221 

flax-blue lan-plava
272

 

 lepkekék #34C7DD, RGB: 52 
199 221, H: 188 

butterfly-blue leptir-plava
273

 

 levendulakék #A8A8F6, RGB: 168 
168 246, H: 240 

lavender-blue boja lavande, 
lavanda-plava 

 lézerkék #42CDFF, RGB: 66 
205 255, H: 195 

laser-blue laser-plava 

 majakék #78D9EA, RGB: 120 
217 234, H: 189 

maya-blue, 
mayan-blue 

majansko plava
274

 

 mangánkék #238FB3, RGB: 35 
143 179, H: 194 

manganese-blue mangan-plava 

 Mária-kék #4677D4, RGB: 70 
119 212, H: 219 

St.Mary’s blue marijansko 
plava

275
 

 
matrózkék #111447, RGB: 17 20 

71, H: 237 
navy-blue mornarsko plava 

 Mazarin-kék #46468C, RGB: 70 70 
140, H: 240 

Mazarine-blue Masarin-plava
276

 

 misztikkék #526BA5, RGB: 82 
107 165, H: 222 

mystic-blue mističnoplava 

 mohamedánkék #505E9E, RGB: 80 94 
158, H: 229 

mohammedan-
blue 

muslimansko 
plava

277
 

 molnárkék #949CB5, RGB: 148 
156 181, H: 227 

miller-blue mlinarsko plava
278

 

                                                           
272

 Zapravo se misli na plavu boju cveta lana. 
273

 To je boja jedne vrse leptira Morpho. 
274

 Mešavina plave boje (koja se dobija od biljaka koje sadrže indigo) i bele. Vrlo je 
postojana, i nakon 1000 godina je vrlo intenzivna. 
275

 Najskuplja boja u srednjem veku se koristila samo za oslikavanje odore Device Marije. 
276

 Po francuskom kardinalu Masarinu iz 17. veka. 
277

 Boja keramičke gleđi koja se dobijala od kobaltnog oksida. Potekla je iz Persije.  
278

 Boja cehovske uniforme mlinara. 
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 muszlinkék #BDD1F9, RGB: 189 
209 249, H: 220 

muslin-blue muslin-plava
279

 

 Napóleon-kék #53537F, RGB: 83 83 
127, H: 240 

Napoleon-blue Napoleon-plava 

 nefelejcskék #6691FF, RGB: 102 
145 255, H: 223 

gorget-me-not-
blue 

nezaboravak-plava 

 nyárkék #2D94EE, RGB: 45 
148 238, H: 208 

summer-blue letnjeplava 

 olajkék #1B778C, RGB: 27 
119 140, H: 191 

oil/petrol-blue petrolej-plava 

 opálkék #1E3E9E, RGB: 30 62 
158, H: 225 

opal-blue opal-plava 

 örménykék #5A85E8, RGB: 90 
133 232, H: 222 

Armenian-blue jermensko plava
280

 

 párizsi kék #081F3E, RGB: 8 31 
62, H: 213 

Paris-blue parisko plava 

 pávakék #3863FF, RGB: 56 99 
255, H: 228 

peacock-blue paun-plava 

 perzsakék #61A7BA, RGB: 97 
167 186, H: 193 

Persian-blue persijsko plava 

 polárkék #D3EFF8, RGB: 211 
239 248, H: 193 

polar-blue polarnoplava 

 porcelánkék #3B77B3, RGB: 59 
119 179, H: 210 

porcelain-blue porculan-plava 

 poroszkék #081F3E, RGB: 8 31 
62, H: 213 

Prussian-blue prusko plava 

 provance-i kék #7E9ACA, RGB: 126 
154 202, H: 218 

Provance-blue provansalsko 
plava

281
 

 púderkék #D1EBF0, RGB: 209 
235 240, H: 189 

powder-blue puder-plava 

 skandinávkék #427ACF, RGB: 66 
122 207, H: 217 

Scandinavian-
blue 

skandinavsko 
plava 

 smalt #3769B2, RGB: 55 
105 178, H: 216 

smalt blue kobaltnoplava 

 szarkalábkék #6B73D6, RGB: 107 
115 214, H: 236 

larkspur-blue žavornjak-plava 
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 Muslin – svileni lagani materijal, može biti raznih boja. 
280

 Kamenje koje je poticalo iz Jermenije su nazivani jermenskim kamenjem, najčešće je 
to bio lapis lazuri ili azurit. Ovaj pigment se dobijao od pomenutog kamenja. 
281

 Provansa u južnoj Francuskoj je jedan od centara uzgajanja lavande, otuda i ovaj 
naziv za plavu boju. 
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 szászkék #2C355B, RGB: 44 
53 91, H: 229 

Saxon-blue saksonsko plava
282

 

 szederkék #4D4D70, RGB: 77 
77 112, H: 240 

mulberry-
blue/black 

kupina-plava 

 szilvakék #676FCA, RGB: 103 
111 202, H: 235 

plum-blue šljiva-plava 

 szirénakék #31BDFF, RGB: 49 
189 255, H: 198 

siren-blue sirena-plava 

 tavaszkék #91EFFF, RGB: 145 
239 255, H: 188 

spring-blue prolećno plava 

 tejkék #C1E3F2, RGB: 193 
227 242, H: 198 

milk-blue mlečnoplava 

 tekhelet-kék
283

 #5A7099, RGB: 90 
112 153, H: 219 

tekhelet/techelet-
blue 

– 

 tengerészkék #111447, RGB: 17 20 
71, H: 237 

navy-blue mornarsko plava 

 tengerkék #3569AC, RGB: 53 
105 172, H: 214 

sea-blue morsko plava 

 tintakék #003AAE, RGB: 0 58 
174, H: 221 

ink-blue mastilo-plava 

 Tizian-kék #5977D2, RGB: 89 
119 210, H: 225 

Titian-blue Ticijan-plava
284

 

 topázkék #BCD3FF, 188 211 
255, H: 219 

topaz-blue topaz-plava 

 törökkék #4496AB, RGB: 68 
150 171, H: 192 

Turkish-blue tursko plava 

 türkiz(kék) #34BFCA, RGB: 52 
191 202, H: 184 

turquoise(-blue) tirkizna
285

 

 ultramarin #1010CC, RGB: 16 
16 204, H: 240 

ultramarine 
(-blue) 

ultramarin
286

 

 uszodakék #63EBF8, RGB: 99 
235 248, H: 185 

pool-blue bazen-plava 

 vadgalambkék #5C6493, RGB: 92 
100 147, H: 231 

wood pigeon- 
blue, turtle dove-
blue 

plava poput 
divljeg goluba 
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 Po nalazištu kobalta i proizvodnji boje u Saksoniji. 
283

 Tekhelet – hebrejska reč koja označava plavu, ljubičastu boju. 
284

 Po venecijanskom slikaru Ticijanu (1477–1576). 
285

 Od francuskog izraza pierre turquoise što znači ’turski kamen’. 
286

 Od italijanskog izraza oltre mare što znači 'prekomorski'. Asocijacija na lapis lazuli 
'plavi kamen'. 
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 viagrakék #94BDF7, RGB: 148 
189 247, H: 216 

viagra-blue vijagra-plava
287

 

 viharkék #526B7B, RGB: 82 
107 123, H: 203 

storm-blue olujnoplava 

 vízkék #B3F0FF, RGB: 179 
240 255, H: 191 

water-blue vodenoplava 

 Windows-kék #0000FF, RGB: 0 0 
255, H: 240 

Windows-blue Vindovs-plava
288

 

 Winsor-kék #426FA6, RGB: 66 
111 166, H: 213 

Winsor-blue Vinzor-plava 

 Yves Klein-kék #002FA7, RGB: 0 47 
167, H: 223 

Yves Klein-blue Iv Klajn-plava
289

 

 zafírkék #5A6FAE, RGB: 90 
111 174, H: 225 

sapphire-blue safirnoplava 

 zománckék #398CBD, RGB: 57 
140 189, H: 202 

enamel-blue emajl-plava 
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 Asocijacija na boju ovih tableta. 
288

 Po boji monitora kada dođe do pada operativnog sistema. Zove se još i „plava smrt”. 
289

 Iv Klajn (1928–1962) francuski skulptor, slikar i performer. Skraćenica za boju koju je 
on patentirao je IKB. 
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‘Zelena’ boja se univerzalno javlja na trećem ili četvrtom stepenu leksi-

kološkog razvoja jezika, prema prvobitnoj teoriji Berlina i Keja, nakon ‘crvene’, a 

pre ‘plave’ boje. Neke kasnije revidirane verzije ove teorije ističu kako su se 

‘plava’ i ‘zelena’ pojavile paralelno, da su dugo predstavljale jednu kategoriju i 

da su se tek u kasnijoj fazi razvoja ove dve osnovne boje razdvojile. U prilog 

navedenoj tvrdnji ide i činjenica da u Homerovo vreme u grčkom jeziku nije bilo 

posebnih naziva za obeležavanje ove dve boje. U nekim jezicima (na primer 

vijetnamski) podela na ‘plavu’ i ‘zelenu’ boju se nije ni do dan-danas odigrala, te 

za njih postoji samo jedan zajednički naziv. Govornici sasvim sigurno razlikuju 

boju neba i šume oko sebe, ali im se ta razlika ne čini toliko značajnom da bi ih 

imenovali drugačije.  

 

Domen ‘zelene’ boje 

  svetla   

ŽUTA  

 

PLAVA / 

TIRKIZNA 

  tamna   

Nijanse zelene sa fokalnom bojom u sredini 
290
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 Izvor: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (Preuzeto: 10. 10. 2019). 

http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm
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Citiraćemo odrednice iz mađarskog (ÉKsz.291) i srpskog rečnika jedno-
tomnika (RSJ292). 

ZÖLD I. mn 1. A szivárvány színei között a sárga és a kék közötti színű [...] | 
˂megszemélyesítésként:˃ a féltékenység. 2. túlzó Nagyon sápadt ˂arc˃. 3. 
Éretlen ˂gyümölcs˃ | fréf Nagyon fiatal, tapasztalatlan ˂személy˃. 4. Stilizált 
levelekkel jelölt ˂kártyalap˃. II. fn 1. Zöld szín | Zöld festék. [...] 2. Zöld növényi 
hajtás [...] 3. Növényzettel borított szabad természet [...] 4. Zöld lapokból álló 
szín, ill. ilyen lap a magyar kártyában. 5. ~ek: mozgalomba tömörült természet 
és környezetvédők. 6. Ostoba beszéd, sületlenség.

293
 

ZELEN, -A, -О 1. koji je boje lišća, trave (о materijama i predmetima takve boje, о 
onome što je obraslo rastinjem takve boje, za koga je karakteristična ta boja, 
koji ima primese te boje i sl.) [...] 2. koji stvara utisak zelene boje, sivkast [...] 3. 
koji nije sazreo, mlad (о plodovima, usevima) fig. neiskusan, mlad 4. (u im. 
službi) m а. onaj koji je obučen u zeleno odelo, zeleni dres b. onaj koji pripada 
pokretu za očuvanje životne sredine, ekološki 5. prvi deo pesničkih polu-
složenica [...] 

Iz gore navedenih značenja može se zaključiti da je definisanje ’zelene' 

boje u mađarskom jeziku učinjeno na osnovu njenog položaja u duginom 

spektru, tj. da se boja nalazi između ’žute’ i ’plave’, dok se u rečniku srpskog 

jezika akcenat stavlja na pojave koje poseduju ’zelenu’ boju, a nalaze se u 

čovekovom neposrednom okruženju. Drugo značenje se podjednako odnosi na 

utisak koji podseća na ’zelenu’, na sličnost zelenoj boji, s tim što se u ma-

đarskom jeziku to isključivo odnosi na bledoću puti, a u srpskom jeziku na 

sivkastu nijansu lica, ali i dlake. Zatim, u oba jezika sledi značenje nezrelog voća i 

useva, ali je prisutno i figurativno značenje gde zelena boja označava neiskustvo 

i mladost. U mađarskom je prisutno i značenje karata stilizovanih zelenim 

lišćem. U imeničkoj funkciji se u mađarskom jeziku ističu značenja imena same 

boje i zeleni izdanak kod biljaka, zatim priroda obrasla zelenilom, kao i mađarske 

karte. U srpskom je, pak, u ovoj funkciji prisutno značenje osoba koje na sebi 
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 Magyar értelmező kéziszótár (2003). 
292

 Rečnik srpskoga jezika (2007). 
293

 ZELEN I a 1. Boja koja se u duginom spektru nalazi između žute i plave. [...] | ˂u 
personifikacijama :˃ ljubomora 2. Veoma bledo ˂lice˃ 3. Nezrelo ˂voće˃ | šaljivo Veoma 
mlada, neiskusna ˂osoba˃ 4. Ukrašen stilizovanim lišćem ˂karte˃ II n 1. Zelena boja | 
Zelena farba. [...] 2. Zeleni izdanak biljaka. [...] 3. Priroda obrasla rastinjem [...] 4. Boja na 
zelenim kartama. 5. ~ek: pripadnici pokreta za očuvanje prirode i životne sredine. 6. 
Gluposti. 
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imaju odeću zelene boje. U oba jezika nalazimo obeležavanje pripadnika 

ekološkog pokreta za zaštitu životne sredine.  

Etimologija reči zöld prema Esz. (2006)294 u mađarskom nije do kraja 

razjašnjena i najverovatnije je alanskog porekla. Pojedini etimolozi tvrde da je 

nastala unutrašnjom derivacijom od staromađarske reči sző u značenju ‘žut’, 

koja je poslužila kao osnova i kod stvaranja reči szőke295, dodavanjem demi-

nutivnog sufiksa -d. Izvorno značenje joj je bila ‘trava’. U pisanim spomenicima 

reč zöld se prvi put javlja 1215. godine. 

Reč zelen je, prema mišljenju Petra Skoka, sveslovenski i praslovenski 

pridev, izveden pomoću sufiksa -en od praslovenskog korena *zel- (Skok, 1973: 

648), koji je nastao od indoevropskog korena *ghel-. 

MORFOLOŠKI IZRAŽENE NIJANSE ZELENE BOJE 

Osnovni nazivi za boje pokrivaju široki raspon tonova i zbog toga su se te 

reči pokazale nedovoljnim u svakodnevnoj komunikaciji. Pridevima i imenicama 

priključenim nazivima osnovnih boja mogu se suziti i precizirati značenja po-

jedinih nijansi. Reči kojima se imenuju tonovi i njihova struktura zavise od ne-

posrednog prirodnog okruženja jezičke zajednice, kulture, ali i od uticaja drugih 

jezika, pogotovo onih u okruženju. 

I same nijanse boja najviše zavise od mešanja hromatskih i ahromatskih 

boja, od osvetljenosti i od zasićenosti, pa možemo da govorimo o svetlim i 

tamnim nijansama neke boje, ali i o hladnim i toplim, bledim i jarkim, itd. 

Ustanovljeno je da svaka boja najčešće ima nijanse koje ujedno 

izražavaju i: 

– različit stepen svetlosti tona; 

– jačinu tona;296 

– karakteristike vezane za taktilne i perceptivne doživljaje (hladna, topla); 

– svojstvo materijala ili površine predmeta (somotska, mat, mermerna). 
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 Etimológiai szótár (2006). 
295

 Szőke je boja koja isključivo označava plavu kosu. 
296

 Dodavanjem sivih tonova nekoj hromatskoj boji ona bledi, gubi na kvalitetu, čistoći, 
intenzitetu ili zasićenosti. 
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Čista ‘zelena’, bez primese drugih boja, takođe može da poseduje ni-

janse. Iako je ona izvorno srednje osnovne svetlosti297 i jačine, može da varira u 

tonovima. U mađarskom korpusu ima 23 čisto zelenih nijansi. Hladne ‘zelene’ 

sadrže primese ‘plave’ ili ‘tirkizne’ (34), dok su toplije ‘zelene’ svetle i sadrže 

‘žute’ tonove (20). Zagasite u sebi sadrže ‘sive’ tonove (31). Atributi uz ‘zelenu’ 

boju najčešće ukazuju na intenzitet, stepen svetlosti i zasićenosti nijanse. Pre-

težno se javljaju sledeći nazivi:  

– za svetle: világos – svetla, halvány – bleda, sápadt – bleda; 

– za tamne: sötét – tamna, mély – duboka; 

– za intenzitet: élénk – živa, erős – jaka, fakó – bleda; virító – drečava, 

gyenge – blaga, zsenge – nežna, mosott – isprana, tüzes – vatrena; 

– za čiste nijanse: ragyogó – blistava, telített – zasićena, tiszta – čista, üde 

– sveža, lágy – blaga, meka. 

Ima, međutim, i atributa koji upućuju na psihofizičko stanje subjekta: 

döglött – crknuta, fáradt – umorna, haragos – ljutita, tmurna, nabusita, vidám – 

vesela; ili su nastale na osnovu sinestezije fanyar – opora, otužna, harsogó – 

gromka, ’koja se ori’. 

U donjoj tabeli prikazani su svi atributi koje u mađarskom jeziku 

možemo priključiti leksemi zöld u funkciji prvog člana kompozituma, značenja 

koja ti atributi nose sa sobom (njihovi doslovni prevodi) i odgovarajuće ekviva-

lentne konstrukcije složenica u srpskom jeziku.  

atribut složenica značenje mađarskih 
atributa 

prevod složenica na 
srpski 

arany- aranyzöld zlatan zlatnozelena 

barnás- barnászöld smeđkast smeđkastozelena 

döglött- döglöttzöld crknut mrtvački zelena 

élénk- élénkzöld živ intenzivnozelena 

éles- éleszöld oštar intenzivnozelena 

fanyar- fanyarzöld opor oporozelena 

fakó- fakózöld bled bledozelena 
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 Sve boje u sebi imaju i svoju prirodnu količinu svetlosti, tako je zelena tamnija od žute 
i crvene, a svetlija od plave i ljubičaste.  
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fáradt- fáradtzöld umoran zagasitozelena 

fátyol- fátyolzöld uveo prigušenozelena 

fém- fémzöld metal metalnozelena 

fényes- fényeszöld sjajan sjajnozelena 

gyenge- gyengezöld slab svetlozelena 

habos- haboszöld penast penastozelena 

halvány- halványzöld bled bledozelena 

hamvas- hamvaszöld pepeljast pepeljastozelena 

haragos- haragoszöld ljutit tamnozelena 

harsogó- harsogózöld gromki jarkozelena 

hideg- hidegzöld hladan hladnozelena 

híg- hígzöld vodnjikav svetlozelena 

hirtelen- hirtelenzöld ishitren upadljivozelena 

irizáló- irizálózöld prelivajući sedefastozelena 

kékes- kékeszöld plavkast plavkastozelena 

ködös- ködöszöld maglovit maglovitozelena 

közép- középzöld srednji srednjezelena 

lágy- lágyzöld blag blagozelena 

lazúros- lazúroszöld lazurast lazurastozelena 

mély- mélyzöld dubok tamnozelena 

mosott- mosottzöld ispran izbledelo zelena 

opálos- opáloszöld opalni opalnozelena 

ős- őszöld pra-, iskonski primarna zelena 

piszkos- piszkoszöld prljav prljavozelena 

permanens- permanenszöld permanentan postojanozelena 

ragyogó- ragyogózöld blistav blistavozelena 

sápadt-  sápadtzöld bled bledozelena 

sárgás- sárgászöld žućkast žućkastozelena 

sötét- sötétzöld taman tamnozelena 

szürkés- szürkészöld sivkast sivkastozelena 

telt- teltzöld pun zasićenozelena 

tiszta- tisztazöld čist čistozelena 

tompa- tompazöld tup zagasitozelena 

tört-  törtzöld izlomljen zasićenozelena 

türkiz- türkizzöld tirkizni tirkiznozelena 

tüzes- tüzeszöld vatren vatrenozelena 

üde- üdezöld svež sočnozelena 

vidám- vidámzöld veseo jarkozelena 

világos- világoszöld svetli svetlozelena 

virító- virítózöld drečav drečavozelena 

zsenge- zsengezöld blag, nežan nežnozelena 
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Ime boje prvenstveno ima ulogu u komunikaciji kako bi se što preciznije 

sagledalo i opisalo svojstvo nekog predmeta, kako bi se nešto identifikovalo na 

osnovu boje, ali se pomoću boja često vrši i karakterizacija. 

U mađarskom jeziku se složenicama može na najbolji način dočarati 

šareni svet koji nas okružuje. Pamćenje boja je prilično umanjena sposobnost 

čoveka, ali ukoliko boju vezujemo za neku karakterističnu stvar, objekat, pojavu 

ili biće to može da olakša prisećanje, odnosno stvori asocijaciju na konkretnu 

nijansu boje. Najčešći način identifikacije nijanse jeste povezivanje objekata ili 

pojava iz prirode i čovekovog neposrednog okruženja sa nazivima za boje: 

konstrukcije u kojima prvi član čine stvari sa karakterističnom bojom, a drugi 

član ime neke osnovne boje, ili pak nadređeni pojam, opšti naziv -szín (‘boja’), 

odnosno neko drugo prosto ime za boju. 

U mađarskom jeziku postoji 151 naziv za ‘zelene’ nijanse, koje su nastale 

asocijativnim putem. To su složenice koje možemo svrstati u kategorije na 

osnovu prvog člana kompozituma. One najčešće označavaju298: 

– ŽIVOTINJE, pretežno su to gmizavci, insekti ili ptice (békazöld ‘žablja 

zelena’, bogárzöld ‘buba-zelena’, csízzöld ‘čiž-zelena’, gekkózöld ‘geko-

zelena’, gyíkzöld ‘gušter-zelena’, hernyózöld ‘gusenica-zelena’, kamé-

leonzöld ‘kameleon-zelena’, kolibrizöld ‘kolibri-zelena’, kígyózöld ‘zmija-

zelena’, macskazöld ‘zelena poput mačijih očiju’, papagájzöld ‘papagaj-

zelena’, sáskazöld ‘skakavac-zelena’, varangyzöld ‘krastača-zelena’); 

– BILJKE (agávézöld ‘agava-zelena’, babérzöld ‘lovor-zelena’, bambuszzöld 

‘bambus-zelena’, bogyózöld ‘bobica-zelena’, borókazöld ‘smreka-zele-

na’, borostyánzöld ‘bršljan-zelena’, cédruszöld ‘kedar-zelena’, erdőzöld 

‘šuma-zelena’, fűzöld ‘trava-zelena’, klorofillzöld ‘hlorofil-zelena’, rozma-

ringzöld ‘ruzmarin-zelena’); 

– VOĆE, PLODOVE (almazöld ‘jabuka-zelena’, banánzöld ‘banana-zelena’, 

citromzöld ‘limun-zelena’, dinnyezöld ‘lubenica-zelena’, diózöld ‘orah-

zelena’, egreszöld ‘ogrozd-zelena’, kivizöld ‘kivi-zelena’, lime-zöld 

‘limeta-zelena’); 

                                                           
298

 Tabelarni pregled prevoda nijansi zelene boje na srpski i engleski jezik dat ju u prilogu 
na kraju rada. 
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– POVRĆE (borsózöld ‘grašak-zelena’, brokkolizöld ‘brokoli-zelena’, hagyma-

zöld ‘luk-zelena’, káposztazöld ‘kupus-zelena’, salátazöld ‘salata-zelena’, 

spenótzöld ‘spanać-zelena’); 

– NARODE, ETNIČKE SKUPINE (angolzöld ‘englesko zelena’, cigányzöld ‘cigan-

ska zelena’, csehzöld ‘češko zelena’, írzöld ‘irsko zelena’, keltazöld ‘kelt-

sko zelena’, magyarzöld ‘mađarsko zelena’, skótzöld ‘škotsko zelena’, 

törökzöld ‘tursko zelena’); 

– ZANIMANJA (fazekaszöld ‘grnčarska zelena’, katonaszín ‘sivo-maslinasta’, 

vadászzöld ‘lovac-zelena’); 

– OSOBE (Benetton-zöld ‘Beneton-zelena’, Hooker-zöld299 ‘Huker-zelena’, 

Scheele-zöld300 ‘Šil-zelena’, Van Eyck-zöld301 ‘Van Ajk-zelena’, Veronese-

zöld302 ‘Veroneze-zelena’); 

– GEOGRAFSKE NAZIVE (Amazonas-zöld ‘amazonit-zelena’, Kapri-zöld ‘Kapri-

zelena’, Oxford-zöld ‘oksfordsko zelena’, párizsi zöld ‘parisko zelena’, 

perzsazöld ‘persijsko zelena’, schweinfurti zöld303 ‘švajnfurtsko zelena’, 

tiroli zöld ‘tirolsko zelena’, toszkánzöld ‘toskansko zelena’, veronai zöld 

‘veronska zelena zemlja’); 

– DEO TELA (epezöld ‘žuč-zelena’); 

– HRANU ILI PIĆE (abszintzöld ‘apsint-zelena’, krémzöld ‘krem-zelena’, limo-

nádézöld ‘limunada-zelena’); 

– DRAGO I POLUDRAGO KAMENJE (jáde-zöld ‘žad-zelena’, malachitzöld ‘mala-

hit-zelena’, nefritzöld ‘nefrit-zelena’, opálzöld ‘opalnozelena’, smaragd-

zöld ‘smaragdnozelena’, topázzöld ‘topaz-zelena’, turmalinzöld ‘turma-

lin-zelena’, türkizzöld ‘tirkizna (zelena)’);  
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 Engleski ilustrator iz 18. veka. 
300

 Švedski hemičar, izumeo je zelenu boju na osnovu arsena i bakra. 
301

 Nemački slikar. 
302

 Italijanski slikar iz 16. veka. 
303

 Grad u Nemačkoj gde se proizvodila ova otrovna zelena boja. 
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– HEMIJSKE ELEMENTE (cinkzöld ‘cink-zelena’, eozinzöld ‘eozin-zelena’, fta-lo-

zöld ‘ftalo-zelena’, kadmiumzöld ‘kadmium-zelena’, kobaltzöld ‘ko-balt-

zelena’, krómzöld ‘hrom-zelena’); 

– ODEĆU (lódenzöld ‘lovačka zelena’); 

– PREDMETE (palackzöld ‘boca-zelena’, ponyvazöld ‘cirada-zelena’, üveg-

zöld ‘staklo-zelena’); 

– PRIRODNE POJAVE (erdőzöld ‘šuma-zelena’, földzöld ‘zemljana zelena’, jég-

zöld ‘led-zelena’, mezőzöld ‘polje-zelena’, mocsárszín ‘boja močvare’, 

nedvzöld ‘vlažna-zelena’, nyárzöld ‘letnja-zelena’, tavaszzöld ‘prolećno 

zelena’, tengerzöld ‘more-zelena’, tundrazöld ‘tundra-zelena’, vízzöld 

‘vodeno zelena’); 

– PEŽORATIVE, nešto podrugljivo (hányászöld ‘povraćka-zelena’, libafoszöld 

‘guščiji izmet-zelena’, takonyzöld ‘slinac-zelena’, penészzöld ‘plesan-

zelena’); 

– APSTRAKTNA BIĆA ILI BIĆA IZ MAŠTE (zombizöld ‘zombi-zelena’). 

Postoje nazivi boja koji ukazuju na geografsko poreklo, to su imena 

država, regija, gradova, kao i etnički nazivi koji se lako pripajaju nazivima boja. 

Uglavnom upućuju na poreklo osnovnih sastojaka, samim tim i tehnologije 

pripremanja farbi i načina bojenja. 

Pomenimo i nijanse vezane za modu i njene trendove. Poznati proizvodi, 

brendovi jedinstvene boje takođe mogu postati nazivi za boju: Benetton-zöld. 

VERBALNE ASOCIJACIJE NA ‘ZELENU’ BOJU 

Kao što su stvari karakteristične boje poslužile za stvaranje naziva za 

pojedine nijanse, tako i pominjanje samog naziva neke osnovne boje izaziva razne 

mentalne asocijacije kod sagovornika. Kao i u slučaju ostalih boja konsultovala sam 

asocijativne rečnike mađarskog (MANE) i srpskog jezika (ARSJ), kako bih bolje 

sagledala na šta obično ispitanike asocira pominjanje ’zelene’ boje. Ono što odmah 

pada u oči jeste da u srpskom imamo dve odrednice, pošto rečnik sadrži i određeni i 
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neodređeni vid prideva, što kod ostalih boja u ARSJ nije slučaj. Prikazaću obe 

odrednice, ali prilikom kontrastiranja oslanjaću se na podatke iz odrednice zelen304.  

ZELEN bor 135; list 75; trava 62; mlad 33; bostan 28; vrt 16; drvo 13; konj, travnjak 
11; kupus, žut 9; livada, nezreo, orah, šuma, zub 8; paradajz, vanzemaljac 7; crven, 
čovek, đemper, grm, oči, park 6; šargarepa, žbun 5; čaj, gušter, jabuka, krastavac, 
Marsovac, musliman, od besa, plav, prsten, skakvac, tepih, zdrav 4; auto, gora, 
grašak, hrast, kivi, konac, limun, luk, Mađar, mladić, momak, od zavisti, priroda, 
venac 3; biljka, bolestan, cvet, gaj, i mlad, jelen, kaput, kišobran, lišće, lug, 
neiskusan, pasulj, plod, polje, povrće, predeo, proleće, salata, sloboda, sto, supa, 
svež, šal, u licu, voće, vojnik, vrag, zavist, zid 2; automobil, bašta, beo, boja, boja 
flore, breg, bršljen, crn, crveno, čist, ćilim, Damjanov Zelenko, dečaci, dečak, divno, 
dom, dosada, duks, dvorište, ekran, flomaster, grad, grana, grozd, hlorofil, hram, i 
jak, jablan, jastuk, jelka, jesen, jesti, jorgovan, još si, još uvek, Jovana, kada, kamen, 
kamion, kapija, karton kiseo, k’o trava, kolač, kopriva, kornjača, kos, kostim, krevet, 
krov, kuća, lišaj, ljubičast, Mars, maslačak, modar, motor, mrkva, naivan, ne-
iskustvo, nemoć, neoprezan, nit, novac, oblak, obran, od muke, ogrtač, oko, olovka 
opuštajući, osramoćen, Paja, pan, pas, pašnjak, peršun, pojas, pokrivač, potok, prav, 
prizor, proplanak, prut, rep, Rovčanin, salatu, san, seks, semafor, semofor, si ti još, 
sir, slina, somot, spanać, spidčina, strah, strava, svet, šampon, šator, španat, tabla, 
taman, teren, trag, trave, trn, tuga, vampir, vanzemaljci, veliki prostor, vetar, veza, 
vinjak, vitez, zec, zelembać, zelen, zelenkasto, zeleno volim te zeleno, zmaj, zreo, 
žaba, žene, život 1. 

ZELENI trava 101; list 59; priroda 30; park 25; bor 23; šuma, travnjak 20; crveni 19; 
boja, drvo, vrt 15; vanzemaljac, venac 14; livada 12; proleće, vanzemaljci 10; oči, 
tepih, zub 9; pašnjak, semafor 8; Marsovci, muslimani, plavi, pokret 7; cvet, čaj, 
mlad, pojas, prirodni 6; karton, ljudi, Marsovac, musliman 5; gaj, krastavac, odmor, 
skakavac, sto, žuti 4; auto, beretka, breg, crven, čovek, grm, krov, mali, mladi, 
nezreo, paradajz, Šiptar, žbun 3; automobil, balon, beli, borovi, brdo, crni, crveno, 
dijamant, dolar, drveće, đemper, Irska, kupus, lepo, leto, listovi, lišće, mir, nezreli, 
oko, pijaca, polja poljana, polje, predeo, prekrivač, salata, stranka, svežina, talas, 
teren, travnjaci, vojska, vrtovi, zdrav, zmaj, život, žuto 2; biljni, blag, bon, Bosna, 
braon, brod, broj, Bugari, crtani, crv, čempres, čovjek, čvor, ćilim, dan, detelina, 
dolari, dolina, društvo, ekolog, ekologija, ekološko, ekolozi, elektromagnetni talas, 
extraterrestrial, flomaster, gorani, gorica, gušter, ja, jabuka, jakna, jezik, kaktus, 
kamen, kamion, kaput, karta, kauč, kivi, Kosmos, kraj, krokodil, kukuruz, lep, lepi 
ljudi, limun, list drveta, ljubomora, Mađar, mali zeleni ljudi, maslina, mirno, mrav, 
muslimanski, nada, naivni, nedozreo, nezrelo, obronak, odbojnost, odeća, 
okruženje, opuštanje, pano, papagaj, papir, pašnjaci, peršun, pesma, pijac, planeta, 
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 Slede odrednice iz pomenutih rečnika doslovno prepisane onako kako su tamo 
navedene, bez ikakvih pravopisnih ispravki. 
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planina, plav, Plavi orkestar, pod, pokret zelenih, politička partija, prirode, prirodno, 
prolećni, prsluk, prst, prsten, raj, Riblja čorba, ružan, sat, sevada, slinac, slobodni, 
smiruje, sneni, stadion, stranac, svemirci, sveže, šal, šarena, širina, šumski, tabla, 
tašna, Teletabisi, tirkizni, travnati, travni, trg, Turčin, vaga, val, vojnici, vojnik, zdravi, 
zdravo, zelene boje, zid, životna okolina 1. 

ZÖLD fű 353; szín 163; kék 70; alma 46; fa/fák 27; sárga 26; levél 25; piros, természet 
21; erdő 20; Ferencváros/Fradi/FTC 17; fehér, szem 16; fekete, növény/növények 
10; lámpa, mező, virág 7; barna, föld, moszat 6; rét, világos 5; borsó, camel, lila, 
tábla 4; eclipse, fiú, lomb, méreg, moha, narancssárga, zajos, zöldség 3; ág, bab, 
csúnya, éretlen, fenyőfa, hang, Hulk, kedvenc, kódex, környezet, nadrág, nyugtat, 
ordít, övezet, paprika, póló, pont, reggel, szép, színes, színű, szürke, takony, 
tolltartó 2; erdők, mezők, szép, fű, állvány, anya, anyag, autó, banán, barátság, 
betegségek, ceruza, citrom, cukorborsó, domb, ellenőrző, fa korona, falevél, fejű, 
fél, fiatal, foci, focipálya, fű színű, greenpeace, gyep, gyümölcs, hangoskodik, 
hányás, Hófehérke és a hét törpe, irigység, iskola, kalász, kedvenc szín, kedvencem, 
kert, klorofil, körte, kréta, legjobb, levegő, lombkorona, lombos, mágia, mez, 
narancs, nem jó, nem, növényzet, óceán, örök, öröm, ostoros, pad, páfrány, 
rózsaszín, ruha, ruhám, sárga+kék, sáska, smaragd, szabad, szám, szellő, szeretet, 
színház, szörny, tavasz, terítő, Trabant, ufo, út, utca, varangy, zavar, zene, zöldellik, 
zöldes 1.

305
 

Prvenstveno me je zanimalo u kojoj meri ostale boje spektra i nadređeni 

pojam ‘boja’ referišu sa odrednicom ‘zelen’. U tom svetlu treba pomenuti, da se 

hiperonim u srpskom jeziku javlja tek na devetom mestu sa 1, 87% prisutnosti u 

korpusu, a u mađarskom na drugom mestu, gde je zastupljenost 15,1%. Generalno 
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 ZELEN – trava 353; boja 163; plav 70; jabuka 46; drveće 27; žut 26; list 25; crven, 
priroda 21; šuma 20; Ferencvaroš/Fradi/FTC 17; beo, oko 16; crn, biljka/bilje 10; lampa, 
polje, cvet 7; smeđ, zemlja, alga 6; livada, svetlo 5; grašak, kamel, ljubičast, tabla 4; 
eklipsa, dečak, krošnja, otrov, mahovina, narandžast, bučan, povrće 3; grana, boranija, 
ružan, nezreo, bor, glas, Halk, omiljen, kodeks, okolina, pantalone, smiruje, dreči, zona, 
paprika, majica, tačka, jutro, lep, šaren, u boji, siv, slinac, peretonica 2; šume i polja, 
lepota, travka, stalak, mama, materijal, auto, banana, prijateljstvo, bolesti, olovka, 
limun, šećerac, uzvišenje, kontrolni, krošnja drveta, list na drvetu, glavat, boji se, mlad, 
fudbal, teren za fudbal, boja trave, grinpis/geenpeace, travnjak, voće, praviti buku, 
povraćanje, Snežana i sedam patuljaka, ljubomora, škola, klas, omiljena boja, moja 
omiljena, vrt, hlorofil, kruška, kreda, najbolji, vazduh, krošnja od lišća, krošnjast, magija, 
med, narandža, nije dobar, rod, rastinje, okean, večit, radost, bičari, klupa, paprat, 
ružičast, haljina, moja haljina, žuto+plavo, skakavac, smaragd, sloboda, broj, povetarac, 
ljubav, pozorište, zver, proleće, prekrivač, Trabant, NLO, put, ulica, krastača, smeta, 
muzika, zeleni se, zelenkast 1. 
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uzeviši u srpskom su boje kao reakcije mnogo manje zastupljene nego u mađarskom 

jeziku (8,72% naspram 29,9%), što se može videti i iz donje tabele, u kojoj je 

prikazan redosled boja po učestalosti u oba jezika.  

 

redni 
broj 

stimulus zelen  stimulus zöld  

 asocijacije broj ponavljanja asocijacije broj ponavljanja 

brojčano % brojčano % 

boja (9) 15 1,87% szín (2) 163 15,1% 

1. žut 9 1,12% kék 70 6,5% 

2. crven 6 0,75% sárga 26 2,4% 

3. plav 4 0,50% piros 21 1,9% 

4. beo/crn/modar/ 
ljubičast 

1 0,12% fehér 16 1,5% 

5.    fekete 10 0,9% 

6.    barna 6 0,6% 

7.    lila 4 0,4% 

8.    narancss
árga 

3 0,3% 

9.    szürke 2 0,2% 

10.    rózsaszín 1 0,1% 

Ukupno zastupljeno u 
korpusu 

35 8,72%  322 29,9% 

 

Tabela nam pokazuje da se na stimulus ‘zelen’ od boja u srpskom na 

prvom mestu nalazi žuta (9), a u mađarskom ‘plava’ (70), dok je ‘žuta’ u mađar-

skom druga po učestalosti (26). U srpskom žutu sledi crvena (6) i tek onda plava 

sa samo 4 ponavljanja. U mađarskom je ‘crvena’ za jednu lestvicu iza u odnosu 

na srpski, ali joj je zastupljenost mnogo veća, javlja se 21 put. Na četvrtom mes-

tu po učestalosti se u oba jezika nalazi ‘bela’, ali u srpskom sa na istom nivou 

javljaju i crna, ljubičasta i modra sa 0,12% prisutnosti u korpusu. U mađarskom 

je ‘crna’ zastupljena sa 10, a ‘ljubičasta’ sa 4 ponavljanja. U mađarskom nala-

zimo i druge boje kao asocijate na odrednicu zöld, i to ‘braon’ (6), ‘narandžastu’ 

(3), ‘sivu’ (2), te ‘ružičastu’ (1), što znači da su zastupljene sve osnovne boje.  

Na osnovu ranijih analiza možemo zaključiti da se u srpskom zelena kao 

reakcija ne javlja ni kod jedne boje kao prvi odgovor, kod stimulusa crvena se 

ona nalazi na drugom mestu (iza plave), kod žute na trećem (iza plave i bele), 

kod plave na četvrtom (iz žute, crne i bele), kod crne i braon na petom, a kod 

sive na šestom mestu. U mađarskom, pak, zöld se nalazi na prvom mestu kao 
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odgovor kod odrednice sárga ’žuta’, na drugom mestu kod stimulusa piros 

’crvena’ i kék ’plava’, te na trećem kod fehér ’bela’ i fekete ’crna’. Za ostale boje 

nemamo podatke, jer MANE ne sadrži odrednice za njih. 

boja bela 
fehér 

crna 
fekete 

crvena 
piros 

plava 
kék 

žuta 
sárga 

braon 
barna 

siva 
szürke redni 

br. 
jezik 

1. 
sj        

mj     +   

2. 
sj   +     

mj   + +    

3. 
sj     +   

mj + +      

4. 
sj    +    

mj        

5. 
sj  +    +  

mj        

6. 
sj       + 

mj        

 
U nastavku me je zanimalo koji se pojmovi javljaju kao odgovori na sti-

mulus zelen/zöld u jezicima koji su predmet analize. Kao što se moglo pret-

postaviti, to su uglavnom pojave iz prirode vezane prevashodno za VEGETACIJU, 

koje okružuju čoveka i za koje je ova boja karakteristična. Većinom nalazimo 

imenice. To su reakcije koje uopšteno označavaju biljni svet i postoje u oba 

korpusa: trava (62); drvo (13); grm (6); žbun (5); biljka, cvet (2); boja flore, k’o 

trava (1); slično i u mađarskom fű ’trava’ (353); fa/fák ’drvo/drveće’ (27); 

növény/növények ’biljka’ (10); virág ’cvet’ (7); moszat ’alga’ (6); fű színű ’boja 

trave’, növényzet ’rastinje’; odnosno predstavljaju delove pojedinih biljaka: 

list/lišće (75+2); grana, hlorofil, prut, trn (1); u mađarskom levél ’list’ (25); lomb 

’krošnja’, moha ’mahovina’ (3); ág ’grana’ (2); fa korona ’krošnja drveta’, falevél 

’lišće (na drveću)’, klorofil ’hlorofil’, lombkorona ’krošnja’, lombos ’lisnat’ (1). Ne-

ke od njih predstavljaju posebnu vrstu drveća, rastinja ili cveća: bor (135); hrast 

(3); bršljan, čempres, detelina, jablan, jelka, jorgovan, kaktus, kopriva, lišaj, 

maslačak (1); takvih u mađarskom ima mnogo manje: fenyőfa ’bor ili jela’ (2); 

páfrány ’paprat’ (1).  

Pozamašan je broj asocijata koji označavaju prostor obrastao zelenilom: 

vrt (16); travnjak (11); livada, šuma (8); gora, priroda (3); gaj, lug, polje, predeo 

(2); breg, dolina, pašnjak, planina, pojas, poljana, prizor, proplanak, svet, teren, 
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veliki prostor, trag (1), odnosno természet ’priroda’ (21); erdő/erdők ‘šuma’ (21); 

mező/mezők ‘polje’ (8); föld ‘zemlja’ (6); rét ‘livada’ (5); környezet ‘okolina’, 

övezet ‘pojas’ (2); domb ‘breg’, gyep ‘travnjak’, kert ‘bašta, vrt’ (1). 

Posebno se izdvajaju reakcije sa značenjem povrća: kupus (9); paradajz 

(7); šargarepa (5); krastavac (4); grašak, luk (3); pasulj, povrće, salata (2); ma-

slina, mrkva, peršun, spanać, španat, zelen (1); u mađarskom ih ima nešto 

manje: borsó ‘grašak’ (4); zöldség ‘peršun’ (3); bab ‘pasulj’, odnosno ’boranija’, 

paprika ‘paprika’ (2); cukorborsó ‘grašak šećerac’. Nalazimo, iako u mnogo 

manjem broju, imenice sa semantikom ploda ili voća, kako nadređene pojmove, 

tj. hiperonime plod, voće (2) – gyümölcs (1), tako i pojedine vrste: nezreo orah 

(8); jabuka (4); kivi, limun (3); grozd (1); alma ’jabuka’ (46); banán ‘banana’, 

citrom ‘limun’, kalász ‘klasje’, körte ‘kruška’, narancs ‘narandža’ (1). Može se 

ubrojiti u ovu grupu, međutim pominjanje bostana prvenstveno ima idiomatsku 

pozadinu, zbog izraza obrati zelen bostan ‘nadrljati’. Iz istih razloga se tu 

svrstava i asocijat obran. 

Biljnih asocijata u srpskom jeziku ukupno ima 539, što iznosi čak 67,37% 

korpusa na stimulus zelen, dok sam u mađarskom jeziku prebrojala 578 primera, 

što predstavlja 53,52% navedenih asocijata. 

ŽIVOTINJSKI SVET je zastupljen primercima koji poseduju karakterističnu 

’zelenu’ boju ili koji podsećaju na zelenu: konj306 (11); gušter, skakavac (4); crv, 

jelen (2); kornjača, krokodil, kos, mrav, papagaj, pas, rep, zec, žaba (1); dok su u 

mađarskom to: ostoros ‘bičar‘, sáska ‘skakavac‘, varangy ‘krastača‘ (1).  

Među prirodne asocijate ubrajamo i one koji ne pripadaju ni biljnom ni 

životinjskom svetu, ali se radi o pojavama koje se nalaze oko nas. ‘Zelena’ može 

da nas podseća na vodu iako je ona providna. Među primerima nalazimo samo 

dve vodene formacije, a to su potok u srpskom i óceán ‘okean’ u mađarskom 

korpusu, i još dva pojma u srpskom jeziku vezana za vodenu struju talas, val; 

mada se moglo očekivati da će biti zastupljeni u većem broju. Prisutan je i drugi 

prozirni prirodni elemenat, a to je vazduh, odnosno njegovo strujanje: oblak (2); 

vetar, odnosno levegő ‘vetar’ i szellő ‘povetarac’. Od vremenskih odrednica 

vezanih za prirodu beležimo godišnja doba i doba dana: proleće (2); jesen, a u 

mađarskom tavasz ‘proleće’, i reggel ‘jutro’.  
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Za razliku od prirodnih prostranstava koja su obrasla zelenilom, nala-

zimo i druge prostorne odrednice gde je zastupljenost zelenila i zelenog ogra-

ničena. To su obično delovi naseljenih mesta i urbanih sredina u kojima postoje 

biljne oaze, te ne čudi pojavljivanje asocijata ove vrste: park (6); prsten (4); 

venac307 (3); bašta, grad, dvorište, pijaca, teren, travnjaci, stadion (1); u 

mađarskom jeziku focipálya ’fudbalski teren’, út ‘put’, utca ‘ulica’. Još samo da 

pomenemo i zgrade ili njihove delove koji se ističu svojim zelenilom, te je to 

uslovilo odgovore poput: dom, hram, kapija, krov, kuća, šator (1); iskola ’škola’, 

színház ‘pozorište’ (1).  

Postoji zanemarljiv broj asocijacija na HRANU I PIĆE, što je razumljivo, jer 

samo prirodna hrana može biti zelena bez dodatka veštačke boje, a nju smo već 

pomenuli kada smo govorili o povrću. Ipak, postoji nekoliko primera – jedan 

služi za razlikovanje vrste: čaj (2), dok su reakcije poput supa, kolač i vinjak 

neobične, odnosno neočekivane. Glagol jesti u ovom kontekstu podrazumeva 

konzumaciju vegetarijanskog obroka. 

Prisećajući se rečničkih značenja prideva zelen/zöld, videli smo da na 

trećem mestu u oba jezika stoji semantika nesazreli plod ili usev (gore smo već 

imali primer nezreo orah), koji se koristi i u figurativnom smislu za mladog, 

neiskusnog čoveka. Konotacije ovakvog tipa pretežno su prisutnije u srpskom 

korpusu: mlad (33); nezreo (8); čovek (6); mladić, momak (3); dečaci, dečak i 

mlad, neiskusan i jak, još si, još uvek, naivan, neiskustvo, neoprezan, si ti još, 

zreo (1), ali ima primera i u mađarskom: fiú ’dečak’ (3); anya308 ‘mama’, fejű 

‘zelenoglav’, éretlen ‘nezreo’ fiatal ‘mlad’ (1). Na lične konotacije vezane za 

osobe iz okruženja ispitanika ukazuju vlastita imena, kao što su: Jovana, Paja, 

Rovčanin. U srpskom se javljaju još nazivi etniciteta za koje se veruje da im je 

zelena nacionalna boja: musliman (4); Mađar (3); Bugari, Šiptar, Turčin, stranac 

(1). Pomenimo ovde još i bića iz mašte koja potiču sa Marsa ili drugih planeta, 

koji su obično u filmovima predstavljeni kao zeleni ljudi: vanzemaljac (7); Mar-

sovac (4); extraterrestrial, mali zeleni ljudi, vanzemaljci (1), u mađarskom je 

prisutan samo jedan primer koji podseća na ovu konotaciju: ufo ‘NLO’. U oba 

jezika nalazim jedini deo čovekovog tela koji prirodno može imati zelenu boju: 
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oči/oko (7), szem (16), iako je u srpskom korpusu prisutan i zub (8) (nije sasvim 

izvesno da se radi o ljudskom organu za žvakanje), kao i jezik i prst (1). Telesna 

sluzava tečnost koju luči sluzokoža nosa se takođe nalazi o oba rečinika: slina (1) 

– takony (2), i to zato što kod bakterioloških infekcija ona poprima žućkasto-

zelenkastu boju. U srpskom korpusu se nalaze još i lica, odnosno zanimanja čija 

je uniforma specifično zelene, tačnije sivomaslinaste boje: vojska, vojnici, voj-

nik.  

Reakcije koje su nastale na stimulus zelen/zöld mogu da izraze i FIZIČKO ILI 

EMOCIONALNO STANJE čoveka. Ta stanja mogu biti pozitivna, ali i negativna. I odgo-

vori vezani za ovu semantiku se često zasnivaju na idomatskim značenjima 

’zelene’ boje. Negativna stanja i osećanja su bes, zavist, bolest: od besa (4); od 

zavisti (3); zavist (2); bolestan, u licu, od muke, osramoćen, strah, tuga, dosada, 

nemoć, ljubomora (1); a u mađarskom jeziku beležimo glagole ordít ’derati se’ i 

fél ’bojati se’, koji ukazuju na stanje subjekta, ali su prisutne i imenice slične 

onim u srpskom: betegségek ’bolesti’, hányás ’povraćanje, povraćka’, irigység 

’zavist’, szörny ’zver’ (1). O pozitivnim stanjima i emocijama svedoče odgovori: 

blag, čist, mir, mirno, nada, opuštanje, opuštajući, smiruje, sneni, strava, svež, 

život (1); a u mađarskom jeziku nyugtat ’opušta, smiruje’, barátság ’prija-

teljstvo’, öröm ’radost’, szabad ’slobodan’, szeretet ’ljubav’ (1).  

Ovakvoj dvostrukosti sličan je i dvojaki odnos ispitanika prema samoj 

boji, koji je ipak, pretežno pozitivan: divno, zeleno volim te zeleno (1); kedvenc 

‘omiljen’, szép ‘lep’ (2); kedvenc szín ‘omiljena boja’, kedvencem ‘moja omiljena’, 

legjobb ‘najbolja’, mágia ‘magija’, örök ‘večita’. Primere za negativno poimanje 

‘zelene’ našla sam samo u mađarskoj odrednici: csúnya ’ružna’ (2); nem jó ‘nije 

dobra’, zavar ‘smeta’ (1). 

STVARI I PREDMETI koji se javljaju kao asocijati na stimulus ’zelen’ su veo-

ma raznovrsni. Postoje oni koji su vezani za saobraćaj, među njima ima prevoz-

nih sredstava auto (3); automobil, brod, kamion, motor (1), a u mađarskom 

autó, trabant309, ali je prisutan i saobraćajni znak, tačnije svetlo koje dozvoljava 

prolaz učesnicima u saobraćaju: semafor (2). Zatim, zastupljena su i sredstva za 

pisanje, kao što su flomaster i olovka, ali i materijal na kojem se nešto zapisuje 

pano, papir, ili u mađarskom tolltartó ’peretonica’ (2); ceruza ‘olovka’, kréta 

‘kreda’ (1). Ima i predmeta druge vrste, kao što je, na primer, upredeno vlakno: 
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konac (3); nit (1), platežno sredstvo: dolar/dolari (2), novac, zelembać (1). Pred-

meti koji se ističu svojom zelenom bojom: ekran, kamen, Mars (1) kod odrednice 

zöld to su camel310, méreg ‘otrov’ 3. 

Zelena se kao komplementarna crvenoj (koja inače simbolizuje zabranu) 

poima i kao DOZVOLA I SLOBODA, na to upućuju primeri kao sloboda, ’slobodan’ 

szabad, ali i predmeti poput karton311, karta/kártya312, kao i semafor/lámpa, 

takođe.  

PREDMETI ENTERIJERA I NAMEŠTAJA su takođe prisutni u reakcijama: tepih 

(4); sto, zid (2); ćilim, jastuk, kada, kauč, krevet, pokrivač, tabla (1), odnosno 

lámpa ’lampa’ (7); tábla ‘tabla’ (4); terítő ‘stolnjak’, állvány ‘polica’, pad ‘klupa’ 

(1). 

U rečnicima se nalaze i razni ODEVNI PREDMETI i AKSESOARI džemper (6); šal, 

kaput, kišobran (2); beretka313, dijamant, duks, jakna, kaput, kostim, odeća, 

ogrtač, pojas, prsluk, somot (1); te u mađarskom odrednice nadrág ‘pantalone’, 

póló ‘majica’ (2); anyag ‘materijal’, mez ‘dres’, ruha ‘haljina, odeća’, ruhám ‘mo-

ja haljina’, smaragd (1).  

U korpusima postoji više asocijata koji nas upućuju na pokret za oču-

vanje životne sredine, na EKOLOGIJU: pokret (7); stranka (2); ekolog, ekologija, 

ekološko, ekolozi, gorani, pokret zelenih, zdrava životna okolina, u mađarskom 

jeziku to su samo kódex i greenpeace.  

Pomenimo još izmišljena ili mitološka bića, junake priča ili filmova: vrag 

(2) Teletabisi, vampir, zmaj, a u mađarskom jeziku Hófehérke és a hét törpe.314  

Na kraju ćemo pomenuti i nekoliko reakcija koje su nastale na osnovu 

sinestezije, uglavnom su to u mađarskim primerima manifestacije čula sluha 

koje se mešaju sa čulom vida: zajos ‘bučan’ (3); hang ‘glas’ (2), hangoskodik 

‘galamiti’, zene ‘muzika’, a u srpskom se javlja čulo ukusa: kiseo. 

Ima, međutim, i veoma jedinstvenih rešenja koja su kulturološki uslov-

ljena, kao što su, na primer, ’Ferencvaroš’ Ferencváros/Fradi/FTC315 (17), Hulk316 
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u mađarskom jeziku, odnosno Damjanov Zelenko, Plavi orkestar, Riblja čorba, 

itd. u srpskom jeziku. 

FRAZEOLOŠKE JEDINICE SA KOMPONENTOM ZÖLD/ZELEN 

Konceptualizacija i frazeološki smisao lekseme zöld/zelen takođe je usko 

povezan sa rečničkim značenjem ovog prideva. Veliku ulogu u svemu tome ima i 

simbolika, koja može biti i pozitivna i negativna.  

’Zelena’ je naime, sa jedne strane, boja prirode, života, plodnosti, snage, 

rađanja, obnavljanja (Opašić – Spicijarić, 2010). Pozitivnu konotaciju izaziva 

’zelena’ kao svojevrsni simbol pobede u pronalaženju rešenja za velike nedaće, 

teškoće, pa tako predstavlja nadu, novi početak i kraj nepovoljnog razdoblja – 

doći do zelene grane/na zelenu granu označava podići se materijalno, napre-

dovati, uspevati, osloboditi se oskudice. U mađarskom jeziku postoji formalni i 

semantički ekvivalent zöld ágra vergődik, koji se odnosi na uspešno rešeni prob-

lem, ali i na postignuti sporazum, odnosno na postignute rezultate u pogledu 

napretka na nekom polju.  

Momenat rešavanja velikih, sudbonosnih problema i donošenje važnih 

odluka od strane državnih organa prisutan je i u sledećim frazama rešavati/ 

većati za zelenim stolom – zöldasztal mellett dönt/határoz. U mađarskom su 

prisutne još i varijante zöldasztal mellett – za zelenim stolom i zöldasztalhoz ül – 

sesti za zeleni sto sa delimično modifikovanim značenjem ’biti spreman, voljan 

pregovarati’. ’Zeleni’ stolovi su povezani i sa srećom, odnosno igrama na sreću, 

budući da su stolovi za kartanje i kockanje obično prekriveni zelenom čojom.  

’Zelena’ kao komplementarna ’crvenoj’ boji dobila je suprotno značenje 

u pogledu negiranja zabrane, te zeleno svetlo simbolizuje dopuštanje, dozvolu, 

saglasnost za ostvarivanje čega dati kome, čemu zeleno svetlo – zöld utat ad/ 

biztosít vkinek/vminek i zöld utat kap. U mađarskim ekvivalentima se umesto 

svetla nalazi imenica ’put’, a dve varijante se razlikuju samo na osnovu per-

spektive posmatranja, budući da se u jednom nalazi glagol davanja, a u drugom 

primanja. 

Kod pojedinih fraza, prema Krimer Gaborović (2019), nalazimo koncept 

ČOVEK JE BILJKA, odnosno analogiju na nedozreli plod neke biljke koji je tipično 

zelene boje. Tako se u idiomu biti zelen izražava mladost, nezrelost, ali i ne-

iskustvo i naivnost. Ovome u mađarskom jeziku odgovara složenica zöldfülű – 
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doslovno 'biti zelenih ušiju/imati zelene uši’ – za šta se obično kao prevodni 

ekvivalent u srpskom koristi imenica žutokljunac. 

Aida Benko u knjizi Moć boja (2009) navodi da je u prošlosti sam proces 

dobijanja zelene farbe od raznih biljaka rezultirao nepostojanošću boje, te su 

materijali bojeni na taj način ubrzo delovali izbledelo. To je i po Pasturou uticalo 

na negativnu simboliku ’zelene’, kao boje koja asocira na nestalnost, slučajnost, 

neizvesnost. Osim toga, pigment je često bio otrovan (smaragd sadrži arsen) što 

je ’zelenoj’ boji takođe stvaralo negativnu reputaciju. Tako zajedno sa ’žutom’, 

’zelena’ simbolizuje zavist i ljubomoru. U srpskom se kaže pozeleneti od zavisti, a 

u mađarskom se koristi frazem a zöld szemű szörny/szörnyeteg ’zelena zver ili 

čudovište’. Taj izraz vodi poreklo od prevoda Šekspirove drame Otelo. Na zavist 

upućuje i frazeološka jedinica A szomszéd rétje/fűje/kertje mindig zöldebb 

’Komšijska bašta je uvek zelenija', kojoj u srpskom jeziku odgovara i u tuđim 

ustima komad veći, odnosno ono što je tuđe nam se uvek čini boljim i lepšim. 

U srpskom jeziku beležimo još neke negativno konotirajuće idiome kao 

što su: obrati zelen bostan u značenju nastradati, zlo proći, loše se provesti i 

proći kao zelena trava nadrljati, nemati uspeha. 

’Zelena’ može da upućuje i na čovekovo zdravstveno stanje, na neku 

bolest kao u primerima biti zelen u licu, u mađarskom nalazimo poređenje tipa 

olyan sápadt, mint a zöld béka ’biti bled kao zelena žaba’ ili ironično korišćena 

atributska sintagma szép zöld ’lepo zelen’, kojom se aludira na nečiji bolestan 

izgled. 

U mađarskom jeziku zabeležena su dva primera gde se ’zelena’ i ’plava’ 

nalaze istovremeno naglašavajući neko fizičko ili psihičko stanje osobe uz koju 

stoje: kékre, zöldre válik – pozeleneti od muke u značenju ’promeniti boju u licu 

od besa ili od straha’; kékre, zöldre ver vkit – ’jako pretući nekog’ (tako da mu 

telo bude prekriveno modricama). 

I na kraju, da pomenemo još nekoliko frazema iz mađarskog jezika. Oni 

su povezani sa šestim leksikološkim značenjem lekseme zöld u imeničkoj funk-

ciji, a to je ’glupost, koještarija, nešto što je nepovezano, bezveze’: sok zöldet 

összehord, zöldeket/zöldségeket beszél/mond – ’pričati koješta, pričati gluposti’. 

Sličnu semantiku ima i zöld disznóról mesét mondok 'pričam priču o zelenoj 

svinji', a odnosi se na neistine, odnosno izmišljotine. Ovo nas asocira na izraz u 

srpskom Da ti pričam priču o zelenom/crvenom vrapcu?, ali se ovde radi o pot-

puno drugačijem kontekstu. 
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Inače, ’zelena’ boja je u mnogim kulturama i simbol vegetacije, plod-

nosti, rođenja, rasta, regeneracije, proleća, ali u nekima označava smrt, zemlju 

(kao prebivalište mrtvog čoveka), bića iz podzemnog sveta (vilenjaci i zmajevi su 

obično zelene boje). 

Ovo je i boja lovaca, zbog povezanosti sa potrebom za mimikrijom, 

prilagođavanjem boji prirode. ’Zelena’ se povezuje i sa novcem, pošto su prve 

novčanice, dolari, bili upravo zelene boje. To ilustruje i izraz zelembać u srpskom 

žargonu. Osim toga, ona je u novije vreme i boja ekoloških pokreta, stranaka sa 

prevashodnim ciljem zaštite životne sredine.  

Pošto zelena boja deluje umirujuće i opuštajuće u zdravstvenim ustano-

vama se zidovi boje u zeleno, ali je ona postala i simbolom higijene i lekova, s 

obzirom da se lekovi pretežno pripremaju od biljaka zelene boje. Iz razloga što 

se povrće, i to uglavnom ono koje ima zelenu boju, smatra veoma zdravom 

hranom, i sva druga hrana koja se tretira kao zdrava obeležava se znakom 

zelene jabuke, tako je ova boja postala i simbolom zdravlja. Pijace na kojima se 

pretežno prodaje povrće se nazivaju zelena pijaca – zöldpiac.  

DERIVACIJA 

Derivaciono polje lekseme zöld u mađarskom jeziku 

Derivat pridev 

leksema sufiksi prevod 

zölddé -vá/-vé (pretvarati se) u zeleno 

zöldecske -cska/-cske zelenkast (deminutivni oblik) 

zöldecskés -cska/-cske -ás/-és zelenkast (deminutivni oblik) 

zölded -ad/-ed svetlozelen, izbledeo 

zöldelő  -l -ó/-ő koji (se) zeleni 

zöldes -s zelenkast (koji naginje zelenoj, 
ali nije izrazito zelen, često kao 
prvi član složenice) 

zöldesedő -s -adik/-edik/ 
-ödik 

 -ó-/ő koji se pretvara u zelenkastu, 
koji postepeno postaje zelen 

zöldesítendő -s -ít -andó/-endő koji se treba ozeleniti 

zöldesített -s -ít -t/-tt ozelenjen 

zöldesíthető -s -ít -ható/-hető koji se može ozeleniti 

zöldesítő -s -ít -ó/-ő koji ozelenjava, ili zeleni 

zöldeske -s -ka/-ke nešto malo i zelenkasto 
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zöldeskedő -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ó/-ő koji se prikazuje kao zaštitnik ži-
votne sredine 

zöldességes -s -ság/-ség -s prezelenast
317

  

zöldességű -s -ság/-ség -ú/-ű zelenosni 

zöldetlen -atlan/-etlen bezzeleni (nedostatak zelene bo-
je, koji ne sadrži zelenu boju) 

zöldezett -z -t/-tt nazelenjen, zazelenjen (obeležen 
zelenim) 

zöldező -z -ó/-ő 1. koji počinje da zeleni, ozele-
njava; 2. prelazak na zeleno svet-
lo semafora; 3. koji puši travu, 
marihuanu 

zöldezős -z -s koji puši travu 

zöldített -ít -t/-tt koji puši travu, zazelenjen (obe-
ležen zelenim), obojen u zeleno 

zöldíthető -ít -ható/-hető koji se može pozeleniti, obojiti u 
zeleno 

zöldítő -ít -ó/-ő koji zeleni, čini/boji nešto zele-
nim 

zöldködő -kodik/-kedik/-ködik koji se predstavlja kao zaštitnik 
životne sredine 

zöldséges -ság/-ség -s sa povrćem 

zöldségi -ság/-ség -i koji je biljnog porekla 

zöldtelen -talan/-telen bezzeleni (nedostatak zelene bo-
je) 

zöldtelenített -talan/-telen -ít -t/-tt obezzelenjen (gde je uklonjeno 
zelenilo) 

zöldű -ú/-ű zelenosni, zelenast 

zöldülő -ul/-ül -ó/-ő koji se zeleni 

zöldülős -ul/-ül -ó/-ő -s koji počinje da se zeleni 

zöldült -ul/-ül -t/-tt pozeleneo 

Derivat imenica 

leksema sufiksi prevod 

Zöci -i zelembać 

Zöldecske -cska/-cske Zelenko (lik iz bajke) 

zöldelék -lék varivo od zeleniša
318

  

zöldellés -l -ás/-és zelenjenje 
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 Po ugledu na szépséges, jóságos. 
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 Po ugledu na főzelék. 
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zöldes -s zašitnik životne sredine 

zöldesedés -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és ozelenjavanje, proces postaja-
nja zelenim  

zöldesítés -s -ít -ás/-és ozelenjavanje 

zöldesítő -s -ít -ó/-ő koji vrši ozelenjavanje 

zöldeskedés -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-s predstavljati se kao zaštitnik 
životne sredine  

zöldeskedő -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ó/-ő osoba koja se predstavlja kao 
zaštitnik životne sredine 

zöldesség -s -ság/-ség zelenost, pojavljivanje zelene 
boje 

zöldezés -z -ás/-és 1. izlet u prirodu; 2. pominjanje 
zelenih simbola; 3. konzumiranje 
vegetarijanske hrane; 4. pušenje 
trave 

zöldező  -z -ó/-ő osoba koja puši travu 

zöldike -i -ka/-ke 1. Zelenko; 2. institucija, zabavi-
šte; 3. zoološki naziv za pticu; 4. 
botanički naziv; 5. marihuana 

zöldítés -ít -ás/-és ozelenjavanje 

zöldítgetés -ít -gat/-get -ás/-és obeležavanje zelenom bojom 

zöldítő -ít -ó/-ő osoba koja boji u zeleno, koja 
obeležava nešto zelenom bojom 

zöldje -ja/-je zeleni deo biljke (npr. peršunov 
list) 

zöldként -ként kao zeleni, poput zelenog, u 
svojstvu zelenog 

zöldködés -kodik/-kedik/-ködik -ás/-és razmetanje zelenim stavovima 
(zaštite životne sredine) 

zöldség -ság/-ség 1. biljka, povrće; 2. glupost;        
3. marihuana 

zöldséges -ság/-ség -s povrtar, piljar 

zöldtelenítés -talan/-telen -ít -ás/-és uklanjanje zelenila 

zöldtelenség -talan/-telen -ság/-ség nedostatak vitamina 

zöldülés -ul/-ül -ás/-és zelenjenje (kao proces) 

zöldület -ul/-ül -at/-et vegetacija 

Derivat glagol 

leksema sufiksi prevod 

zöldell(ik) -l -(ik) zeleneti se, ozelenjavati se 

zöldesedik -s -odik/-edik/-ödik postajati zelenkast 

zöldesít  -s -ít ozelenjavati 
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zöldeskedik -s -kodik/-kedik/-ködik pojavljuje se u zelenoj boji  

zöldezik -z -ik 1. baviti se nečim što ima zelenu 
boju; 2. lajkovati, odobravati;        
3. jesti povrće; 4. pušiti travu 

zöldít -ít ozelenjavati, činiti šta zelenim, 
bojiti u zeleno 

zöldítget -ít -gat/-get pomalo zeleniti 

zöldíttet -ít -t/-tt dati/naložiti da se nešto ozeleni 
(faktitivno značenje) 

zöldködik -kodik/-kedik/-ködik predstavlja sebe ili nešto u zele-
nom svetlu 

zöldül -ul/-ül postati zelen/zelenim, pozeleneti 

zöldülget -ul/-ül -gat/-get pomalo postajati zelenim 

Derivat prilog 

leksema sufiksi prevod 

zöldebben -bb -an/-en zelenije 

zöldecskén -cska/-cske -an/-en zelenkasto 

zöldellően -l -ó/-ő -an/-en zeleneći se 

zöldellve -l -va/-ve zelenivši (se) 

zölden -an/-en na zeleni način, zeleno 

zöldesebben -s -bb -an/-en na zeleniji način 

zöldesedve -s -adik/-edik/ 
-ödik 

-va/-ve postajući zelenim, pozelenjen, 
zelena patina  

zöldesen -s -an/-en na zelenkasti način 

zöldesítve -s -ít -va/-ve ozelenjavajući, ozelenjeno 

zöldezve -z -va/-ve obeleženo zelenim, na način da 
se nešto zeleni 

zöldítően -ít -ó/-ő -an/-en na zeleni / ozelenjavajući način 

zöldítve -ít -va/-ve ozelenivši 

zöldtelenül -talan/-telen -ul/-ül obezzelenjeno 

zöldül -ul/-ül na zeleni način
319

  

zöldülően -ul/-ül -ó/-ő -an/-en na ozelenjujući način 

zöldülten -ul/-ül -t/-tt -an/-en u pozelenjenom stanju 

zöldülve -ul/-ül -va/-ve ozelenjujući se 
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 Po analogiji na jezike npr. szerbül – srpski. 
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Derivati lekseme zelen u srpskom jeziku 

zelen|ac 1. mély örvény, feneketlen mélység; 2. zöld kőzet;         
3. zöldesszürke állat 

zelen|ak 1. éretlen, zöld gyümölcs; 2. zöldfülű tacskó; 3. áll fürge 
cselle (Phoxinus phoxinus); 4. áll zöld gyík; 5. csalamádé 

zelen|ar  1. konyhakertész, zöldségtermelő, zöldséges; 2. zöldség-
kofa 

zelen|aš  1. uzsorás; 2. zöld káderes  
zelen|ašica  uzsorás nő 
zelen|ašiti  uzsoráskodik, uzsoráskamatot szed 
zelen|aški  uzsorás, uzsora- 
zelen|aštvo  uzsoráskodás 
zelen|čić  áll tengeri halfajta (Chlorophalmus agassizii) 
zelen|eti se  zöldell 
zelen|eti  zöldül 
zelen|ica  növ babérhárs (Phillyrea) 
zelen|ičav  1. zöldes; 2. éretlen 
zelen|ik 1. mély örvény, feneketlen mélység; 2. kert; 3. erdő, 

lugas, liget; 4. mező, rét; 5. zöldellő szántóföld; 6. zöld-
takarmány; 7. növ kecskerágó 

zelen|ika 1. növ magyal (Ilex aquifolium); 2. növ babérhárs 
(Phillyrea); 3. növ körtike (Pirola); 4. növ mezei tikszem; 
5. növ puszpáng, bukszus; 6. növ boroszlán; 7. növ 
babér(fa); 8. növ fagyal; 9. növ fűtej, kutyatej; 10. növ 
kecskerágó; 11. növ örökzöld tölgyfa; 12. zöld, zöldellő 
vmi 

zelen|ilo  1. zöld; 2. zöld/szabad természet  
zelen|iš 1. zöld/szabad természet; 2. zöldség, főzelékféle;           

3. éretlen gyümölcs; 4. éretlen tacskó 
zelen|iti  zöldít, zöldre fest 
zelen|ka 1. áll fürge cselle (Phoxinus phoxinus); 2. áll zöldbéka, 

leveli béka; 3. áll zöldike; 4. zöldesszürke nőstény állat 
zelen|kast  zöldes 
zelen|ko   1. zöldesszürke ló; 2. betegesen zöld, sápadt ember;     

3. éretlen, zöldfülű  
zelen|uša  áll szélhajtó küsz 
zelenjak 1. főzni/sütni való kukorica(cső); 2. éretlen, zöldfülű;    

3. áll (fürge) cselle; 4. zöld egyenruhás férfi 
zelen|jara  1. áll levelibéka; 2. növ kökényszilva 
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zelen|je  1. zöld, szabad természet; 2. zöld növény, zöldségféle, 
főzelékféle 

Srpski sufiksi koji su učestvovali u derivaciji 

Funkciju sufiksa dajem na osnovu Klajnove Tvorbe reči u savremenom 
srpskom jeziku 2.  

Imenički sufiksi 

-ac veoma produktivan sufiks kako sa imeničkim tako i sa pridev-
skim osnovama, kod ovih poslednjih znači nosioca osobine 
imenovane pridevom; u konkretnom slučaju zelenac označava 
duboki vir, stenje ili životinju zelenosive dlake; 

-ać sufiks neodređenog značenja, javlja se u malom broju reči, 
uglavnom od pridevskih osnova, postanak proširenja -b nije do 
kraja razjašnjen: zelembać; 

-ak izuzetno produktivan sufiks: zelenak u značenju zelenog voća, 
nezrele osobe, kao i zooloških termina; 

-ar jedan od najproduktivnijih sufiksa, iako se uglavnom dodaju 
imeničkim osnovama, retko pridevima, pretežno označava zani-
manje: zelenar u značenju povrtar ili preprodavac na pijaci; 

-aš veoma čest sufiks, izvedenica označava ljude: zelenaš koji po-
zajmljuje novac uz visoku kamatu; 

-ašica složen mocioni sufiks: zelenašica; 

-čić složen deminutivni sufiks, funkcioniše kao fonetska varijanta od 
ić: zelenčić kao zoološki termin; 

-ica ima dve glavne funkcije, a to su deminutivna i mociona: zelenica 
u značenju botaničkog termina; 

-ik čest sufiks, ovde zelenik ima više značenja, pretežno su to zelena 
prostranstva; 

-ika nekada veoma produktivan sufiks, danas ima malo reči nastalih 
pomoću njega, od pridevskih osnova najviše stvara biljne nazive: 
zelenika; 

-ilo izvedenice od prideva za boju uglavnom označavaju obojenost 
na većem prostoru ili vizuelni utisak, zelenilo ima i sekundarno 
značenje; 

-iš najčešći su derivati od pridevske osnove: zeleniš u značenju po-
vrće, ono što je zeleno; 
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-jak „najveći deo žargonizama nastaje univerbacijom, kao u dobro 
poznatom buvljak – buvlja pijaca, u popularnim beogradskim 
toponimima Zelenjak...ˮ (Klajn 2003: 34); 

-ka čest sufiks, stvara deminutivne i mocione oblike: zelenka ozna-
čava razne zoološke termine;  

-ko „najviše je izvedenica na -ko od pridevske osnove, i to od pri-
deva koji znače neku lošu osobinu, ali ukupni ton izvedenice je 
pre šaljiv nego pejorativanˮ (Klajn 2003: 141), ovde se Zelenko 
odnosi na konja; 

-oša danas neproduktivan sufiks, nekad su se, između ostalog, na 
ovaj način gradili nazivi domaćih životinja po spoljnim obelež-
jima: zelenoša; 

-uša plodan i ekspresivan sufiks, ima gotovo uvek pejorativan prizvuk 
zelenuša je međutim zoološki termin. 

Pridevski sufiksi 

-aški  složen sufiks (aš+ki): zelenaški; 

-ičav redak sufiks: zeleničav znači pomalo zelen; 

-kast najveći broj izvedenica znači nijansu boje: zelenkast koji naginje 
zelenoj boji; 

-av „Hlebec govoreći o pridevima za boju kaže da -av ima ten-
denciju ka negativnoj konotaciji, pri čemu navodi slabo posve-
dočene prideve crvenjav, zelenjav, kao i one s proširenim 
sufiksima tipa žutkav, zeleničav“ (Klajn 2003: 254). 

Glagolski sufiksi 

-ašiti složen sufiks (aš+iti): zelenašiti, baviti se zelenaštvom, zelenaše-
njem; 

-eti (se)  gradi neprelazne i povratne glagole od prideva za boju: zeleneti 
(se) u značenju isticati se zelenom bojom; 

-iti gradi, između ostalog, faktitivne glagole od prideva za boju, 
zeleniti se po Klajnu nalazi samo u rečnicima, a zamenjuje se 
sintagmom bojiti u zeleno „za njihovo izbegavanje razlog bi 
mogla biti teškoća diferenciranja od neprelaznih glagola [...] S 
druge strane, povratni glagoli često imaju upravo sufiks -iti, i to 
ne samo oni prelazno-povratni [...], nego i oni koji znače 'imati 
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boju, isticati se bojom', kao zeleniti se (pored zeleneti se)ˮ Klajn 
2003: 344). 

KOLOKACIJE SA LEKSEMOM ZÖLD 

örökzöld 1. zimzeleno; 2. evergrin (uvek aktuelna tema ili muzika, 
koja ne izlazi iz mode) 

petrezselyemzöld  peršunov list 
pünkösdi zöld ág  zelena grana (za Duhove ili za 1. maj kao znak obna-

vljanja prirode) 
zöld adatközpont zelena baza podataka 
zöld adó zeleni porez320 
zöld ág zelena grana 
zöldagyag zelena glina 
zöld alagút zeleni tunel (od krošnji drveća) 
zöld algák zelene alge 
zöld alsó/felső/ zelena dvanaestica/trinaestica/kralj/as (u mađarskim 
     király/ász kartama)  
zöld ár prolećne poplave 
Zöld Áramlat Zeleni tok (gasovoda) 
zöld arany 1. zeleno zlato (kao legura); 2. maslinovo ulje 
zöld aszfalt ekološki asfalt  
zöld asztal zeleni sto (1. kartaški sto; 2. pregovarački sto) 
zöld autó auto na ekološki pogon 
zöldbab boranija 
zöld baktériumok  zelene (sumporne) bakterije 
zöld bank zelena banka (1. banka koja daje pogodnosti kod uvođe-

nja ekoloških izvora energije; 2. OTP banka) 
zöldbáró  zelena mafija 
zöldbe borul(ó)  ozeleneti 
zöldbe hajlik/hajló  koji ima primese zelenog, „vuče na zeleno” 
zöldbe játszik/játszó  imati primese zelene, „vuče” na zeleno 
zöldben pompázik  blistati u zelenoj boji, mesto gde preovladava zelena 

boja 
zöldben úszik  plivati u zelenom, obasjan zelenom bojom 
zöldbe öltözik  ozeleneti, odenuti se u zeleno 
zöld békanyál  žabokrečina 
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zöld beton  1. beton proizveden pri uštedi energije; 2. betonske 
rešetkaste ploče za popločavanje parkinga sa prostorom 
za travu 

zöldbimbós állapot  stanje neposredno posle pupljenja višnje ili stabala iz 
porodice jabuka  

zöld bizonyítvány  zelena diploma (zeleni dodatak diplomi za iskazivanje 
predmeta iz ekologije) 

zöld bolsevizmus  zelenokošuljaši, nacional-socijalistički pokret 
zöld bolygó  zelena planeta 
zöld bor  zeleno vino (portugalsko suvo vino Vinho verde) 
zöld borostyán  1. bršljan; 2. žad 
zöld bors  nedozreli biber 
zöldborsó  grašak 
zöldbe borul  kada priroda ozeleni 
zöld böjt  zeleni post (pred Uskrs) 
zöldbőr  sveže odrana životinjska koža 
zöld bukó  zeleni šlem 
zöld búza  mlada pšenica 
zöld bűnözés  zeleni kriminal (zagađivanje životne sredine) 
zöldcsütörtök  zeleni četvrtak (pred Uskrs) 
zöld design zeleni dizajn (1. eko-dizajn od recikliranog materijala;   

2. hortikulturno uređivanje vrta) 
zöld diéta  zelena dijeta 
zöld diktatúra  zelena diktatura, „teror” ekologa 
zöld disznó  izmišljotina 
zöld dízel  zeleni dizel 
zöld dohány  zeleni duvan 
zöld dokumentum   zeleni dokument (ekološka isprava) 
zölddugvány  zelena reznica 
zöldeleség  zelena stočna hrana 
zöld ember  zeleni čovek (1. bog šuma, mitološko biće; 2. van-

zemaljac) 
zöldenergia ekološki, obnovljivi izvori energije (vetar, sunce, voda, 

bio-gas, itd.) 
zöld epe  zelena žuč (metafora za gnev, ljubomoru) 
zöld építészet  ekološka izgradnja 
zöld építőanyag  ekološki i obnovljivi građevinski materijal 
zöld erdő  zelena šuma 
zöldestarka maskirna šara 
zöld ezres  stara novčanica od 1000 forinti koja je bila zelene boje 
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zöldfal  zeleni zid (1. zid obrastao bršljanom; 2. zeleni pojas oko 
nekih pustinja) 

zöldfarsang  zelene poklade (razrešenje Uskršnjeg posta) 
zöld fasizmus  zeleni fašizam (zelenokošuljaši, islamski fundamenta-

lizam, ekstremni zaštitnici životne sredine) 
zöld-fehérek  zeleno-beli (sportski klubovi koji imaju zelene dresove – 

u Mađarskoj je to Ferencvaroš) 
zöldfelület  zelena površina (površine obrasle zelenilom) 
zöld festék  1. zelena boja, farba; 2. marihuana 
zöldfolyosó  zeleni koridor (koji povezuje ekološka područja) 
zöld forradalom   zelena revolucija (pokret u agrarnoj politici između 

1950. i 1985) 
zöld föld  zelena Zemlja (1. planeta Zemlja; 2. ekološki programi; 

3. zeleni pigment mineralnog porekla, najpoznatiji je 
onaj iz Verone, iz Tirola i Češke) 

zöldfőzelék   zeleno varivo (od raznog povrća) 
zöld fű  zelena trava 
zöldfülű  žutokljunac, biti zelen 
zöldfűszer  zeleni začini (sveže ili sušeno lišće biljaka kao začin) 
zöldgálic  železni sulfat 
zöld gazdaság/ipar  zelena privreda/industrija (1. ekološka proizvodnja;      

2. prerada otpadaka) 
zöld gondolat  zelena ideologija (ekološka samosvest) 
zöld gyep  zeleni travnjak 
zöld gyűrű  zeleni pojas 
zöld háború  zeleni rat – za očuvanje čovekove okoline 
zöldhagyma  mladi luk 
zöld hályog  zelena mrena 
zöld harisnya  zelena čarapa (ekološka aktivistkinja, po analogiji na kék 

harisnya) 
zöldhasú zelentrba (1. američki dolar; 2. deo složenica u zoologiji; 

3. novajlija u vojsci; 4. spanać) 
zöldhatár  zelena granica (zeleni pojas između dve državne grani-

ce) 
zöldhatóság  zelena vlast (skraćeni naziv za Državnu inspekciju život-

ne sredine i zaštitu prirode u Mađarskoj) 
zöldház  zelena kuća (1. ekološka kuća; 2. nekadašnji gradski 

toalet u Budimpešti; 3. socijalna ustanova) 
zöld hitel zeleni kredit (kredit za izgradnju postrojenja za obno-

vljivu energiju) 
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zöldhomok   zeleni pesak 
zöldhulladék  zeleni baštenski otpad (kompost) 
zöldhullám  zeleni talas (kod semafora u saobraćaju) 
zöld húsvét  zeleni Uskrs (kao suprotnost belom Božiću) 
zöldhuszár  zeleni vojnik (podrugljivi naziv za finansijskog inspek-

tora) 
zöld ing, inges  zelenokošuljaš 
zöld iroda  kancelarija koja se bavi ekologijom 
zöld Jaguár  zeleni jaguar (karakteristična boja ovog automobila) 
zöld jelzés zeleni znak (1. zeleno svetlo na semaforu, ali i u prene-

senom smislu; 2. u meteorologiji ako nema nikakvih 
opasnosti; 3. turistički znak) 

zöld jogosítvány zelena dozvola (za upravljanje mašinama u poljoprivredi 
i šumarstvu) 

zöldkalauz  zeleni vodič 
zöld karika  zeleni krug  
zöldkártya zelena karta (1. u međunarodnom saobraćaju; 2. doku-

ment za legalan boravak i rad u SAD) 
zöldkávé  nepržena kafa 
zöld kémia  zelena hemija (delotvorna i ekološka upotreba hemije) 
zöldkereszt  zeleni krst (karitativne i zdravstvene organizacije) 
zöldkocsi  marica 
zöld kódex  zeleni kodeks (etičke norme zaposlenih u državnoj 

upravi) 
zöldkommandó  zelena policija (cilj je da spreči i sankcioniše zagađivanje 

prirodne sredine) 
zöldkő  zeleni kamen (1. geološki pojam; 2. drago kamenje zele-

ne boje) 
zöld könyv zelena knjiga (1. knjiga o ekologiji; 2. dozvola u poljo-

privredi ili šumarstvu za upravljanje mašinama; 3. no-
menklatura sa oznakama u fizici i hemiji; 4. v. zeleni 
kodeks) 

zöldköret  prilog od zelenog povrća uz meso 
zöldkuka  kanta za selektivno odlaganje otpada 
zöld lézer  zeleni laser (pointer, pokazivač, usmerivač svetlosti) 
zöld liba  zelena guska (mala guska čije žuto-sivo paperje stvara 

utisak zelene boje) 
zöld lista  zelena lista (u zaštiti životne sredine na zelenoj listi se 

nalaze neugrožene vrste) 
zöld lombsátor  zelena krošnja 
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zöld mágia  zelena magija (koristi samo prirodnu snagu) 
zöld mák   zeleni mak (od čaure nesazrelog maka se prave opijati) 
zöld maláta  zeleni slad  
zöld manó  zeleni patuljak 
zöld marketing  zeleni marketing (promovisanje ekoloških i zdravih pro-

izvoda) 
zöld mártás, szósz  sos od zelenog povrća 
zöld máz  zelena gleđ koja se koristi u grnčarstvu na bazi bakra i 

hrom-oksida 
zöld mecset   zelena džamija  
zöld média  zeleni medij (ima zadatak da informiše i promoviše 

ekologiju) 
zöld metró  zeleni metro (metro br. 4 u Budimpešti) 
zöldmetszés   zeleno orezivanje (orezivanje voćaka u periodu vege-

tacije) 
zöld mező  zeleno polje  
zöld mosás  zeleno pranje (bez vode uz pomoć ekoloških deter-

dženata)  
zöld mozgalom  Pokret zelenih  
zöldmunka 1. vinopedija, orezivanje za vreme vegetacije; 2. tržište 

zelene radne snage, zelena radna mesta 
zöld nap  zeleni dani (manifestacije sa ciljem zaštite životne sre-

dine) 
zöld nyakkendő  zelena kravata (kao deo uniforme Gorana u Mađarskoj) 
zöld ólomérc  ruda zelenog olova, piromorfit 
zöld opál  zeleni opal 
zöld öv  zeleni pojas (u borilačkim sportovima) 
zöldövezet  zeleni pojas u naseljima ili deo naselja u kojem se nalaze 

kuće sa  okućnicom 
zöldpala   zeleni škriljavac 
zöld palack, üveg  zelena boca, flaša 
zöldpaprika  zelena paprika 
zöld párt  Partija zelenih, Zelena partija 
zöld patina  zelena patina (prevlaka na bronzanim i bakarnim pred-

metima) 
zöld penész  zelena plesan 
zöld pesztó  pesto sos 
Zöld Péter junak mađarskih narodnih bajki 
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zöld pokol zeleni pakao (1. prašuma Amazonije; 2. najteža etapa 
Formule 1 u Nirnbergu; 3. jezero u okrugu Šomođ u 
Mađarskoj)  

zöld politika  ekološka politika 
zöld posztó  zeleno sukno, zelena čoja 
zöldre fest  obojiti u zeleno (kada neka firma želi da se predstavi 

kao ekološka, a zapravo nije) 
zöld remény zelena nada (zelena je boja iščekivanog proleća, ali i 

nade u nov početak) 
zöld rendszámtábla  zelena tablica (registraciona tablica za poljoprivredne 

mašine ili za automobile na ekološki pogon) 
zöld rothadás zelena trulež 
zöld rozsda zelena rđa 
zöldsaláta zelena salata 
zöldsapkások zelene beretke 
zöld sávjelzés zelena turistička signalizacija (na šumskim stazama) 
zöldség povrće, zeleniš 
zöldségárus piljar 
zöldségfélék povrće 
zöld sípálya  zelena skijaška staza (za skijaše početnike) 
zöld smaragd zeleni smaragd 
zöld só zelena so (1. prirodni kristal soli; 2. kuhinjska so pome-

šana sa mlevenim začinom; 3. ekološka so protiv smrza-
vanja; 4. uran-terahlorid koji se upotrebljava u nukle-
arnoj industriji) 

zöld sör zeleno pivo (boju dobija od lekovitih biljaka) 
zöld sportok zeleni sportovi, sportovi na otvorenom 
zöldszakállú Zelenobradi (junak iz bajke) 
zöld szalag  zelena traka  
zöld szálloda zeleni hotel, ekološki hotel 
zöldszám zeleni broj (svi telefonski brojevi za hitne slučajeve) 
zöld szemű szörny  zelenooko čudovište (ljubomora – po Šekspiru) 
zöld szén zeleni ugalj (biološki ugalj od recikliranih sirovina) 
zöld szervezetek  zelene organizacije (za očuvanje životne sredine) 
zöld sziget zeleno ostrvo (Irska) 
zöld színtest hlorofil 
zöld szőnyeg zeleni tepih (biljka za pokrivanje tla Dichondra repens) 
zöldszüret zelena berba (proređivanje grozdova) 
zöldtakarmány zelena stočna hrana 
zöld takony zeleni slinac 
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zöld tárca ministarstvo zaduženo za zaštitu životne sredine 
zöld tea zeleni čaj 
zöld technológia  zelena, ekološka tehnologija  
zöldterület zelena površina 
zöldtészta zeleno testo (kada se pri mešenju sastojaka za testo 

doda spanać) 
zöldtető zeleni krov (trava postavljena na krovu zgrade) 
zöldtrágya zeleno đubrivo (kompost) 
zöld túra zelena tura, pešačenje u prirodi, šumskim puteljcima 
zöld tündér zelena vila 
zöld ufó zeleni NLO 
zöld út  zeleno svetlo (dobiti dozvolu za nešto) 
zöld vadon zelena divljina  
zöldvakság zeleno slepilo (deuteranopija) 
zöld város zeleni grad (urbanistička koncepcija – pokret za više 

zelenila) 
zöldvaskő zeleni gvozdeni kamen – dufrenit 
zöldvendéglő gostionica na izletištima 
zöld veszedelem zelena opasnost (islamski fundamentalizam, zelenoko-

šuljaši, nasilni ekolozi, zelena mrena) 
zöldvillám zelena strela (borbeno vozilo) 
zöldvillamos zeleni tramvaj (javni toalet) 
Zöld vonal zelena linija koja razdvaja Kipar 
zöld zászló zelena zastava (u trkama Formule 1) 
zöld zsalu zelene žaluzine 

KOLOKACIJE SA LEKSEMOM ZELEN 

zelena dolama  zöld mellény 
zelena galica  vegy vasgálic, zöldgálic 
zelena krmiva  mezőg zöldtakarmányok 
zelena mrena  orv zöldhályog  
zelenaška kamata uzsoráskamat 
zelena trava  zöld fű 
zelene oči  zöld szem 
zelengaća   növ boldogasszonytenyér 
zelengora  1. zöld erdő; 2. növ borostyán; 3. növ magyal; 4. télizöld  
zeleni kadar  zöld káder 
zeleni pesak  száraz homok 
zelenišno đubrenje mezőg zöldtrágyázás 
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zelenkada  növ nárcisz (Narcissus) 
zelenkastoplavičast zöldeskékes 
zeleno đubrenje mezőg zöldtrágyázás 
zelenokaderaš  zöldkáderes 
zelenokril  áll zöldszárnyú 
zeleno more  zöld tenger 
zelenonog  zöld lábú  
zelenonoga mlakuša  áll vízityúk (Gallinula chloropus) 
zelenook  zöldszemű 
zeleno polje  zöld mező 
Zelenortska ostrva Zöld-foki szigetek 
zelenoš  áll zöldesszürke kecskebak 
zelentar  áll lazac 
zelentarka áll zöldike (Chloris chloris) 
zelentrba  1. áll levelibéka; 2. fürge cselle (Phoxinus phoxinus) 

 

  



TARKA SZÍNEK / HROMATSKE BOJE 

 

328 

Tabelarni pregled nijansi zelene boje #00B803, RGB: 0 184 3, H: 121 

 mađarski kôd boje engleski srpski 

 abszintzöld #3CB22C, RGB: 60 178 
44, H: 113 

– apsint-zelena
321

 

 acélzöld #63C7BD, RGB: 99 199 
189, H: 174 

steel green čeličnozelena 

 agávézöld #7BA5AD, RGB: 123 165 
173, H: 189 

agave green agava-zelena 

 
almazöld #CDF3AA, RGB: 205 243 

170, H: 91 
apple green jabuka-zelena, 

boja zelene jabu-
ke 

 Aloe Vera-zöld #94CC70, RGB: 148 204 
112, H: 97 

aloe vera color aloja-zelena 

 Amazonas-zöld #0A8E8E, RGB: 10 142 
142, H: 180 

Amazonite color, 
Amazon stone color 

amazonit-
zelena

322
 

 angolzöld #297036, RGB: 41 112 
54, H: 130 

English green englesko zelena 

 avokádózöld #4C6A19, RGB: 76 106 
25, H: 82 

avocado color avokado-zelena 

 babérzöld #A5A86F, RGB: 165 168 
111, H: 63 

bay leaf color lovor-zelena 

 bambuszzöld #97B898, RGB: 151 184 
152, H: 122 

bamboo green bambus-zelena 

 banánzöld #AFC572, RGB: 175 197 
114, H: 76 

banana green color banana-zelena 

 bazsalikomzöld #558329, RGB: 85 131 
41, H: 91 

basil green bosiljak-zelena 

 békazöld #AED749, RGB: 174 215 
73, H: 77 

frog green color žablja zelena 

 Benetton-zöld #009848, RGB: 0 152 72, 
H: 147 

Benetton green Beneton-zelena 

 bogárzöld #6ECC5C, RGB: 110 204 
92, H: 110 

green beetle color buba-zelena 

 bogyózöld #CCE68A, RGB: 204 230 
138, H: 77 

berry green color bobica-zelena 

 borókazöld #3B947C, RGB: 59 148 
124, H: 165 

juniper green smreka-zelena 

                                                           
321

 Jaka rakija od anisa, pelina i slatkog kima. 
322

 Amazonit je poludragi kamen, zeleni mineral sa nalazištem u predelu reke Amazon. 
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 borostyánzöld #5C8767, RGB: 92 135 
105, H: 138 

ivy color, green 
amber color 

bršljan-zelena 

 borsózöld #5EAB11, RGB: 94 171 
17, H: 90 

pea color grašak-zelena 

 brokkolizöld #4B7C3E, RGB: 75 124 
62, H: 107 

broccoli color brokoli-zelena 

 bronzzöld #8CB5A5, RGB: 140 181 
165, H: 157 

bronze green 
(patina) 

bronzanozelena 

 bürökzöld #4A8C73, RGB: 74 140 
115, H: 158 

hemlock color kukuta-zelena 

 cédruszöld #5C997A, RGB: 92 153 
122, H: 149 

cedar tree color kedar-zelena 

 cementzöld #B6BFA1, RGB: 182 191 
161, H: 78 

cement green cement-zelena 

 cigányzöld #2DCC2D, RGB: 45 204 
45, H: 120 

Gipsy green cigansko zelena 

 cinkzöld #42844A, RGB: 66 132 
74, H: 127 

zinc green cink-zelena 

 citromzöld #AFC742, RGB: 175 199 
66, H: 70 

lemon green limun-zelena 

 csalánzöld #398C31, RGB: 57 140 
49, H: 115 

nettle green kopriva-zelena 

 csehzöld #8F8B58, RGB: 143 139 
88, H: 56 

bohemian green 
earth 

češko zelena 

 csízzöld #CEDE4A, RGB: 206 222 
74, H: 66 

siskin green čiž-zelena
323

 

 dinnyezöld #124D0E, RGB: 18 77 14, 
H: 116 

watermelon color lubenica-zelena 

 diózöld #769E6B, RGB: 118 118 
17, H: 107 

green nut color orah-zelena 

 egreszöld #CBD47F, RGB: 203 212 
127, H: 66 

gooseberry color ogrozd-zelena 

 eozinzöld #7EC476, RGB: 126 196 
118, H: 114 

eosin-glaze green 
color 

eozin-zelena
324

 

 epezöld  #94944A, RGB: 148 148 
74, H: 60 

bile green color žuč-zelena 

                                                           
323

 Čiž je vrsta ptice (Spinus spinus). 
324

 Jedna vrsta gleđi listera je zeleni eozin, izumeli su ga krajem 19. veka Vilmoš Žolnai i 
Vince Varga. Proizvod fabrike porculana Žolnai iz Pečuja je postao omiljen u doba 
secesije.  
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 erdőzöld #2F751F, RGB: 47 117 
31, H: 110 

forest green šuma-zelena 

 fazekaszöld #588F56, RGB: 88 143 
86, H: 118 

pottery green grnčarska zelena 

 fenyőzöld #56A47D, RGB: 86 164 
125, H: 150 

pine green bor-zelena 

 földzöld #949C7B, RGB: 148 156 
123, H: 75 

earth green color zemljana zelena 

 ftalo-zöld #009C9C, RGB: 0 156 
156, H: 180 

phthalogreen, 
phthalocyanine 
green 

ftalo-zelena
325

 

 fűzöld #6EB824, RGB: 110 184 
36, H: 90 

grass green trava-zelena 

 gekkózöld #94BF47, RGB: 148 191 
71, H: 81 

gecko green geko-zelena
326

 

 gyíkzöld #6ABD4B, RGB: 106 189 
75, H: 104 

lizard green gušter-zelena 

 hagymazöld #5A7B52, RGB: 90 123 
82, H: 108 

chive green luk-zelena 

– hányászöld – vomiting green povraćka-zelena 

 haragoszöld #3D6935, RGB: 61 105 
53, H: 111 

„angry” green gnevna-zelena, 
ljutito zelena 

 hárszöld #C1CA77, RGB: 193 202 
119, H: 66 

linden green lipa-zelena 

 hernyózöld #9CC64A, RGB: 156 198 
74, H: 79 

caterpillar green gusenica-zelena 

 hínárzöld #79B25C, RGB: 121 178 
92, H: 100 

seaweed green drezga-zelena 

 Hooker-zöld #7DBD8D, RGB: 125 189 
141, H: 135 

Hooker's green Huker-zelena
327

 

 írzöld #189452, RGB: 24 148 
82, H: 148 

Irish green irsko zelena 

 jáde-zöld #9CC4A4, RGB: 156 196 
164, H: 132 

jade green color žad-zelena 

                                                           
325

 Poreklo naziva: naphtha (grčki) = nafta. Razni zeleni pigmenti se mogu napraviti od 
njega od plavkastog do žućkastozelenog. Ovaj organski pigment se proizvodi od 1930, 
kao boja je jako rasprostranjena ali je naziv manje poznat.  
326

 Vrsta gmizavca. 
327

 V. Huker britanski ilustrator (18. vek). Huker-zelena je boja u akvarelu. Plavi sastojak 
je prusko ili indigoplava, a drugi je žuta, zbog toga postoje dve nijanse: plavlja i žuća. 
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 jégzöld #D6F6EA, RGB: 214 246 
234, H: 158 

ice green led-zelena 

 kadmiumzöld #719A0E, RGB: 113 154 
14, H: 78 

cadmium green kadmium-
zelena

328
 

 kákazöld #7C9D6A, RGB: 124 157 
106, H: 99 

bulrush color sita-zelena, šaš-
zelena 

 kaktuszzöld #92A899, RGB: 146 168 
153, H: 139 

cactus green kaktus-zelena 

 kaméleonzöld #68AE44, RGB: 104 174 
68, H: 100 

chameleon green kameleon-zelena 

 káposztazöld #B9E6A8, RGB: 185 230 
168, H: 104 

cabbage green kupus-zelena 

 Kapri-zöld #D7EBD7, RGB: 215 235 
215, H: 120 

Capri-green Kapri-zelena 

 katonaszín #84866D, RGB: 132 134 
109, H: 65 

military green sivomaslinasta, 
smb 

 keltazöld #59AB89, RGB: 89 171 
137, H: 155 

Celtic green keltsko zelena 

 khaki, keki #8F8851, RGB: 143 136 
81, H: 53 

khaki kaki boja 

 kígyózöld #6FB35A, RGB: 111 179 
90, H: 106 

snake green zmija-zelena 

 kivizöld #8FBA4C, RGB: 143 186 
76, H: 83 

kiwi fruit color kivi-zelena 

 klorofillzöld #73A500, RGB: 115 165 
0, H: 78 

chlorophyll green hlorofil-zelena 

 kobaltzöld #679E88, RGB: 103 158 
136, H: 156 

cobalt green kobalt-zelena 

 kolibrizöld #46CCA0, RGB: 70 204 
160, H: 160 

colibri green, 
hummingbird green 

kolibri-zelena 

 korallzöld #94D7A5, RGB: 148 215 
165, H: 135 

coral green kolralnozelena 

 krémzöld #DDF3BD, RGB: 221 243 
189, H: 84 

cream green krem-zelena 

 króm-oxid-zöld #428530, RGB: 66 133 
48, H: 107 

chromium oxide 
green 

hrom-oksid-
zelena 

 króm-oxid-zöld 
tüzes 

#45B696, RGB: 69 182 
150, H: 163 

chromium oxide-
green brillant 

hrom-oksid-
vatrenozelena 

                                                           
328

 Veštački mineralni pigment, mešavina cerulin-plave i kadmium-žute. U zavisnosti koja 
preovladava, postoji žućkasta i plavkasta nijansa. 
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 krómzöld #41C784, RGB: 65 199 
132, H: 150 

chrome green hrom-zelena 

 levélzöld #6BB323, RGB: 107 179 
35, H: 90 

leaf green list-zelena 

– libafoszöld – goose shit green guščiji izmet-
zelena 

 
lime-zöld #BDCF70, RGB: 189 207 

112, H: 71 
lime green limeta-zelena 

 limonádézöld #E2EBB5, RGB: 226 235 
181, H: 70 

lemonade green limunada-zelena 

 lódenzöld #77856A, RGB: 119 133 
106, H: 91 

loden green lovačko zelena 

 lombzöld #59842D, RGB: 89 132 
45, H: 90 

foliage color krošnja-zelena 

 macskazöld #029F8C, RGB: 2 159 
140, H: 173 

cat's eye green zelena poput 
mačijih očiju 

 magyarzöld #399C6C, RGB: 57 156 
108, H: 151 

Hungarian green mađarsko zelena 

 malachitzöld #1AAE95, RGB: 26 174 
149, H: 171 

malachite green, 
Hungarian green 

malahit-zelena
329

 

 mandulazöld #A3B594, RGB: 163 181 
148, H: 93 

almond green badem-zelena 

 mentazöld #90D1B1, RGB: 144 209 
177, H: 150 

mint/spearmint 
green 

nana-zelena 

 méregzöld #53664A, RGB: 83 102 
74, H: 102 

poison green otrov-zelena 

 mezőzöld #AEBD62, RGB: 174 189 
98, H: 69 

field green polje-zelena 

 mocsárszín #9C9E7E, RGB: 156 158 
126, H: 64 

swamp color močvara-zelena 

 mohazöld #738F5A, RGB: 115 143 
90, H: 92 

moss color mahovina-zelena 

 mohaszürke #898E72, RGB: 137 142 
114, H: 71 RAL 7003 

moss grey mahovina-siva 

 nádzöld #7CA24F, RGB: 124 162 
79, H: 87 

rush green trska-zelena 

 nedvzöld #688744, RGB: 104 135 
68, H: 88 

sap green color  vlažna-zelena
330

 

                                                           
329

 Malahit je poludragi kamen. 
330

 Boja biljnog porekla koja je brzo bledela. Prodavao se u gustom tečnom stanju i 
morala se održavati vlažnom, otud potiče ime nijanse. 
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 nefritzöld #94AD6B, RGB: 148 173 
107, H: 82 

nephrite green nefrit-zelena
331

 

 nyárzöld #4EB51B, RGB: 78 181 
27, H: 101 

summer green letnje zelena 

 olajfazöld #8AA895, RGB: 138 168 
149, H: 142 

olive tree color boja maslinovog 
drveta 

 olajzöld #A6A636, RGB: 166 166 
54, H: 60 

olive green maslinastozelena 

 opálzöld #72DE8C, RGB: 114 222 
140, H: 133 

opal green opalnozelena 

 Oxford-zöld #066858, RGB: 6 104 88, 
H: 170 

Oxford-green Oksford-zelena 

 páfrányzöld #8DAE18, RGB: 141 174 
24, H: 72 

fern green paprat-zelena 

 palackzöld #55864B, RGB: 85 134 
75, H: 111 

bottle green boca-zelena 

 palazöld #87998D, RGB: 135 153 
141, H: 140 

slate green škriljac-zelena 

 pálmazöld #71BF39, RGB: 113 191 
57, H: 95 

palm green palma-zelena 

 papagájzöld #5FFF30, RGB: 95 255 48, 
H: 106 

parrot green papagaj-zelena 

 párizsi zöld #7BB27D, RGB: 123 178 
125, H: 122 

Paris green parisko zelena
332

 

 patinazöld #7DA89A, RGB: 125 168 
154, H: 161 

patina green patinastozelena 

 pávazöld #40AFA6, RGB: 64 175 
166, H: 175 

peacock green paun-zelena 

 pázsitzöld #76A034, RGB: 118 160 
52, H: 83 

lawn color travnjak-zelena 

 penészzöld #739183, RGB: 115 145 
131, H: 151 

mould green plesan-zelena 

 permanenszöld #179983, RGB: 23 153 
131, H: 171 

permanent green permanentno-
zelena 

 perzsazöld #75B8A2, RGB: 117 184 
162, H: 160 

Persian green persijsko zelena 

 pisztáciazöld #AED098, RGB: 174 208 
152, H: 96 

pistachio-green pistaći-zelena 
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 Nefrit je poludragi kamen, po verovanju štiti od bubrežnih bolesti.  
332

 Bakar arsenat, jaki otrov, insekticid. U 19. veku se koristio i kao pigment, za bojenje 
tapeta i veštačkog cveća. 
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 pontyszürke #798174, RGB: 121 129 
116, H: 98 

carp grey šaran-siva 

 ponyvazöld #6B8463, RGB: 107 132 
99, H: 107 

tarpaulin green cirada-zelena 

 rezedazöld #738C63, RGB: 115 140 
99, H: 97 

reseda green, weld rezeda 

 rézrozsdazöld #65BBA2, RGB: 101 187 
162, H: 163 

verdigris boja bakarne rđe 

 rézzöld #10A69C, RGB: 16 166 
156, H: 176 

verdigris, copper 
green 

bakar-zelena 

 rozmaringzöld #7AA182, RGB: 122 161 
130, H: 132 

rosemary green ruzmarin-zelena 

 salátazöld #ACE368, RGB: 172 227 
104, H: 87 

lettuce green salata-zelena 

 sáskazöld #ADCE31, RGB: 173 206 
49, H: 73 

sedge green skakavac-zelena 

 sászöld #7FA984, RGB: 127 169 
132, H: 127 

locust green šaš-zelena 

 Scheele-zöld #7FCA8B, RGB: 127 202 
139, H: 130 

Scheele's green Šil-zelena
333

 

 schweinfurti 
zöld 

#429C6B, RGB: 66 156 
107, H: 147 

emerald green, 
Schweinfurt green 

švajnfurtsko 
zelena

334
 

 skótzöld #5A8C7B, RGB: 90 140 
123, H: 160 

Scottish (Scotch-) 
green 

škotsko zelena 

 smaragdzöld #39B69C, RGB: 57 182 
156, H: 168 

emerald green smaragdnoze-
lena 

 sóskazöld #869841, RGB: 134 152 
65, H: 72 

sorrel green kiseljak-zelena 

 spenótzöld #62733A, RGB: 98 115 
58, H: 77 

spinach green spanać-zelena 

 szeladon #A1CFC0, RGB: 161 207 
192, H: 160 

seladon/celadon 
green 

seladon-zele-
na

335
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 Ovu boju je patentirao švedski hemičar Karl V. Šil (1742–1786). Sadrži arsenik i bakar i 
veoma je otrovna. Sličnog je sastava kao švajnfurtska zelena, ali sa nešto manje arsena.  
334

 Švajnfurt je grad u Nemačkoj, gde je ova boja patentirana. Radi se o veštačkom 
mineralnom pigmentu, mešavini bronze i arsena.  
335

 Seladon je reč francuskog porekla, ime popularnog junaka Celadon, koji je imao 
specifično plavo odelo. Boja se korislila na Dalekom Istoku za keramičku gleđ. Bila je 
popularna, jer podseća na žad, a žad je u Kini simbol dugovečnosti. Važilo je verovanje 
da gleđ napukne ili promeni boju ukoliko dođe u dodir sa otrovom, zbog toga je ova 
vrsta keramike mogla biti samo u posedu careva.  
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 szkarabeusz-
zöld 

#3A7873, RGB: 58 120 
115, H: 176 

scarab green skarabej-zelena 

– takonyzöld – snot green slinac-zelena 

 tavaszzöld #BDE858, RGB: 189 232 
88, H: 77 

spring green prolećno zelena 

 teaporszín #C5D175, RGB: 197 209 
117, H: 67 

'green tea powder' 
color 

boja čaja u 
prahu

336
 

 tengerzöld #1CBAB2, RGB:28 186 
178, H: 177 

sea green more-zelena 

 tiroli zöld #6BB39B, RGB: 107 179 
155, H: 160 

Tyrolite / Tyrol earth 
green 

tirolsko zelena
337

 

 topázzöld #C3E8D0, RGB: 195 232 
208, H: 141 

topaz green topaz-zelena 

 toszkánzöld #087B10, RGB: 8 123 16, 
H: 124 

Tuscan / Tuscany 
green 

toskansko zelena 

 törökzöld #39AE8E, RGB: 57 174 
142, H: 164 

Turkish green tursko zelena 

 tujazöld #559744, RGB: 85 151 
58, H: 108 

thuya green tuja-zelena 

 tundrazöld #8C946B, RGB: 140 148 
107, H: 71 

tundra green tundra-zelena 

 turmalinzöld #95CAA7, RGB: 149 202 
167, H: 140 

turmaline green turmalin-zelena 

 türkizzöld #39D5A9, RGB: 57 213 
169, H: 164 

turquoise green tirkizna (zelena) 

 uborkazöld #84A64A, RGB: 132 166 
74, H: 82 

cucumber color krastavac-zelena 

 üvegzöld #C5EBDE, RGB: 197 235 
222, H: 160 

glass green staklo-zelena 

 vadászzöld #798F6B, RGB: 121 143 
107, H: 96 

hunter green lovac-zelena 

 Van Eyck-zöld #529C3A, RGB: 82 156 
58, H: 105 

Van Eyck's green Van Ajk-zelena 

 varangyzöld #788951, RGB: 120 137 
81, H: 78 

toad green krastača-zelena 
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 Zelena gleđ koja podseća na prah zelenog čaja veoma je popularna u kineskoj 
keramičkoj umetnosti. 
337

 Zelena zemljana boja koja se eksploatiše u Tirolu ima plavlju nijansu od zemlje iz 
Verone, odnosno češke zemlje.  
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 veronai 
zöld(föld) 

#A4B08D, RGB: 164 176 
141, H: 80 

Verona green earth veronska zelena 
zemlja

338
 

 Veronese-zöld #149E89, RGB: 20 158 
137, H: 172 

Veronese green Veroneze-
zelena

339
 

 vízzöld #90DFCC, RGB: 144 223 
204, H: 167 

water green voda-zelena 

– zombizöld – zombie green zombi-zelena 

 zuzmózöld #C3CCB2, RGB: 195 204 
178, H: 80 

lichen green lišaj-zelena 

 zsályaszín #BDBD94, RGB: 189 189 
148, H: 60 

sage green žalfija-zelena 

 zsengezöld #D1E87D, RGB: 209 232 
125, H: 73 

tender green nežnozelena 
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 Zelena zemlja koja se eksploatiše u blizini italijanskog grada Verone je osnovni 
sastojak pigmenta ove boje. Prirodan je zemljani pigment koji sadrži puno silikata.  
339

 Paolo Veroneze je bio italijanski slikar (1528–1588) koji je često koristio ovu boju.  
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A sárga a legfényesebb és legvilágosabb kromatikus szín. Különböző 

árnyalatai jelen vannak a természetben, de az ember is nagymértékben hozzá-

járul változatosságának kialakításában. Telítettségétől függően különböző hatást 

gyakorol az ember lelkivilágára.  

 

 A ’sárga’ színtartománya 

  világos   

NARANCS- 
SÁRGA  

 

ZÖLD 

  sötét   

A sárga szín különböző árnyalatai, középen a fokális ponttal
340  

 
Először azonban vizsgáljuk meg, mi minden vonható le a metanyelvi 

vonatkozásairól a két nyelvben. Íme, hogyan értelmezi a sárga és a žut lexé-

mákat a magyar és a szerb értelmező szótár. 

SÁRGA I. mn 1. A citrom, a kén színéhez hasonló színű | [...] rég irod Szőke. ~ haj 
2. Egészségtelenül sápadt [...] 3. kiv sárgás ˂bőrszínű˃ [...] II. fn 1. Sárga szín | 
Sárga festék 2. nép Sárga ló [tör v.← sár ’sárga, szőke’] (ÉKsz.). 
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 Forrás: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (A letöltés ideje: 2019. 11. 05.) 

http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm
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ŽUT, -A, -O 1. koji je boje limuna, žumanceta, voska, zlata i sl. (o materijama, 
predmetima koji su po prirodi takvi ili su načinjeni od materije takve boje, ili 
tako deluju) [...] 2. o raznim živim bićima koja su spolja takve boje [...] 3. o 
jednoj od ljudskih rasa u većem delu Azije 4. zlatan, pozlaćen [...] 5. (u im. 
službi) a. m mužjak žute dlake ili perja b. m nar dukat c. ž ženka žute dlake ili 
perja

341
 (RSJ). 

A prototipikus jelentésmeghatározásból kiderül, hogy a magyar a citrom 

és a kén színéhez hasonlítja a sárgát, a szerb pedig a citromon kívül még a 

tojássárgájához, a viaszhoz és az aranyhoz. A szakirodalomban felmerült a kér-

dés, hogy mennyire tipikusak és szerencsések ezek a példák. A citrom vitat-

hatatlanul megfelel, ezért is van meg mindkét nyelvben, sőt mindkettőben 

asszociációs típusú árnyalatnévként is szerepel a citromsárga, illetve a limunžut 

melléknév. A kén már megkérdőjelezhető, hiszen manapság kevés ember van 

közvetlen kapcsolatban vele. A szerb példáknál azt figyelhetjük meg, hogy a 

viasz kevésbé képezi mindennapjaink részét, és egy kicsit távol esik a ’sárga’ 

fokális pontjától. A magyar első jelentés alpontjában szerepel a szőke emberi 

hajszín is, ami természetszerűleg a szerbből kimarad, hiszen ott a legvilágosabb 

szőrzetre a ’kéket’ használják, viszont a szerbben a második jelentés ezt részben 

kompenzálja azzal, hogy az élőlények ’sárga’ külalakjára utal. A magyar szótár 

második helyen a sárgát a sápadt bőrrel, megjelenéssel vonja párhuzamba. 

Mindkét nyelv harmadikként a sárga emberfajra utal, a szerb expliciten meg-

nevezi, hogy az ázsiai rasszról van szó, míg a magyar szótár közvetetten 

fogalmaz, általánosságban említve a sárgás bőrszínt. A szerbben még negye-

dikként az ’arany’ is megjelenik. Főnévi funkcióban a szerbben nincs megne-

vezve a ’szín’, illetve a ’festék’ jelentés, de ott az ’aranypénz’ szerepel helyette. 

Az állatok szőrzetük szerinti jellemzése kapcsán viszont sor kerül a nemek 

szerinti megkülönböztetésre is. 

A magyar sárga szavunk etimológiája nincs teljesen tisztázva. Két 

magyarázat is van rá, az egyik, hogy honfoglalás előtti török jövevényszó, a 

másik pedig, hogy a szintén török eredetű ’sárga’ jelentésű sár származéka. Mai 
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 SÁRGA 1. olyan mint a citrom, a tojássárgája, a viasz, az arany stb. színe (az anyagok és 
tárgyak esetében, amelyek természetüknél fogva ilyenek, vagy ilyen színű anyagból 
készültek, vagy ilyen hatást keltenek) [...] 2. különböző élőlények, amelyeknek külalakja 
ilyen színű [...] 3. az emberi fajok egyike, amely Ázsia nagyobb részét képezi 4. arany, 
aranyozott [...] 5. (főnévi szerepben) a. (hímnemű) sárga szőrű vagy tollú hím állat b. 
(hímnemű) nép aranypénz c. (nőnemű) sárga szőrű vagy tollú nőstény állat. 



A SÁRGA / ŽUTA 

 

341 

szavunknak ugyanis néhány régi változata ismeretes, a sár- mellett a sárig és a 

sárog. Etimológusaink amellett érvelnek, hogy a sárog tőhöz az ómagyar korban 

egy -a kicsinyítő képző járult, s az így keletkezett sároga alakból idővel kiveszett 

az o magánhangzó, a mai sárga szót eredményezve. A szerb žut Skok szerint 

balti szláv, össz-szláv és ószláv eredetű melléknév: 

žut, f žuta (Vuk (na-}, balto-slav., sveslav. i praslav. pridjev *гьІІъ, ≫flavus, 
galbinus (rom.jezici)≪. 

A ’SÁRGA’ SZIMBÓLUMRENDSZERE 

A ’sárga’ a Nap színe, intenzív, telített és ragyogó, a legmelegebb és 

legfényesebb szín. Vannak negatív konnotációi is, de többnyire pozitív jellegű. A 

’sárga’ az örömet, boldogságot, az értelmi képességeket szimbolizálja. Jó köz-

érzetet biztosít, a jókedv megteremtéséért felelős, ezenkívül nemcsak a szellemi 

tevékenységeket ösztönzi, hanem az izomműködést is serkenti. Kellemes és 

vidám benyomást kelt, reményt és derűlátást áraszt, lelkesedést idézhet elő és 

optimizmust. Ez a szín az agy bal féltekéjére hat, ösztönzi az értelmi képessé-

geket, a kommunikációt. Segít a figyelem összpontosításában, abban, hogy 

letisztuljonak gondolataink, s ezáltal hozzájárul a helyzet racionális mérle-

geléséhez, valamint a határozatok meghozatalához. A jövő felé irányul, és ön-

bizalmat áraszt. 

Ugyanakkor, ha túlsúlyba kerül, nyugtalanságot okozhat, szorongást és 

indulatosságot is előidézhet, valamint felgyorsítja az anyagcserét. A ’barna’ 

állandóságával, biztonságával, megbízhatóságával ellentétben a mulandóságot 

és az ösztönös cselekvést is jelenti. Annyi biztos, hogy nem az érzelmek, hanem 

a ráció színe. A piszkossárga elővigyázatosságra szólít, a fizikai állapotok közül a 

bomlást, rothadást, betegséget, a szellemiek közül pedig a gyávaságot és a 

féltékenységet jelképezi, szemben a világossárgával, amely az értelem, az ész, a 

frissesség szimbóluma. 

A ’sárga’ pozitív tulajdonságával kapcsolatosan hangsúlyozni kell még, 

hogy a termékenységet, a gazdagságot (nyilván az arany színe miatt), a haladást 

és a jólétet (talán a búzakalász miatt) juttatja eszünkbe. Ugyanakkor a ’sárga’ az 

ősz színe, amely a gazdag, sokfajta gyümölcs beérése ellenére az elmúlást és a 

hanyatlást juttatja eszünkbe. Ahogyan megsárgul a levél, úgy idővel az ember 

foga, bőre is sárgás árnyalatot kap.  
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Tekintettel arra, hogy a ’sárga’ színnek élénk, szembeötlő, figyelmeztető 

jelzésként a közlekedési jeleknél van fontos szerepe, a közlekedési jelzőlámpán a 

piros és a zöld között áll, de különböző más veszélyekre is felhívja figyelmünket, 

különösen a feketével kombinálva: pl. a robbanóanyagok vagy a radioaktív 

sugárzás kockázatára utalhat. Többek között a vesztegzárakat is jelöli.  

Az, hogy egy szín milyen benyomást kelt bennünk, hogyan hat köz-

vetlenül lelkivilágunkra, befolyásolja annak szimbolikus jelentését és a vele 

kapcsolatos megnyilatkozásainkat. Mindez, többek között, jól tükröződik az 

általa kiváltott asszociációk jellegében, valamint a frazeológiában is.  

Tekintsük még át, hogy a történelem során az egyes kultúrákban milyen 

szerep jutott a ’sárga’ színnek.  

A sárgát már a másfél évezreddel ezelőtt készült barlangfestményeken 

is felfedezhetjük. Az arzén-szulfátként ismeretes méregfestéket Egyiptomban, 

Kínában is előállították, az egyiptomi írásban pedig a nőket jelölő szavakat sárga 

színnel jelölték.  

Tekintettel arra, hogy a ’sárga’ elsősorban a Nap színe, számos 

kultúrában istenként tisztelték. Az ógörög mitológiában a Napisten sárga palás-

tot visel, amíg aranyszekéren hajt végig az égbolton keletről nyugatra, sárga 

fényt árasztva; egyben az isteni bölcsességet is jelképezte.  

A feudalizmus korában a színek társadalmi státuszt jelöltek, amely ér-

telmében a szolgák sárga öltözetet viseltek, hasonlóan a hindu kasztrendszerű 

társadalmakban, ahol a kézművesek, kereskedők, földművesek színét képviselte 

a barnával egyetemben.  

A keresztes háborúk után az Európát fenyegető külső veszély meg-

szűntével, belső veszélyek jelentkeztek. Megkezdődött a varázslók és eretnekek 

üldözése, minden társadalmi kisebbségi csoportosulást megbélyegeztek, 

leginkább sárga színű jelzés viselésére kötelezték őket, így a zsidó közösségeket 

és zsinagógákat is sárgával jelölték. Amikor tehát a nácizmus ideje alatt a múlt 

század harmincas éveiben a zsidók megkülönböztetésére Dávid sárga csillagát 

kezdték alkalmazni, tulajdonképpen a középkori szimbólumrendszerhez nyúltak 

vissza.  

A sárga a rendetlenséget, a káoszt, a féktelenséget, valamint az elme-

bajt, őrületet is jelképezte. Az utóbbi magyarázata talán abban rejlik, hogy a 

sárga szín előállítására használt sáfrány nevetőgörcsöt idéz elő, innen eredhet ez 
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a képzettársítás. Ezenkívül az arzéntartalmú mérgező auripigmenttel is kapcso-

latba hozzák. Az elmegyógyintézeteket ezért sokfelé sárgaháznak is nevezik.  

A festészetben az impresszionista irányzat megjelenésével nagy 

előszeretettel kezdték alkalmazni a ’sárgát’, amikor a festők elhagyták műter-

müket, és a természetben alkottak. Az absztrakt festészettel újra népszerűvé 

vált. 

Ázsiában a ’sárga’ a boldogságot, szerencsét, bölcsességet és össz-

hangot jelképezi. A kínai civilizációban a császár színe volt, és a buddhizmusban 

is jelentős szerepet játszott, ezért a szerzetesek is ilyen színű ruhát viselnek. 

Kínában a sárga az aktív és kreatív férfielv, a Yang színe, amely a fekete női szín-

nel áll ellentétben.342 Egyébként a kínai kultúra öt világrészt különböztet meg, az 

ötödik középen foglal helyet, ott, ahol Kína fekszik. Kínát a Középpont Biro-

dalmának nevezik, a császárok rezidenciája képezi a sárga színű világmindenség 

közepét. 

A SÁRGA ÁRNYALATOK 

A színtár.hu portál az összesen 151 sárga árnyalat közül 30-at sorol a 

tiszta fokális sárgák közé, amelyek a színtartomány központi helyét foglalják el. 

Ezek nagyrészt a természetben található jelenségekről kapták nevüket, s külö-

nösen megterhelt a növény- és állatvilági asszociációk fogalomköre. A növények 

közül is a sárga virágúak a gyakoribbak: kikericssárga ’mrazovac-žuta’, nárcisz-

sárga ’narcis-žuta’, pitypangsárga ’maslačak-žuta’, napraforgósárga ’suncokret-

žuta’, körömvirágsárga ’neven-žuta’, boglárkasárga ’ljutić-žuta’, kőrissárga ’ja-

sen-žuta’, töksárga ’bundeva-žuta’, az állatoknál pedig a madárfajták és a darázs 

képviseltetik magukat: rigósárga ’kos-žuta’, kanárisárga ’kanarinac-žuta’, da-

rázsszín ’boja ose’. A többi természetbeli árnyalat közül meg kell említeni még a 

kiemelt helyen található napsárgát ’sunce-žuta’, az őszaranyt ’jesenje-žuta’, 

valamint a vegyészet tárgykörébe tartozóakat: kadmiumsárga ’kadmium-žuta’, 

krómsárga ’hrom-žuta’, ércsárga ’metalnožuta’. Van közöttük néhány földrajzi, 

illetve történelmi vonatkozású, amely a lelőhelyre, de még inkább a korszakra 

vonatkoztatható: pompeji-sárga ’pompejsko žuta’, Habsburg-sárga ’habsburško 

žuta’, osztráksárga ’austrijsko žuta’, császársárga ’carskožuta’, királysárga 
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 Az európai kultúrában a ’fekete’ képviseli a férfiszínt, nőinek pedig a ’fehér’ számít. 
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’kraljevsko žuta’, barokksárga ’barokno žuta’. Az ember készítette tárgyak is 

szerepelnek, főleg a közlekedéssel kapcsolatosak, a járművek és a jelzőlámpa, 

vagy a közlekedési jelek színére utalva: taxisárga ’taksi-žuta’, villamossárga 

’tramvaj-žuta’, jelzősárga ’signal-žuta’; a diszkósárga ’disko-žuta’ a fényessége 

miatt került ide. 

Meggondolandó, hogy esetleg az itt felsoroltak közül valamelyik be-

emelhető lehetne-e a kén helyett, mint prototípus, az értelmező szótár szó-

cikkébe. 

A többi sárga árnyalatot még öt osztályba sorolhatjuk. Az első a 

HIDEGSÁRGÁK csoportja, amelyek a ’zöld’ színtartománnyal határosak: citrom-

sárga ’limun-žuta’, birsalmasárga ’dunja-žuta’, nektársárga ’nektar-žuta’, kökör-

csinsárga ’sasa-žuta’, repcesárga ’repica-žuta’, uránsárga ’uran-žuta’, nikkel-

titánsárga ’nikal-titaniumsko žuta’, cinksárga ’cink-žuta’, tavaszi sárga ’prolećno 

žuta’, hanzasárga ’Hanza-žuta’, nepáli sárga ’nepalsko žuta’, kolerasárga ’kole-

ra-žuta’. 

A MELEGSÁRGÁK a ’narancssárga’ tartományával határosak: dinnyesárga 

’dinja-žuta’, körtesárga ’kruška-žuta’, kurkumasárga ’kurkuma-žuta’, sáfrány-

sárga ’šafran-žuta’, tojássárga ’jaje-žuta’, sörsárga ’pivo-žuta’, kukoricasárga 

’kukuruz-žuta’, rezedasárga ’rezeda žuta’, dáliasárga ’dalija-žuta’, arzénsárga 

’arsen-žuta’, antimonsárga ’antimon-žuta’, perzsasárga ’persijsko žuta’, majo-

likasárga ’majolika-žuta’, kobaltsárga ’kobaltno žuta’, indiai sárga ’indijsko 

žuta’, avignoni sárga ’avinjonsko žuta’. 

A VILÁGOSSÁRGA árnyalatok a színtartomány felső sávjában helyezkednek 

el, a fehérhez közel: lensárga ’žuta poput lanenog cveta’, kankalinsárga ’jagor-

čika-žuta’, mimózasárga ’mimoza-žuta’, búzasárga ’žito-žuta’, szalmasárga 

’slamnatožuta’, ananászsárga ’ananas-žuta’, mangósárga ’mango-žuta’, banán-

sárga ’banana-žuta’, olajsárga ’ulje-žuta’, vajszín ’puter-žuta’, krémsárga ’krem’, 

vaníliasárga ’vanila-žuta’, sajtsárga ’sir-žuta’, piskótasárga ’piškota-žuta’, mus-

kotálysárga ’tamjanika-žuta’, borsárga ’vino-žuta’, mézszín ’boja meda, mede-

na’, csibesárga ’pile-žuta’, kacsasárga ’patka-žuta’, kislibasárga ’guskica-žuta’, 

baritsárga’ barit-žuta’, kénsárga ’sumpor-žuta’, löszsárga ’les-žuta’, rézsárga 

’mesing-žuta’, gyöngysárga ’bisernožuta’, aranysárga ’zlatnožuta’, sáraranyszín 

’zlatnožuta’, topázsárga ’topaz-žuta’, Mária Terézia-sárga ’Marija Terezija-žuta’, 

kasseli sárga ’Kasel-žuta’, japánsárga ’japansko žuta’, Nanking-sárga ’Nanking-
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žuta’, mongolsárga ’mongolsko žuta’, nápolyi sárga ’napuljsko žuta’, perui sárga 

’peruansko žuta’. 

A SÖTÉTSÁRGÁK a ’barna’ színtartományhoz állnak közel. Ezekből jóval 

kevesebb van, tekintettel arra, hogy a sárgára a telítettség jellemző. Talán itt 

találjuk az egytagú sárga okker árnyalat legváltozatosabb előfordulását: okker 

’oker’, aranyokker ’zlatnooker’, szaténokker ’satenskooker’, további sötétsárgák 

a mustársárga ’senf-žuta’, karamellsárga ’karamel-žuta’, currysárga ’kari-žuta’, 

kalászsárga ’klasje-žuta’, csauszín ’boja čau-čau’, borostyánsárga ’ćilibar-žuta’, 

méhsárga ’pčelinje žuta’. 

A TÖRTSÁRGÁK az akromatikus szürke színnel való keverésével jönnek 

létre. Ezeknek legtipikusabb képviselői a fenyőfaszín ’jela-žuta’, juharfaszín 

’javor-žuta’, cserszín ’cer-žuta’, kőrisszín ’jasen-žuta’, szénasárga ’seno-žuta’, 

zsufa ’slama-žuta’, gyékényszín ’rogoz-žuta’, teveszín ’kamilja boja’, rókasárga 

’lisičježuta’, kígyósárga ’zmija-žuta’, homoksárga ’pesak-žuta’, sivatagsárga 

’pustinjskožuta’, szaruszín ’rožnata boja’, Szahara-sárga ’Sahara-žuta’, márga-

szín ’boja marge’, oxidsárga ’oksidnožuta’, salétromsárga ’šalitrastožuta’, fagy-

gyúsárga ’loj-žuta’, mézgasárga ’smola-žuta’, enyvszín ’tutkalo-žuta’, chamois 

’šamoa-žuta’, húslevesszín ’boja bistre supe’, pezsgőszín ’šampanj-boja’, savó-

szín ’boja surutke’, brüsszeli sárga ʼbriselsko žutaʼ. 

Az asszociációs árnyalatnevek indíttatását a fokális színeknél említett 

fogalomkörök képezték, kisebb-nagyobb megterheltséggel. A zöldes- és a 

melegsárgáknál a gyümölcsalapú nevek szerepelnek, a világos- és sötétsárgáknál 

pedig az ételnevek jelennek meg. A prototipikus színnél említett madárneveken 

kívül a világos- és törtsárgáknál a házi- és vadállatok is gyakrabban megjelennek. 

A törtsárgákra a legjellemzőbbek a fa- és a természetes anyagok ihlette szín-

nevek megléte. 

Amint láttuk, az összetett színárnyalatok a szokásos módon keletkeztek, 

utótagjukat leginkább a sárga képezi, vagy pedig a fölérendelt szín fogalom. 

Tekintettel arra, hogy a szerb nem annyira hajlamos az összetett szavak kép-

zésére, elég nagy gondot okoz a megfeleltetésük. Ha ugyanis mégis az össze-

tételek mellett döntünk, kétféleképpen járhatunk el, a kötőszavas (limun-žuta, 

ananas-žuta stb.) és a kötőszó nélküli, egybeírásos (zlatnožuta, kraljevsko žuta, 

lisičiježuta stb.) formát választhatjuk. Ha ez nem lehetséges, akkor a körülírásos 

hátravetett jelzős szerkezetekhez (žuta poput lanenog cveta, boja meda, boja 

marge, boja bistre supe stb.) kell folyamodnunk. 
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A ’SÁRGA’ SZÍN A SZÓASSZOCIÁCIÓS SZÓTÁRAKBAN 

A ’sárga’ a legfényesebb meleg szín. A Nap színe. Figyeljük meg, hogyan 

nyilvánul ez meg az asszociációk terén. 

ŽUT sunce 109; limun 82; Kinez 34; bolestan 29; cvet 27; bolest 22; mesec 21; 
boja 17; ljubomora, plav 16; maslačak, suncokret 15; zub, žutica 14; list 13; 
banana 11; mrav 9; beo, prljav 8; veseo 7; narcis, pile, zlato 6; dukat, jaje, 
kanarinac, pas, zelen 5; crven, papir, žumance 4; Japanac, jesen, lice, Rumun, 
star, taksi, Vranje 3; balon, bluza, cigareta, crn, duvan, -ica, jak, karton, ki-
šobran, klupa, kljun, krug, lep, leptir, leto, linija, narandžast, obojen, pače, put, 
Rumunija, ružan, ružno, sir, zlatan 2; -a karta, beonjače, bicikl, bled, boje zlata, 
braon, buđavost, Ciganin, cigarete, cirkus, crv, cveće, čovek, ćilim, dan, davlje-
nje, demokrata, Demokratska stranka, demokratski, detinjstvo, dim, drug, drvo, 
duks, Dunja, fuj, gaće, gadan, grejpfrut, hepatitis, heroin, hleb, i mrav, icterus, 
ja, jakna, Japanci, jastuk, ječam, Jevrej, jorgan, kamen, karanfil, kič, Kinezi, kiša, 
kljun, konj, kosa, kruška, kuda, kukuruz, lav, lepo, likovno, limar, lišće, loše, lud, 
lug, ljiljan, ljut, mačak, mačor, majica, mali, mama, marker, masno, maturska 
haljina, med, meden, Mekdonalds, mlad, moja soba, mrk, mušica, ne volim 
žuto, nejasan, Nemačka Nenad, neomiljen, neraspoložen, nervoza, nezreo, 
now, odvratnost, oker, okvir, omiljen, optimističan, pamet, patike, peškir, po-
glavica, ponos, pridev, primetan, prljave uši, prljavi zubi, proleće, prst, Radić, 
radost, raspoloženje, robot, ruža, sebičan, semafor, simpatičan, siv, slovo M, 
smešno, smile, Snežanina soba, soba, sreća, sto, sunčan, suv, sveska, svet, 
svetlost, šator, šećer, šlajm, taxi, ten, težak, tmurno, topao, tučak, tup, tužni 
mesec, Tviti, upadljivost, uveli list, uvojak, vedar, Veljko, vlasi, yellow, zao, 
zavidnost, zeleno, zid, Zorić, žuč žut, žuta kosa, žuta ruža, žutić, žutika 1.
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 SÁRGA Nap 109; citrom 82; kínai férfi 34; beteg 29; virág 27; betegség 22; hold 21; szín 
17; féltékenység, kék 16; gyermekláncfű, napraforgó 15; fog, sárgaság 14; levél 13; 
banán 11; hangya 9; fehér, piszkos 8; vidám 7; nárcisz, csibe, arany 6; aranypénz, tojás, 
kanári, kutya, zöld 5; piros, papír, tojássárgája 4; japán férfi, ősz, arc, román férfi, öreg, 
taxi, Vranje 3; léggömb, blúz, cigaretta, fekete, dohány, -ság, erős, lap, esernyő, pad, 
csőr, kör, szép, lepke, nyár, vonal, narancssárga, színezett, kiskacsa, út, Románia, csúnya 
(hímnemű), csúnya (semlegesnemű), sajt, arany 2; ~ jegy/lap, a szem fehérje, kerékpár, 
sápadt, aranyszínű, barna, penész, cigány, cigaretta, cirkusz, kukac, virág, ember, sző-
nyeg, nap, fulladás, demokrata, Demokrata Párt, demokratikus, gyermekkor, füst, barát, 
fa, vastag póló, Dunja, fuj, gatya/bugyi, undorító, grépfrút, hepatitis, heroin, kenyér, 
sárga hangya, icterus, én, dzseki, japánok, párna, árpa, zsidó, paplan, kő, szegfű, giccs, 
kínaiak, eső, csőr, ló, haj, körte, merre, kukorica, oroszlán, szép, képzőművészet, bádo-
gos, levél, rossz, bolond, liget, liliom, mérges, kandúr, kandúr, póló, kicsi, mama, jelölő, 
zsíros, ballagási ruha, méz, mézes, McDonaldʼs, fiatal, az én szobám, sötét, legyecske, 
nem szeretem a sárgát, homályos, Németország Nenad, nem kedvenc, rosszkedvű, ide-
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SÁRGA szín 194 17,9%; nap/Nap 134 12,4%; irigység 70 6,5%; citrom 53 4,9%; 
irigy 51 4,7%; zöld 50 4,6%; virág 42 3,9%; piros 34 3,1%; ház 17 1,6%; rózsa 16 
1,5%; kínai, tojás 12 1,1%; narancs, pisa/pisi/húgy/vizelet 9 0,8%; fehér 8 0,7% 
dinnye, fekete, láz/sárgaláz 7 0,6%; autó, barna, fog, répa 6 0,6%; banán, 
barack, lila, méz, póló, szép, világos 5 0,5%; arany, diliház, fény, narancssárga, 
rigó, sárgaság, toll 4 0,4%; lámpa, levél, lócitrom, nárcisz, rózsaszín, ruha 3 
0,3%; alma, Balaton, bogár, bolond, bűz, búza, csibe, élénk, ember, folt, folyó, 
haj, kedvenc, keksz, kenyér, kukorica, lap, liliom, mackó, madár, napraforgó, 
notesz, nyár, PVC, sajt, sötét, színű, virágpor 2 0,2%; kék, nap; narancs, nap; 
arc, beteg, blúz, boldogság, bolond szín, bordó, brazil, buzi, chips, cipő, csík, 
csirke, cukor, darázs, drága, ékszer, émelyít, emlék, épület, erdő, erős szín, fa, 
fal, festék, fiú, földig, gyarmat, gyertya, gyík, hányás, házasok, hülyeség, japán, 
jelző, jóság, kabát, kakas, kaland, kamilla, kedvenc szín, kedvencem, kedvesség, 
kellemes, kocsink, koktél, kutya, labda, majonéz, margaréta, megtart, nadrág, 
napfény, napsugár, nyugalom, pad, pap, papagáj, papír, paprika, pipacs, piri, 
pitypang, pohár, porzó, Prága, pulóver, reggeli, réz, rideg, rossz, Sága, sárga, 
sárga föld, sárga rózsa, sárgaságot, Škoda, spárga, Szandi, szék, szép szín, szó, 
szoba, szürke, tök, tolltartó, tulipán, türkiz, undor, uno, vad, vágva, vagy, vágya, 
vaj, valamit, várja, vidám, világ, villamos, vörös, WC, zöldeskék 1 0,1%. 

Amennyiben szemügyre vesszük a ’sárga’ címszót a két nyelvben, 

láthatjuk, hogy a fölérendelt fogalom, a ’szín’, a magyar nyelvben az élen áll, a 

szerbben viszont sorrendben a nyolcadik, s hogy ott magára a sárgára jellemző 

tárgyak és jelenségek előzik meg a boja főnevet. Tekintettel arra, hogy a ’sárga’ 

és a ’kék/zöld’ szín megjelenése a Berlin–Kay-féle elmélet alapján egymás után 

történt, várható volt, hogy ez a válaszok sorrendjében is megmutatkozik. A 

szerbben ez az előfeltételezés igazoltnak tűnik, mivel a színek közül a ’kék’ (16) 

van első helyen, a ’zöld’ pedig a harmadikon (5). A magyarban az első helyen a 

zöld (50) áll, azonban a kék csak egyszeri előfordulással a kilencedik, még egy sor 

más színnel együtt. A szerbben az akromatikus ’fehér’ (8) a második, megelőzi a 

’pirosat’ (4) is, a magyarban viszont a piros (34) közvetlenül követi a zöldet. Az 

előfordulási számadatok alapján kitűnik, mennyire nagy a különbség az egyes 

                                                           
gesség, éretlen, now, undor, okker, keret, kedvenc, optimista, ész, tornacipő, törülköző, 
törzsfőnök, büszkeség, melléknév, szembetűnő, piszkos fül, piszkos fog, tavasz, ujj, Ra-
dić, öröm, jókedv, robot, rózsa, önző, szemafor, szimpatikus, szürke, M betű, nevet-
séges, smile, Snežana szobája, szoba, boldogság, asztal, napfényes, száraz, füzet, világ, 
fény, sátor, cukor, turha, taxi, arcbőr, nehéz, borús, meleg, bibe, mozsár, tompa, szomo-
rú hold, Tweety, feltűnőség, hervadt levél, fonat, derűs, Veljko, hajszálak, yellow, go-
nosz, irigység, zöld, fal, Zorić, epesárga, szőke haj, sárga rózsa, sárga mocsári növény, 
sóskaborbolya 1. 
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színek részvételi arányában a két korpusz között, a ’kék’-en kívül a magyar 

alapszínnevek megterheltsége sokkal nagyobb (plav 2,0% – kék 0,1%, zelen 

0,62% – zöld 4,6%, crven 0,5% – piros 3,1%). 

sorsz. HSZ žut   HSZ sárga  

 
VSZ 

előfordulás 
VSZ 

előfordulás 

számszerű % számszerű % 

boja (8) 17 2,12% szín (1) 194  17,90% 

1. plav  16 2,00% zöld 50 4,60% 

2. beo 8 1,00% piros 34 3,10% 

3. zelen 5 0,62% fehér 8 0,70% 

4. crven  4 0,50% fekete 7 0,67% 

5. crn/narandžast/zlatan 2 0,25% barna 6 0,60% 

6. braon/mrk/siv 1 0,12% lila 5 0,50% 

7.   narancssárga 4 0,40% 

8.   rózsaszín 3 0,30% 

9.    bordó/kék/szürke/ 
türkiz/vörös/zöldes- 
kék 

1 0,10% 

 

Az adatközlők mindkét nyelvben a ’NAP/NAP’ főnévvel válaszoltak leg-

gyakrabban a ’sárga’ színre (a szerbben 109-szer, 13,6%, a magyarban pedig 

134-szer, ami 12,4%-os találatot jelent), s ez érthető is, hisz ha valamilyen szín-

nel szemléltetni próbáljuk ezt az égitestet, ahhoz a ’sárgát’ választjuk. A ’sárga’ 

az a meleg szín, amely majdnem oly világos, mint a ’fehér’, de mégis rendelkezik 

színezettel. A naphoz a szerbben még társíthatjuk a holdat (22), mint a napot 

éjjelente felváltó égitestet, illetve a ’napsütötte’ jelentésű melléknevet sunčan, 

a magyarban pedig még a fény, illetve a napfény és a napsugár összetételek 

találhatóak meg. S hogy a természeti jelenségeknél maradjunk, egy sor olyan 

fogalomra akadtam a szerb szótárban, amely a második legvilágosabb színről jut 

az adatközlők eszébe. Ilyenek például azok az évszakok, amikor buja a vegetáció 

és színes a világ körülöttünk, tehát a ’tavasz’ proleće (1), a ’nyár’ leto (2), de 

legfőképpen az ’ősz’ jesen (3); a magyarban pedig előfordul a sárga föld is. 

A szerbben második helyen a prototipikus jelentésű limun (82) áll, 

ekvivalense, a citrom (53) a magyarban is elég gyakori, hiszen értelmező 

szótáraink éppen ezzel a gyümölccsel példálóznak, amikor a ’sárga’ jelentését 

magyarázzák. 
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A szótárak a szín harmadik jelentéseként az ÁZSIAI EMBERFAJt tüntetik fel, 

ezért nem meglepő, hogy mindkét nyelv korpuszában előfordulnak az ilyen 

jellegű válaszok. A szerbben a Kinez/Kinezi (35) ’kínai’ a leggyakoribb, a ma-

gyarban is megtaláljuk 12-szer, rajta kívül a sárga bőrű emberfaj értelemben 

még csak a japán (1), Japanac/Japanci (4) jelentkezik sokkal kisebb arányban. A 

többi népnév, amelyet a sárgával a szerb adatközlők kapcsolatba hoznak, a 

zászlajukon található szín vagy a szimbólumaik alapján kerülhetett be: Rumun 

(3) ’román’, vlasi ’havasalföldiek vagy románok’ és a Jevrej ’zsidó’. A magyar 

korpuszban pedig a kínai és japán etnikumokon kívül még a brazil van jelen 

egyszer. Két esetben foglalkozásokat neveztek meg az adatközlők: limar ’bá-

dogos’, pap, csak a számukra érthető indokoltsággal.  

Néhány esetben felbukkan az IDEOLÓGIA KONNOTÁCIÓ, mivel a szerbiai 

Demokrata Párt színe a ’sárga’ és a ’kék’, ezért sokszor ’sárgáknak’ is nevezik 

őket, az asszociációk pedig a következők: demokrata, Demokratska stranka 

’Demokrata Párt’, demokratski ’demokratikus’, a magyarban a gyarmat főnév-

nek van ilyen politikai, ideológiai hangulata. 

Az IDIOMATIKUS JELENTÉSŰ fogalmak is – akár a prototipikusak – képvisel-

tetik magukat a korpuszban, kevés változatban ugyan, de nagy példányszámmal. 

A szerbben a ljubomora ’féltékenység’ 16-szor, a magyarban pedig 70-szer 

fordul elő, ami a korpusz 2, illetve 6,5%-át teszi ki. Ilyen még a földig és a 

hülyeség válaszszó, az első a leissza magát a sárga földig végső eleme, a 

második meg a zöldsége(ke)t beszél alapján jöhetett létre.  

EMBERI SZÍNKÉNT még a sápadt, halovány arcbőr jelentés is megtalálható, 

de egy konkrét kóros bőrelszíneződést is, a májgyulladással járó betegséget is 

jelöli. Az idevágó szerb asszociációk a korpusz 8,75%-át teszik ki: bolestan (29) 

’beteg’; bolest (22) ’betegség’; žutica (14) ’sárgaság’; -ica (2) (a toldalék a žutica 

főnév képzésére utal), ’a szem fehérje’ beonjače, bled ’sápadt’, hepatitis (1) 

’májgyulladás’, míg a magyarban 1,11%-ban vannak képviseltetve: láz/sárgaláz 

(7) 0,6%; sárgaság (4) 0,4%; beteg, sárgaságot (1). De a ’sárga’ a ’szőke’ 

megjelenésű embereket is felidézi a vizsgálati alanyok képzeletében. A példák 

között vannak az adatközlők személyes ismeretségi körébe tartozó személy-

nevek, de ugyanakkor köznevek is, amelyek általánosságban vonatkoznak embe-

rekre: čovek ’ember’, drug ’barát’, Dunja, mama ’anya’, Nenad, poglavica 

’törzsfőnök’, Radić, Veljko, Zorić; a magyar szótárban csak az utóbbiak találhatók 

meg: ember (2), buzi, fiú, házasok (1). Emberi testrészeket is megneveztek a 
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kérdezettek, amelyek a világos megjelenésen kívül (lice [3] ’arc’, kosa ’haj’, ten 

’arcbőr’, uvojak ’hajfürt’ [1], illetve a haj [2], arc) valamely szerv piszkos voltát, 

tisztátalanságtól való elszíneződését is jelölheti: zub (14) ’fog’; prljave uši 

’piszkos fül’, prljavi zubi ’piszkos fog’, prst ’ujj’ (1), a magyarban fog (6). A pamet 

’ész’ igen sajátos, egyszeri asszociációt képez a szerbben, és még egy hasonlat is 

található a zöldessárga árnyalatra: žuč žut ’epesárga’, ami egyébként a szerb 

nyelvre kevésbé jellemző kifejezési forma. A magyarban a kiürített testnedv 

néhány változatú előfordulását is idesorolom: pisa/pisi/húgy/vizelet (9), a 

szerbben hasonló a šlajm példa, amely ’nyálkát, turhát’ jelent. 

A színek nagy hatással vannak az ember belső világára, a ’sárga’ szín 

intenzív meleg árnyalataival általában POZITÍV ÉRZELMEKet kelt, erről tanúskodnak 

a ’sárga’ hívószóra érkezett válaszok is. A szerbben a következő asszociációkat 

váltotta ki: veseo ’vidám’ (7); detinjstvo ’gyermekkor’ (2); optimističan ’derű-

látó’, ponos ’büszkeség’, radost ’öröm’, raspoloženje ’jókedv’, smile, sreća ’bol-

dogság’, svetlost ’fény’, topao ’meleg’, smešno ’nevetséges’, vedar ’derűs’; az 

összesített példák a korpusz 2,37%-át teszik ki. A magyarban ennél sokkal keve-

sebb van, ezek a boldogság, jóság, nyugalom, vidám (1). 

Ugyanakkor negatív asszociációink is lehetnek a ’sárga’ színre, mivel 

valamilyen NEGATÍV ÁLLAPOTot is jelölhet. Ezek egy része valaminek a tisztátalan-

ságára vagy romlott állapotára vonatkozik: prljav ’piszkos’ (8); buđavost 

’penészesség’, masno ’zsíros’, nejasan ’zavaros’, mások az időviszonnyal hozzák 

kapcsolatba, a túl öreg vagy túl fiatal értelemben: star ’öreg’ (3), nezreo 

’éretlen’, illetve valaminek a hiányosságát emelik ki: a suv ’száraz’ a nedvesség, a 

tup ’életlen’ pedig az élesség hiányát. Ugyanakkor különböző negatív érzések és 

hangulatok is kifejezésre juthatnak a ’sárga’ kapcsán: ljut344 ’mérges’, ne-

raspoložen ’kedvetlen’, nervoza ’idegesség’, tmurno ’borús’, és aki sebičan 

’önző’, az általában zao ’gonosz’ és a zavidnost ’irigység’ is elönti. A szerbben 

még általános értelemben is előfordul a loše ’rossz’, a težak ’nehéz’ és a lud 

’bolond’ melléknév, valamint az odvratnost ’undor’ főnév. A negatív előjelű 

állapotok és érzések a korpusz 3,5%-át teszik ki, de ha ehhez még a betegséggel 

kapcsolatos konnotációk arányát is hozzávesszük, akkor az már összesen a 

példák 12%-át jelenti, majdnem 10%-kal több a pozitív előjelű fogalmaknál. A 

magyarban egyetlen negatív érzés dominál, az 51 előfordulást jegyző irigy 
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szavunk. Emellett megtaláljuk a szerbben is említett bolondot (2), amely nem 

kifejezetten az elmebajra vonatkozó állapotot jelöli, átvitt értelemben is 

használatos, valamint a fizikai rosszulléttel kapcsolatos émelyít ige és a hányás 

főnév is jelen van. 

Ez a kettősség a pozitív és negatív tartalmak között megnyilvánul az 

adatközlők személyes viszonyulásában is a ’sárga’ szín iránt. Akik kedvelik, azok 

a szerb szótárban így nyilatkoznak: lep ’szép’ (2); lepo ’szép’, omiljen ’kedvenc’, 

simpatičan ’rokonszenves’ (1); a magyarban pedig: kedvenc (2); kedvenc szín, 

kedvencem, kedvesség, kellemes, szép szín. Tehát majdnem azonos számú példa 

fordul elő a két nyelvben (0,62% – 0,68%). 

A negatív személyes viszonyulás ily módon jut kifejezésre: ružan, ružno 

’csúnya’ (2), fuj ’pfuj’, gadan ’csúnya’, ne volim žuto ’nem szeretem a sárgát’, kič 

’giccs’, neomiljen ’nem kedvelt’ (1), illetve a magyarban bolond szín, rideg, rossz, 

undor, vad (1). Amint látjuk, ebben az esetben a két nyelv aránya 1,12% – 

0,48%, a szerbben tehát 0,5%-kal vannak többen azok, akik nem kedvelik a 

sárgát, a magyarban pedig 0,2%-kal többen kedvelik a sárgát, mint amennyien 

nem szeretik.  

A sárga szín intenzitására a következő válaszok utalnak a szerbben: jak 

’erős’ (2), primetan ’észlelhető’, upadljivost ’feltűnőség’ (1); a magyarban pedig: 

világos (5); sötét, élénk (2); erős szín (1). 

A ’sárga’ hívószóra érkezett válaszok közül sok olyan van, amely a 

NÖVÉNYZETre vonatkozik. Ezeknek egy része általánosságban vonatkozik a 

növényekre, azok közös tulajdonságaira, részeire; ilyenek a list/lišće ’levél’ (14); 

drvo ’fa’, uveli list ’hervadt levél’, lug ’liget, erdő’, illetve a magyarban a levél. 

Sokkal több reakció kapcsolódik a virágzó példányokhoz, azokhoz, amelyeknek 

jellegzetesen sárga virágjuk (is) van: cvet/cveće ’virág’ (28); maslačak ’gyer-

mekláncfű’ (15); narcis ’nárcisz’ (6); karanfil ’szegfű’, ljiljan ’liliom’, ruža ’rózsa’, 

tučak ’bibe’, žutić ’sárga virágú mocsári növény’, žutika ’sóskaborbolya’ (1); a 

magyarban pedig virág (42); rózsa (16); nárcisz (3); liliom, virágpor (2); mar-

garéta, pipacs, pitypang, porzó, sárga rózsa, tulipán. A gabonák, ipari növények 

csoportjába tartozók is előfordulnak, mert az érett termésük sárga szokott lenni: 

suncokret ’napraforgó’ (15); ječam ’árpa’, kukuruz ’kukorica’ (1), illetve búza, 

kukorica, napraforgó (2). A sárga gyümölcsök is képviseltetve vannak: banana 

’banán’ (11); grépfrút, kruška ’körte’ (1), a magyar sor valamivel változatosabb: 

narancs, dinnye (7); banán, barack (5); alma (2). Itt meg kell említeni, hogy a 
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magyar korpuszban még a konyhakerti növényekre is van példa: répa 6; paprika, 

tök (1). A növényekkel kapcsolatos kifejezések legnagyobb előfordulását a 

virágok fölérendelt fogalma képezi, a szerbben 3,5%-kal, a magyarban pedig 

3,9%-kal. A virágok közül a szerbben legtöbb találatot a gyermekláncfű jelzett 15 

válasszal, majd utána következik a nárcisz, a többi csak egyszer fordul elő, az 

alcsoport a korpusz 6,87%-át teszi ki. A magyarban a legnépszerűbb sárga virág 

a rózsa, és második helyen – akár a szerbben – a nárcisz foglal helyet, a virágok a 

korpusz 6,56%-át képezik. Végezetül elmondhatjuk, hogy a szerbben a növé-

nyekkel kapcsolatos lexémák a korpusz 12,87%-át jelentik, a magyarban pedig 

10,35%-át. 

S ha már említettem a gyümölcsfajtákat és a gabonát, amelyek az em-

beri táplálék egyik legfontosabb forrását képezik – ezért ide is besorolhattuk 

volna őket –, meg kell jegyezni, hogy az élelemmel kapcsolatos válaszszavak 

kevésbé gyakoriak. A szerbben az eledel egészének vagy csak egy részének sárga 

volta váltja ki az olyan asszociációkat, mint a jaje ’tojás’ (5); žumance ’tojás-

sárgája’ (4); sir ’sajt, túró’ (2); hleb ’kenyér’, med ’méz’, meden ’mézes’, šećer 

’cukor’ (1), meg a magyarban is: tojás (12); méz (5); keksz, kenyér, sajt (2); chips, 

cukor, koktél, majonéz, reggeli, vaj (1). A ’kenyér’ említése mindkét nyelvben 

szokatlan, mert a beszélt köznyelvben a kenyér barna/crni vagy fehér/beli, egyik 

nyelvben sem illetjük a ’sárga’ jelzővel. Ugyanezt tapasztalhatjuk a cukor ese-

tében a magyarban, hiszen a nem finomított cukor nálunk barna, nem pedig 

sárga, ahogyan a szerbben szokásos.  

Az ÁLLATVILÁG tárgykörébe tartozó válaszszavakat is több alcsoportba 

oszthatjuk. Vannak közöttük madarak, vagy csak azok testrésze, kanarinac 

’kanári’ (5); kljun ’csőr’ (2); illetve a magyarban rigó, toll (4); madár (2); papagáj; 

a háziállatok közül a szárnyasok: pile ’csibe’ (6); pače ’kiskacsa’ (2); csibe (2), 

csirke, kakas (1); emlősök: pas ’kutya’ (5); konj ’ló’, mačak/mačor ’kandúr’, a 

magyarban csak a kutya; a vadállatok közül csak a lav ’oroszlán’, illetve a mackó 

(bár az lehet játék is) (2) és a csúszómászó gyík. Rovarokból a szerbben több 

van, a mrav ’hangya’ ugyanis 9-szer fordul elő; a leptirt ’lepkét’ 2-szer említik, és 

még egyszer megjelenik a crv ’kukac’, a -i mrav ’sárga hangya’, a mušica 

’muslinca vagy légy’ is, a magyarban csak a bogár (2) és a darázs tűnik fel. 

Különféle TÁRGYakat is találunk a korpuszban, amelyeket több csoportba 

soroltam. Az egyik az értéktárgyak fogalomköre, s természetes, hogy a sárga szín 

az aranyra asszociál, az aranyból készült tárgyakra, hiszen a sárga és az arany 
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színe nagyon közel áll egymáshoz, azt is mondhatnánk, hogy az arany a sárga 

egyik fényes árnyalata: zlato ’arany’ (6); dukat ’aranypénz’ (5); arany (4), ékszer. 

A másik alcsoport az írószer, ami magába foglalja azt is, amire a feljegyzés 

készül, de az iron tartóját is: papir ’papír’ (4); marker ’filctoll’, sveska ’füzet’, a 

magyarban a notesz, festék, papír, tolltartó. A közlekedés kategóriájában a 

járművek találhatóak: taksi/taxi (4), bicikl, vagyis az autó (6); kocsink, Škoda, 

villamos (1) és a jelzőlámpa semafor, jelző (1). A LAKBERENDEZÉSI TÁRGYak között a 

szerbben a lakástextília ćilim ’szőnyeg’, jastuk ’párna’, jorgan ’paplan’, peškir 

’törülköző’, valamint a bútorok szerepelnek: klupa ’pad’, sto ’asztal’, zid ’fal’, a 

magyarban csak bútorokat és kellékeket találunk: lámpa (3); fal, pohár, spárga, 

szék (1). Van még néhány, amelyek közül mindegyik más csoportba sorolható, 

ilyenek a balon ’lufi’, karton ’lap’, kišobran ’esernyő’, krug ’kör’, linija ’vonal’ (2); 

-a karta ’sárga jegy’, kamen ’kő’, okvir ’keret’, robot, a magyarban PVC (2); 

gyertya, labda, pad, réz. Ezek mind olyan tárgyak, amelyekre nem kimondottan 

jellemző a sárga szín, pontosabban lehetnek más színűek is, kivételt a sárgaréz 

képez, amely lexikalizálódott, s a réz és a cink ötvözetének terminusa, valamint a 

karton, illetve lap, amelyet a futballban figyelmeztetésként mutatnak fel. A 

káros élvezetek tárgyát is meg kell említenünk, a szerbben a cigareta ’cigarettát’ 

és a duvan ’dohányt’ (2); a magyarban a heroint (1). 

A RUHÁZATI CIKKEKet mindkét korpuszban kiváltja a sárga hívószó, éspedig 

megközelítőleg hasonló arányban (1% – 1,3%): bluza ’blúz’ (2); duks ’vastagabb, 

hosszú ujjú póló’, gaće ’gatya’, jakna ’dzseki’, majica ’póló’, maturska haljina 

’érettségi báli ruha’, patike ’tornacipő’ (1); a magyarban pedig: póló (5); ruha (3); 

blúz, cipő, kabát, drága ékszer, nadrág, pulóver (1). 

HELYVISZONYOKat jelölő főnevek is előfordulnak, mégpedig, a földrajzi 

nevek közül a szerbben két országnév, a magyarban pedig egy tó és egy város: 

Rumunija ’Románia’ (2); Nemačka ’Németország’ (1); Balaton (2); Prága. 

Szűkebb helyet az épületek- és intézménynevek jelölnek: cirkus, šator (1); ház 

(17); diliház (4); épület (1). A ház főnév melletti ’sárga’ jelzőnek többféle 

jelentése lehet a két nyelvben: általában elmegyógyintézetet vagy javító-

intézetet jelent, de kórház, sőt fogház értelme is lehet. S végül helyiséget is 

jelenthetnek a korpuszban előforduló főnevek: moja soba ’az én szobám’, 

Snežanina soba ’Snežana szobája’, soba ’szoba’, szoba, WC. 
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Végül említsünk meg a szerbben egy fantázialényt, Tvitit (Tweety 

rajzfilmhős) és egy márkanevet: Mekdonalds ’McDonald’s’ (a gyorsétterem-lánc 

logójának színére való asszociációként). 

FRAZEOLÓGIA 

A ’sárga’ vezérszavú frazeológiai egységek között kevés olyan van, 

amelyek mindkét nyelvben azonos szerkezetet és azonos jelentést hordoznak. 

Ha találunk is egy-két teljes egészében megegyező példát, azok terminológiai 

jellegűek: sárgafolt – žuta mrlja, žuta pega ’a szem ideghártyájának legérzé-

kenyebb helye’, sárgaláz – žuta groznica ’lázzal, sárgasággal járó, súlyos trópusi 

fertőző betegség’. De ilyen a ’fehér embereket Ázsia részéről fenyegető állító-

lagos veszedelem’ értelemben használatos sárga veszedelem – žuta opasnost 

jelzős szerkezet is.  

Mindkét nyelvben léteznek szóláshasonlatok, de közülük csak egy 

rendelkezik azonos szerkezettel a két nyelvben, éspedig a ’sápadt, beteges 

színű’ jelentésű sárga, mint a viasz – žut kao vosak. Ezenkívül a magyar a ’sárgát’ 

a kikericcsel sárga vmi, mint a kikerics, a szerb pedig az aranypénzzel és a 

citrommal veti össze: žut kao cekin, žut kao limun. 

Amint azt már az eddigiek során is láttuk, az irigység és a féltékenység az 

európai kultúrában sárga színű, azonban ez csak a magyar frazeológiában tükrö-

ződik: sárga irigység; sárga az irigységtől; emészt megesz/rág a sárga irigység. 

A fiatal, tapasztalatlan emberre a magyarban a zöldfülű mellett még a 

sárgacsőrű kifejezést is használjuk, ami teljes mértékben megfelel a biti žut oko 

kljuna, illetve a monofrazémává fejlődött žutokljunac összetételnek. Ezzel függ 

össze még a mulandóságot hangsúlyozó magyar Nekem is füttyentett valamikor 

a sárgarigó az ’én is voltam fiatal, én is éltem szép napokat’ jelentésű szólás. 

A hátrányos egészségi állapotra a szerbben az igen közkedvelt žuti 

žutuju a crveni putuju345 közmondás utal, arra célozva, hogy a beteges emberek 

sokszor tovább élnek azoknál, akik látszólag majd kicsattannak az egészségtől. 

Egy állandósult szókapcsolat teljesen más frazeológiai jelentéssel bírhat. 

Ilyen a sárga mez vagy trikó. Míg a szerbben csak a kerékpárverseny szakasz-

győztesének kijáró sárga színű pólót jelöli, addig a magyarban létezik még egy 
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másik értelemben használatos szólás, a Tiéd a sárga trikó, amit akkor mon-

danak, ha valaki nagyot hazudott. A másik példa erre a sárga lapot ad, mutat fel 

vkinek, amely arra utal, hogy ’figyelmeztet, megint vkit vmiért’, s ugyanilyen 

jelentést hordoz a szerbben a más perspektívájú igét tartalmazó dobiti žuti 

karton, azonban a dobiti žutu (ide kell érteni még a kartu ’jegyet’ főnevet) már 

komolyabb következményekkel jár, tudniillik annyit jelent, hogy valaki felmon-

dást kapott. 

A szerbben a ’sárga’ balszerencsét is jelképez: nadrljati kao žuti346 – 

’nagyon pórul jár’. A magyarban viszont a kudarcélményt és a célok feladását a 

manapság már nemigen használatos Gyí, te, Sárga, nem adják a lányt szólás 

szemlélteti. 

A sárga földig jelzős szerkezet két szólásunkban is megjelenik, és totális 

jeggyel rendelkezik, tehát azt jelenti, hogy teljesen, a lehető legnagyobb mér-

tékben, alaposan. A sárga földig leszid/leszól/lehord vkit ’nagyon alaposan, 

gorombán, durván megszid vagy leszid vkit’ és a leissza magát a sárga földig 

’nagyon berúg, az öntudatlanság állapotáig leissza magát’. Hasonló a szerbben 

nem fordul elő, de a nagyméretű ellenségeskedést, a kíméletlen hadakozást a 

szerbben a sárga hangyák egymás közötti öldökléséhez hasonlítják: klati se kao 

žuti mravi. Egyébként a ’sárga föld’, žuta zemlja a szerbben a temetőt jelképezi.  

A magyarban a sárga angyal szókapcsolat az autóklub (helyszínre ki-

szálló) segélyszolgálati gépkocsiját vagy szerelőjét jelenti, a szerbben hasonlót 

nem találunk.  

Ahogyan a barna szín a magyarban székletre is utalhat, a sárga a vize-

letet jelenti a dob egy sárgát szlengkifejezésben.  

Meg kell említeni még néhány szólást a magyarban, amelynek nincs 

ekvivalens párja a szerbben. Ilyen a főleg népmesék befejező részében vagy 

lakodalom, lakoma nagyságának, gazdagságának jellemzéseként használt Henci-

dától Boncidáig folyt a sárga lé. A következő a kicsit sárga, kicsit savanyú, de a 

miénk mentegetőzésképpen használatos kifejezés, azt jelezve, hogy bár nem 

tökéletes, de legalább a miénk, a saját alkotásunk vagy tulajdonunk. Ennek 

kompenzálására a szerbben a kakav je takav je, naš je347 szólást lehet alkal-

mazni. A saját természete és szempontjai alapján ítélkező személyekre szokás 
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azt mondani, hogy aki sárgaságban van, mást is annak lát, pontosabban: 

’másokban is a maga hibáját látja meg’. A sárga könyv jelzős szerkezet diplo-

máciai okmányok gyűjteményét tartalmazza, amelyet a kormány ad ki állás-

pontjának, eljárásának igazolására. 

A sárgaház – žuta kuća eufemisztikus kifejezésnek mindkét nyelvben 

kimondottan negatív konnotációja van, alapvető jelentése az elmegyógyintézet. 

Ezenkívül a magyarban még a javítóintézetekre is szokták alkalmazni, a szerbben 

viszont az utóbbi néhány évtizedben az illegális szervkereskedelemmel hozzák 

kapcsolatba, illetve azokkal az intézményekkel, épületekkel, ahol ilyen tevé-

kenység folyik. Ilyen negatív előjelű a ’sárga’ még a szerbben a žuta štampa 

szenzációhajhászó, nem hiteles forrásra támaszkodó, álhíreket terjesztő sajtó 

jelölésére, a bulvárlapokra, de említsük még meg az imati žutu minutu kifejezést 

is, amelyet ugyan nem találtunk meg a szólásgyűjteményekben, de a beszélt 

nyelvben gyakran használatos, és annyit jelent, hogy valaki dühében 

beszámíthatatlanul viselkedik.  

DERIVÁCIÓ 

A két nyelvben a ’sárga’ színnév további származékszavak létrehozását 

tette lehetővé. A magyar nyelv agglutináló jellegéből adódóan képzőink követ-

kezetesebb és átláthatóbb rendszert alkotnak, ezért a magyarban a származékok 

számosabbak a szerb flektáló nyelvvel szemben.  

A sárga színnév származékszavai 

A sárga alapszóból 32 melléknév, 21 főnév, 17 határozószó és 12 ige jött 

létre, éspedig 22 elsőfokú, 32 másodfokú és 28 harmadfokú deriváció eredmé-

nyeképpen.  

Melléknévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

sárgábbá -bb -vá/-vé žućim 

sárgácska -cska/-cske malo žuto (deminutiv) 

sárgácskás -cska/-cske -s žućkasti mali (deminutiv) 

sárgadad -dad pomalo žut subflavus 

sárgájú -jú/-jű (stepen) žutosti 
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sárgálló -l(ik) -ó/-ő koji se žuti, ističe žutom 
bojom 

sárgállós -l(ik) -ó/-ő -s svojstvo kada se nešto žuti  

sárgányi -nyi količina žutog 

sárgás -s žućkast 

sárgasági -ság/-ség -i (stepen, indeks) žutosti, koji 
je povezan sa žuticom  

sárgaságos -ság/-ség -s 1. naglašena žuta boja, pre-
žut; 2. koji je u vezi sa žuti-
com 

sargaságú -ság/-ség -ú/-ű (prevelike, premale) žutoće 

sárgásító -s -ít -ó/-ő koji stvara žućkastu nijansu 

sárgáska -s -ka/-ke žućkastica (deminutiv) 

sárgásló -s -l(ik) -ó/-ő koji se žuti 

sárgásodásos -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és -s koji je sklon poprimanju žute 
boje 

sárgásodó -s -odik/-edik/-ödik -ó/-ő koji poprima žućkastu boju 

sárgásuló -s -ul/-ül -ó/-ő koji poprima žućkastu boju 

sárgatag -atag/-eteg žućkast 

sárgátlan -tlan/-tlen bezžuto, bez primese žute 
(nedostatak žute boje) 

sárgává  -vá/-vé u žuto, žutim 

sárgázó  -z -ó/-ő 1. koji prelazi na žuto svetlo 
semafora; 2. koji luči urin 

sárgázós -z -ó/-ő -s koji se odnosi na žuto 

sárgázott -z -t/-tt obeležen žutom bojom 

sárgítandó -ít -andó/-endő koji se treba obojiti u žuto ili 
obeležiti žutom 

sárgítható -ít -hat/-het -ó/-ő koji se može obojiti u žuto 

sárgító -ít -ó/-ő sredstvo za bojenje u žuto 

sárgított -ít -t/-tt koji je bojen u žuto, požući-
van 

sárguló  -ul/-ül -ó/-ő koji postaje žut 

sárgulós -ul/-ül -ó/-ő -s koji je sklon/ima tendenciju 
da postane žut 

sárgult -ul/-ül -t/-tt požuteo 

sárgultas -ul/-ül -t/-tt -s požućkastio 

Főnévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

sárgácska -cska/-cske žućko, žutić (deminutiv)  

sárgája -ja/-je žuti deo nečega, npr. žumance 
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sárgaként -ként kao žuto, u svojstvu žutog 

sárgállás -l(ik) -ás/-és preterano isticanje žutog, žutost 

sárgás -s koga karakteriše žuta boja, žuti 

sárgaság -ság/-ség žutica 

sárgásítás -s -ít -ás/-és pretežno bojenje u žuto, požući-
vanje 

sárgásító -s -ít -ó/-ő dodatak od kojeg žuta postaje 
još žuća (npr. žumance) 

sárgáskodás -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ás/-és razmetanje svojom žutom bo-
jom 

sárgásodás -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és požućivanje, poprimanje žute 
nijanse 

sárgásság -s -ság/-ség žutost 

sárgásulás -s -ul/-ül -ás/-és prelazak u žućkastu boju 

sárgátlanítás -tlan/-tlen -ít -ás/-és uklanjanje žute boje, neutra-
lizacija žute nijanse, izbeljivanje 

sárgázás -z -ás/-és 1. pominjanje, kuđenje nečega 
što je žuto; 2. prefarbavanje u 
žuto; 3. obeležavanje akcijske 
robe žutom etiketom; 4. preći na 
žuto svetlo semafora; 5. pokazi-
vanje žutog kartona; 6. upotreba 
žute kao obeležja; 7. uriniranje 

sárgázó -z -ó/-ő koji prelazi na žuto svetlo sema-
fora 

sárgicska -icska/-icske nešto malo, žuto (deminutiv) 

sárgítás -ít -ás/-és požućivanje, proces koji stvara ili 
koriguje žutu boju 

sárgító -ít -ó/-ő sredstvo za požućivanje, pomo-
ću čega nešto dobija žutu boju 

sárgulás -ul/-ül -ás/-és požućivanje, nešto postepeno 
postaje žuto 

sárgulat -ul/-ül -at/-et žuto svojstvo, žutoća 

sárgulta  -ul/-ül -t/-tt -a/-e usled prelaska u žutu boju 

sárgultság -ul/-ül -t/-tt -ság/-ség žutost 

Igeképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

sárgadoz(ik) -dozik/-dezik/-dözik prelaziti u žuto 

sárgállik -lik isticati se žutom bojom 

sárgásít  -sít bojiti u žuto ili pojačavati žutu 
nijansu 

sárgáskodik -s -kodik/-kedik/-ködik žutuje, žutovati 
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sárgáslik -s -lik žuteti se 

sárgásodik -s -odik/-edik/-ödik postajati postepeno žut 

sárgátlanít -tlan/-tlen -ít uklanjati žutu boju ili nijansu 

sárgáz(ik) -zik 1. pokazivati žuti karton; 2. pomi-
njati dalekoistočne narode; 3. me-
njati boju; 4. piškiti 

sárgít -ít činiti da nešto postane žute boje 

sárgíttat  -ít -tat/-tet činiti da se neka stvar oboji u žuto 
(kauzativ) 

sárgul -ul/-ül postepeno žuteti 

sárgulgat -ul/-ül -gat/-get pomalo počinje da žuti 

Határozószó-képzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

sárgábban -bb -an/-en žuće 

sárgácskán -cska/-cske -n ubledelo 

sárgállóan -l -ó/-ő -an/-en na žuti način, ističući žutu boju 

sárgálva -l -va/-ve žuteći nešto 

sárgán  -n žuto, na žut način 

sárgásabban -s -bb -an/-en žućkastije 

sárgaságosan -ság/-ség -s -an/-en 1. na prežut način; 2. bolestan 
od žutice, u bolesnom stanju 

sárgásan -s -an/-en žućkasto 

sárgásítva -ít -va/-ve požućkastivši 

sárgásodva -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-va/-ve požutelo 

sárgátlanul -tlan/-tlen -ul/-ül bezžuto, u stanju bez prisustva 
žute boje 

sárgául  -ul/-ül na žuti način 

sárgázva -z -va/-ve obeleženo žutom bojom, mar-
kirano žutim 

sárgítóan -ít -ó/-ő -an/-en na način da nešto postano žuto 

sárgítva  -ít -va/-ve dodajući žutu boju 

sárgultan -ul/-ül -t/-tt -an/-en požutelo 

sárgulva -ul/-ül -va/-ve žuteći 

A žut származékszavai  

A magyar nyelvvel ellentétben a žut alapszóból a szerbben legtöbb 

főnév keletkezett, összesen 48. Ehhez egyrészt hozzájárul a sok állat- és 

növénytani terminus, amelyek a jeltárgyak jellegzetes színe alapján jöttek létre, 

másrészt pedig a szótő viselkedése. A szóvégi t mássalhangzó ugyanis pala-
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talizálódhat, ezért néha két új szó jön létre azonos képző segítségével (žuta-

njak/žućanjak, žutenica/žućenica, žutak/žućak), amelyeknek jelentése nem 

mindig egyezik meg teljesen. A žutak például aranypénzt és sárgababot jelent, a 

žućak viszont az aranypénzen kívül még egy sor más növény- és állatfajtát jelöl. 

Az összesen 62 szerb származékszó között hét melléknév és hét ige is van, 

határozószóra nem akadtam.  

žuć|a  1. sárgás szőke ember; 2. sárga szőrű kutya; 3. sárga szőrű 
nőstény háziállatok neve; 4. növ takarmánylucerna 

žuć|ak  1. aranypénz, dukát; 2. aranypénzutánzat, játékpénz, zseton;    
3. áll citromlepke (Gonepterix rhamni); 4. áll réti csík (Cobitis/ 
Misgurnus fossilis); 5. növ seggenülő bab; 6. növ dohányfajta;    
7. áll lepkefajta 

žuć|ak 1. tojássárgája; 2. sárga szőrű hím állatok neve 
žuć|aka sárga színű tök 
žuć|an  sárga, sárgás 
žuć|anica  1. növ salátakatáng, endíviasaláta; 2. növ mezei katáng; 3. növ 

gyermekláncfű; 4. növ keszegsaláta (Lactuca scariola); 5. növ 
keresztes galaj (Calium cruciata); 6. orv sárgaság 

žuć|anjak tojássárgája 
žuć|ati se sárgul 
žuć|elj növ büdöske (Tagetes) 
žuć|en sárga, sárgás, sárgított 
žuć|enica  1. növ salátakatáng; 2. növ nagy sárfű (Euphorbia lathyris);        

3. növ csicsóka (Helianthus tuberosus); 4. növ hölgymál (Hiera-
cium); 5. növ sárga paprika; 6. orv sárgaság  

žuć|enje 1. sárgítás, sárgára festés; 2. sárgulás 
žuć|evina sárgaság, sárgásítás 
žuć|ka 1. sárgás szőrű/tollú háziállatok neve; 2. körtefajta; 3. áll cit-

romsármány; 4. sárgás színű pálinka; 5. bross, nyakkendőtű 
žuć|karast sárgás 
žuć|kast sárgás 
žuć|kati se sárgállik 
žuć|ko  1. sárgás szőrű/tollú hím háziállatok neve; 2. sárgás arcú/bőrű 

ember 
žuć|o 1. sárgás arcú/bőrű ember; 2. sárga babfajta 
žuć|ov 1. sárga színű kutya; 2. sárga tollú galamb 
žut|a sárga színű/szőrű nőstény állat 
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žut|ac 1. tojássárgája; 2. aranypénz; 3. fehérítetlen sárgavászon; 4. sár-
ga szőrű/tollú állat; 5. sárga termésű vagy levelű növény; 6. áll 
citromsármány 

žut|ača 1. áll kenderke (Carduelis cannabina); 2. növ kökényszilva;         
3. kajszibarack (Prunus armeniaca) 

žut|ak 1. aranypénz; 2. sárgabab 
žuta|ljiv sápadt, sápadtas 
žut|anjak tojássárgája 
žut|anjce tojássárgája 
žut|ara 1. humuszos föld; 2. kökényszilva; 3. körtefajta  
žut|elj 1. növ peremér, borongóvirág (Calendula); 2. pitypang, gyer-

mekláncfű (Taraxacum officinale); 3. büdöske (Tagetes) 
žut|eljav 1. halványsárga, sárgás; 2. sárgás hajú, szakállú ember 
žut|eljica 1. áll citromsármány; 2. növ sárga len (Linum flavum) 
žut|enica növ 1. nyúlparéj (Chondrilla); 2. ternyefű (Alyssum); 3. gólyahír 

(Caltha palustris); 4. salátakatáng; 5. hölgymál (Hieracium);       
6. lyukaslevelű orbáncfű (Hypericum perforatum); 7. aggófű 
(Senecio); 8. gyermekláncfű 

žut|enjak áll sárga billegető (Motacilla boarula) 
žut|eti se sárgállik 
žut|eti 1. sárgul, sárgává válik; 2. sápadt, sápadttá válik 
žut|ica 1. sárgaság; 2. nyálkahártya betegsége az állatoknál; 3. nö-

vénybetegség, chlorózis; 4. sárgás rezeda (Reseda luteola);        
5. sárga rókagomba (Cantharellus cibarius); 6. fecskefű (Cheli-
donium majus); 7. sáfrány (Crocus); 8. turbánliliom (Lilium 
martagon); 9. sóskafa, sóskaborbolya; 10. rekettye; 11. sárga 
körte/birsalma/cseresznye; 12. áll tövises rája (Raja clavata); 
13. kanári (Serinus canaria canaria); 14. aranypénz, dukát;      
15. agyagos talaj; 16. sárgavászon  

žut|ičav 1. epekóros, sárgaságban szenvedő; 2. klorofillhiányban szenve-
dő; 3. sárgás 

žut|ika 1. sóskafa, sóskaborbolya (Berberis vulgaris); 2. kökényszilva 
(Prunus insititia)  

žut|ilica növ 1. rekettye (Genista); 2. festőrekettye (G. Tinctoria) 
žut|ilo 1. sárga szín; 2. sárga festék  
žut|ina 1. sárga szín 2. aranypénz; 3. sárga dohány; 4. aranyszínű bor;  

5. sárga körte 
žut|inica növ 1. salátakatáng; 2. nagy sárfű (Euphorbia lathyris); 3. sáf-

rányszeklice (Carthamus tinctorius) 
žut|injav sárgás 
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žut|iti se  sárgul, sárgállik 
žut|iti sárgít, sárgára fest 
žut|ka 1. sárga színű/tollú nőstény háziállat; 2. citromsármány; 3. nádi-

sármány (Emberiza schoeniclus); 4. közönséges fogoly; 5. növ 
katáng  

žut|kast sárgás 
žut|ko 1. sárga színű/tollú nőstény háziállat; 2. sárgásszőke hajú 

ember, sápadt arcú ember 
žut|ljikav sárgás, sápadt, vérszegény 
žut|njak  növ 1. kurkuma (Curcuma longa); 2. boglárka (Ranunculus);       

3. vargánya; 4. sátángomba  
žut|nuti megsárgul, sárgává válik, sárgás lesz vmi 
žuto sárgán, sárgára 
žut|onja 1. sárga szőrű ökör; 2. sárgásszőke hajú ember 
žut|ost sárgaság, valaminek sárga volta 
žut|ov sárgás szőrű háziállat 
žut|ovati sápadozik 
žut|rica szivárványhal 
žut|ug sárga sörtés disznó 
žut|uga közönséges mérges rája (Trygon pastinaca) 
žut|ulja 1. rókagomba (Cantharellus cibarius); 2. mezei margitvirág 

(Leucanthemum vulgare); 3. közönséges mérges rája (Trygon 
pastinaca); 4. haragos sikló (Coluber jugularis); 5. erdei béka 
(Rana dalmatina); 6. citromsármány; 7. sárga szőrű tehén;        
8. sárga agyag  

A deriválásban részt vett szerb képzők 

Főnévképzők 

-a  többfunkciójú főnévképző, ritkán járul melléknévhez, ilyenkor 
leginkább becéző jelentése van, valaminek valamely külső 
jellemzőjére utal: žuća; 

-(a)c lappangó -a-val nagyon produktív főnévképző, ha melléknévhez 
járul, akkor mindig olyan entitást jelöl, amely a tőben levő 
sajátossággal rendelkezik, növény- és állatvilági terminusokban 
igen gyakori: žutac; 

-ača  szintén nagyon produktív képző, melléknévhez járulva pejoratív 
jelentésű, női személyeket jelöl, ugyanakkor lexikalizációval 
különböző növény- és állatvilágban használatos terminust 
hozott létre: žutača; 
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-ak rendkívül produktív főnévképző, elsősorban melléknévhez járul, 
olyan különböző fajta főnevet hozva létre, amelyek magukon 
viselik a melléknévben megnevezett sajátosságot. Többnyire 
lexikalizálódott, sokszor állat- és növénytani terminusként 
szerepel, vagy azok részét képezi: žućak, žutak; 

-an  hímnemű főneveket hoz létre általában nőnemű főnevekből: 
žućan; 

-anica  összetett képző (an+ica), nőnemű főnévképzésre használatos: 
žućanica, žutanica; 

-anjak összetett képző (an+jak), lexikalizált, gyakran elhomályosodott 
etimológiájú, főnevek képzésére szolgál: žućanjak, žutanjak; 

-ance  összetett kicsinyítő képző (an+ce): žutance, žumance; 

-ara ritkán járul melléknévhez, leginkább valamilyen minőségű talajt 
jelöl: žutara; 

-elj ma már kevésbé produktív képző, melléknévhez is járulhat 
bizonyos növény- és állatfajok jelölésére: žućelj, žutelj; 

-elja nőnemű főnév képzésére szolgáló képző: žućelja, žutela; 

-eljica összetett (elja+ica) kicsinyítő képző, illetve nőnemű egyedet 
jelöl: žuteljica; 

-enica összetett képző (en+ica), a növényzeti terminológiában igen 
gyakori: žućenica, žutenica; 

-nje  deverbális nomenképzőként tartják számon, megnevezi a cse-
lekvést (pl. a sárgítás): žućenje; 

-evina eredete összetett (ev+ina), de már régen önállósodott, általá-
ban valamely cselekvés eredményét jelöli: žućevina; 

-ica egyfajta jelentéstömörítést (univerbalizációt) eredményező 
szuffixum: žutica – sárgasággal járó betegség; 

-ika  melléknévhez járulva a növényterminológiában produktív: žuti-
ka; 

-ilica az -ilac összetett képző analógiájára jött létre a nőnemű főnevek 
jelölésére: žutilica; 

-ilo színnevek esetében nagyobb területet lefedő színtérséget jelöl, 
illetve valamilyen vizuális hatást, olykor azonban a színezéket is 
megnevezi, azt az eszközt, amely segítségével valamilyen színre 
festünk valamit (sárgító, fehérítő, kékítő): žutilo; 
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-ina melléknévhez járulva a tulajdonság nevét fejezi ki, a színnevek 
esetében valamely felület vagy térség színi mivoltát hangsú-
lyozza: žutina; 

-ka  színnévhez járulva nőnemű állatneveket hoz létre, illetve vala-
milyen növénynevet: žućka, žutka; 

-ko  becéző képző, melléknévhez járulva inkább tréfás mint pejoratív 
névvel illeti viselőjét: žućko, žutko; 

-njak már nem produktív, ritkán járul melléknévhez, általában az 
argóra jellemző: žutnjak; 

-o becéző jelentésű főnévképző: žućo;  

-onja  hímnemű főnevek képzésére szolgál, egyben augmentatívum-
ként is viselkedik: žutonja; 

-ost  egyfunkciós képző, melléknévből képez elvont főnevet: žutost; 

-ov az -ōv képző a magyar -ó/-ő melléknévi igenévképzőből alakult 
ki, a lopó = lopov és az ásó = ašov főnevek analógiájával hono-
sodott meg a szerbben. Főnevekhez és melléknevekhez is járul-
hat, elsősorban a lovak és kutyák testi jellemzőinek, így színala-
pú megnevezésére is: žućov, žutov; 

-ug csak vaddisznót jelöl a szőrének színe alapján: žutug; 

-uga disznót jelentő főnevet képez: žutuga; 

-ulja  melléknévhez járul, kizárólag élőlényeket jelölő főneveket hoz 
létre, gyakori tehénnévként: žutulja. 

Melléknévképzők 

-eljav igéhez, melléknévhez járul, az utóbbinál kisebb intenzitású sajá-
tosságot jelöl: žuteljav; 

-(e)ljiv  határozatlan jelentésű melléknévképző, főleg igékhez és főne-
vekhez járul, ha töve melléknév, akkor a tulajdonság kisebb 
intenzitását jelöli: žuteljiv; 

-karast  összetett képző (ar+ast), nem pontos, csak hozzávetőleges tulaj-
donságot jelöl: žućkarast; 

-kast színnevekhez járulva színárnyalatot jelöl: žućkast, žutkast; 

-ikav kicsinyítő jelentése van: žutljikav; 

-injav általában valamilyen pejoratív jelentésű melléknév képzésére 
szolgál: žutinjav. 
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Igeképzők 

-eti színnevekhez járulva a szín megszerzésének folyamatát jelöli: 
žuteti; 

-eti se  visszaható alak, azt jelöli, hogy kitűnik jellegzetes színével: žuteti 
se; 

-iti  ilyen színűre fest, de inkább kerülik a képzőt, inkább határozós 
szerkezetet használnak helyette, mert nehezen tudják elkü-
löníteni az intranzitív igéktől: žutiti – žuteti, illetve visszaható 
igei alakoktól: žuteti se. A visszaható igék gyakran rendelkeznek 
-iti képzővel, éspedig nemcsak tranzitív-visszaható értelemben 
(žutiti se – sárgítja magát), hanem annak kifejezésére is, hogy 
színükkel kitűnnek: žutiti se; 

-kati  produktív igeképző, kisebb intenzitású cselekvést jelent: žućkati 
se; 

-nuti perfektizáló igeképző nagyon ritka melléknévi tő után, ’ilyen 
színűvé válik’ jelentésben: žutnuti; 

-ovati  nagyon produktív igeképző, de ritkán járul melléknévhez, álta-
lában a tőben levő tulajdonság, illetve állapot meglétét jelöli: 
žutovati. 

KOLLOKÁCIÓK, ÖSSZETÉTELEK 

Most pedig tekintsük meg a ’sárga’ színt tartalmazó leggyakoribb állan-

dósult szerkezeteket és összetett szavakat a magyarban és a szerbben. 

 

sárga agyag geol. žuta glina, kaolin 
Sárga Angyal Žuti anđeo – služba pomoći na putu 
sárga arany žuto zlato 
sárga arc smajli, žuti emotikon 
sárga áruló  žuti izdajnik, žuta izdaja 
sárgabarack  kajsija 
sárgába borul(ó) prelazak u žutu boju, kada počinje da preovladava žuta 
sárgába hajlik/hajló koja naginje žutoj, sa primesama žute boje 
sárgába játszik/játszó koji ima primese žute, žućkast 
sárgában pompázik  blistati u žutom 
sárgába öltözik  odenuti se u žuto 
sárgában úszik  preovladava žuta boja 
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sárgaborsó bot. žuti grašak 
sárga busz žuti autobus, međugradski prevoz 
sárgacédulás lud (navodno je otpusnica iz ludnice bila žute boje) 
sárgacukor kandirani šećer 
sárgacsapda žuta klopka (za insekte i štetočine) 
Sárga Császár Žuti car – prvi car Kine: Huang Ti 
sárga csekk žuti ček (poštanska uplatnica u Mađarskoj je žute boje) 
sárga csikó, sárga ló  zool. alat, žuto ždrebe, konj 
sárga csillag žuta zvezda (1. astr. žuta je karakteristična boja grupe G 

koja ima površinsku temperauru 5–6000 K i kojoj 
pripada i naše Sunce; 2. žuta je boja Jevreja, oni su 
obeležavani žutom Davidovom zvezdom) 

sárga csoda žuto čudo (kurkuma i limun) 
sárga csontvelő med. žuta koštana srž (posle rođenja crvena koštana srž 

prelazi u žutu pošto se više tu ne stvara krv, a sastoji se 
pretežno od masti) 

sárgadinnye  dinja 
sárga dokumentum  žuti dokument (poseduju je oni koji drže ugrožene vrste 

ptica) 
sárga epe žuta žuč (jedna od četiri telesnih tečnosti je prema 

Hipokratovoj teoriji kholé žuč koja je izvorište besa) 
sárgafa bot. žuto drvo 
sárga faj žuta rasa 
sárga fényjelzés  žuta svetlosna signalizacija za oluju u pomorstvu 
sárga festék žuta boja, farba 
sárga figyelmeztetés  met. žuto upozorenje, znak za opasnost u meteorologiji 
sárgafolt med. žuta mrlja u oku macula lutea 
sárga folyás med. žuto pranje, žuti iscedak (ginekologija) 
sárgafoszfor hem. žuti fosfor (P) 
sárgaföld 1. žuta zemlja, puna krečnjaka; 2. žuta zemljana boja 
sárga genny žuti gnoj 
sárga haj plava kosa 
sárga halál nar. žuta smrt (žutica)  
sárgahasú zool. žutotrba – čest determinativ kod zooloških termina  
sárgaház žuta kuća (ima razne konotacije u različitim kulturama. 

U Mađarskoj je to ludnica ili popravni dom) 
sárga hidegvágó  tramvaj  
sárga homok  žuti pesak 
sárga irigység žuta ljubomora 
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sárga jelzés  žuta oznaka (1. svetlo na semaforu; 2. najniži stepen 
upozorenja u meteorologiji; 3. turistička oznaka za ture 
u prirodi) 

sárga jogosítvány  dozvola za upravljanje građevinskim mašinama 
sárga kaviár kul. žuti kavijar (ikra kečige) 
sárga kén hem. žuti sumpor 
sárga keramit žute kocke za oblaganje ulica 
sárga kiscsibe žuto pilence 
sárga kóla žuta kola (naziv za gazirane bezalkoholne napitke na 

bazi narandže) 
sárga kontinens  žuti kontinent – Azija 
sárga köpeny žuti ogrtač (sa žutim ogrtačem su prikazivani izdajnici, 

pa tako i Juda) 
sárga kuka  žuta kanta (za selektivno odlaganje otpadaka – u nju se 

u Mađarskoj ubacuje plastika) 
sárgalábú žutonogi (1. nekadašnji naziv za budimpeštanske Švabe; 

2. čest determinativ kod zooloških termina) 
sárga lámpa žuto svetlo na semaforu 
sárga lap sp. žuti karton u fudbalu 
sárgaláz med. žuta groznica 
sárga lé kul. supa ili sos sa šafranom 
sárgaliliom  bot. žuti ljiljan  
sárga mellény žuti prsluk (oprema u automobilu) 
sárga mentő žuta hitna pomoć (u novije vreme se koriste i kola hitne 

pomoći u žutoj boji) 
sárga metró žuti metro u Budimpešti 
sárga mustár kul. senf  
sárga napraforgó  žuti suncokret 
Sárga oldalak  žute strane, Yellow pages 
sárgaólomérc geol. žuta ruda olova Wulfenit 
sárga opál min. žuti opal  
sárga öv sp. žuti pojas (u borilačkim sportovima) 
sárga (sí/lesikló) pálya sp. žuta skijaška staza (teška, sa opasnim delovima) 
sárga penész žuta plesan Aspergillus sp. 
sárga por žuti prah  
sárga regények  šund literatura bez neke vrednosti u mekom povezu 
sárga rendszámtábla  žuta registraciona tabla  
sárgaréz mesing 
sárgarigó 1. zool. zlatna vuga Oriolus oriolus; 2. fudbalski sudija 
sárga rózsa žuta ruža 
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sárgasajt žuti sir 
sárga sör svetlo pivo 
sárga süveges rend  red žutih kapa – red Tibetanskih budista 
sárga szakszervezet  žuti sindikat (oformljen od strane poslodavca) 
sárga taxi žuti taksi 
sárga tea žuti čaj 
sárga tégla žuta cigla 
Sárga tengeralattjáró  Žuta podmornica Yellow submarine 
sárgatest med. žuto telo, telašce 
sárga törpe astr. žuti patuljak (vrsta zvezde) 
sárga törpülés   bot. virusno oboljenje žitarica 
sárga trikó sp. žuta majica (u biciklizmu – nosi je pobednik u 

prethodnoj etapi takmičenja) 
sárgatúró kul. žuti sir (uskršnja poslastica od sira i jaja) 
sárga újságírás, sajtó  žuta štampa 
sárga út put obložen žutim kamenom Yellow brick road 
sárgavasérc žuta ruda gvožđa 
sárga veszedelem žuta opasnost (navodna opasnost koja Evropljanima 

preti od žute rase) 
sárga villamos žuti tramvaj (u Budimpešti) 
sárga villogó žuti žmigavac (pokazivač pravca u automobilu) ili žuto 

rotaciono svetlo 
sárga víz redak, niskokvalitetan čaj, pivo ili bistra supa 
sárga vonal žuta linija (1. međugradski autobuski prevoz; 2. žuta 

traka – horizontalna signalizacija žute boje) 
sárga zászló žuta zastava (1. opasnosti od epidemije; 2. Formula 1 – 

zabranjeno preticanje, na stazi se nalazi nekakva pre-
preka) 

tojássárgája žumance 

Szerb kollokációk és összetételek 

žuta Amerikanka   növ amerikai fűz (Salix americana) 
žuta georgina növ csicsóka (Helianthus tuberosus) 
žuta groznica orv sárgaláz 
žuta krlika növ törékeny fűz 
žuta kukuruzna sovica  áll bagolypille 
žuta ljubica növ sárga viola (Cheiranthus cheiri) 
žuta majica sp győztesnek kijáró sárga mez  
žuta metla  növ seprűüröm (Artemisia scoparia)  
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žuta rada növ festő pipitér (Anthemis tinctoria) 
žuta rasa sárga (ember)faj 
žuta ruža  növ dália (Dahlia variabilis) 
žuta vodena perunika  növ sárga vízililiom/nőszirom (Iris pseudacorus) 
žuta vrba növ csigolya, bíborfűz (Salix purpurea)  
žut dukat aranypénz 
žute trešnje növ sárga cseresznye  
žuti bagrem növ aranyeső 
žuti bankut növ sárga bánkúti kukorica  
žuti graor  leveletlen lednek (Lathyrus aphaca) 
žuti grozdov moljac   áll nyerges szőlőmoly (Clysia ambiguella) 
žuti krin növ tüzes liliom (Lilium bulbiferum) 
žuti lan  növ sárga len (Linum flavum) 
žuti lokvanj növ 1. sárga tavirózsa; 2. tündérfátyol 
žutilova trava növ rekettye  
žutilovo drvo növ fusztik (Chlorophora tinctoria) 
žuti rani krompir  sárga korai burgonya 
žuti šeboj növ sárgaviola (Cheirathus cheiri) 
žuti šećer kandiscukor, sárga cukor 
žuti zuban növ sárga lófogú kukorica 
žutobojan  sárga színű 
žutobrad sárgás szakállú 
žutobrk sárgás bajuszú 
žutocvet növ 1. zsombor (Sisymbrium); 2. ökörfarkkóró 
žutocvetka növ körömvirág 
žutoglav szőke, sárga fejű 
žutoglavi brdaš  áll saskeselyű (Gypaetus barbatus) 
žutokljun 1. áll sárga csőrű madár, feketerigó (Turdus merula), 

meggyvágó, magtörő pinty; 2. zöldfülű gyerek 
žutokljunac 1. áll sárga csőrű fiatal madár; 2. éretlen kölyök 
žutokljunčad kis tacskók 
žutokljunče éretlen kölyök, kis tacskó 
žutokljunka 1. áll sárga csőrű nőstény madár; 2. éretlen, zöldfülű 

lányka 
žutokljunost éretlenség, vkinek zöldfülű volta 
žutokljunstvo vkinek zöldfülű, éretlen volta 
žutokos szőke hajú 
žutokrug áll rákosi vipera (Vipera ursini macrops) 
žutolik  sárga arcú, sápadt 
žutolovka növ rekettye 
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žutomanjast sárga hajú, sárga arcú 
žutomleč növ ördögmák (Papaver argemone) 
žutonog sárga lábú háziállat 
žutoočica áll réti lile, juhászkamadár, sűrmadár 
žutoperica áll nyurga durbincs 
žutoperka áll 1. veresszárnyú koncér (Leuciscusr utilus); 2. sárga 

billegető (Motacilla fiava); 3. citromsármány 
žutorepa áll sárga farkú tyúk 
žutoslez növ selyemmályva 
žuto telo orv sárgatest (Corpus luteum) 
žutotrb  áll sárga begyű 
žutotrba prelja áll aranyfarkú szövő (Euproctis chrysorrhea) 
žutotrba senica  áll sárga begyű cinke 
žutotrn  növ sóskaborbolya, sóskafa 
žutoust  sárga szájú 
žutovidost kóros sárgalátás (xanthopsia) 
žutovoljka 1. növ citromsármány (Emberiza citrinella); 2. áll vörös-

begy (Erithacus rubecula) 
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A sárga színárnyalatok táblázatos áttekintése #FFD100, RGB: 255 209 0, H: 50 

 magyar az árnyalat kódja angol neve szerb fordítása 

 ananászsárga #FFD95A, RGB: 255 
217 90, H: 45 

pineapple (yellow) ananas-žuta 

 Anna-sárga
348

 #D7FF21, RGB: 215 
255 33, H: 71 

Anna yellow, 
uranium yellow 

Ana-žuta 

 antimonsárga #EEAF49, RGB: 238 
175 73, H: 37 

antimony yellow antimon-žuta 

 
aranyokker #CF8A00, RGB: 207 

138 0, H: 41 
gold/golden ochre zlatnooker  

 aranysárga #F9E795, RGB: 249 
231 149, H: 49 

gold/golden yellow zlatnožuta 

 arzénsárga #FFB70C, RGB: 255 
183 12, H: 42 

arsenic yellow, 
king’s yellow 

arsen-žuta 

 avignoni sárga
349

 #F1BC3F, RGB: 241 
188 63, H: 42 

Avignon berry 
(yellow) 

avinjonska žuta 

 Baltimore-sárga
350

 #FFCE00, RGB: 255 
206 0, H: 49 

Baltimore yellow baltimorsko žuta 

 banánsárga #EBDA78, RGB: 234 
218 120, H: 51 

banana (yellow) banana-žuta 

 baritsárga #F8F6A8, RGB: 248, 
246, 168, H: 58 

baryte yellow, 
barium yellow 

barit-žuta 

 barokksárga
351

 #F4CE69, RGB: 244 
206 105, H: 44 

baroque yellow barokna žuta 

 bécsi sárga
352

 #FCC431, RGB: 252 
196 49, H: 43 

Vienna yellow bečko žuta 

  

                                                           
348

 Az uránüveg első gyártója, a cseh Riedel, felesége után nevezte el az üveg színét 
Anna-sárgának (http://www.szintan.hu). 
349

 Avignoni bogyó, perzsabogyó, varjútövis, benge (Rhamnus cathartica): növény, ősi 
festőalapanyag, sárga és zöld színezéket is készítettek belőle. Érdekes, hogy az éretlen 
bogyók tartalmazzák a sárga, az érettek a zöld színezéket. Használták textilfestésre és a 
miniatúrafestészetben is (http://www.szintan.hu). 
350

 Baltimore – város Maryland államban (USA). 
351

 17–18. századi művészeti stílus. Magyarországon és német nyelvterületen gyakori 
volt az épülethomlokzatok sárga festése (http://www.szintan.hu). 
352

 Az osztrák uralkodóház címeréből a sárga (eredetileg arany) vált színnévvé, ebből 
keletkezett többféle sárga elnevezése (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 bengesárga
353

 #DCA235, RGB: 220 
162 53, H: 39 

buckthorn yellow pasdren-žuta 

 birsalmasárga #E7D618, RGB: 231 
214 24, H: 56 

quince yellow, 
meline 

dunja-žuta 

 bisszusz
354

 #BF964E, RGB: 191 
150 78, H: 38 

byssus bisus-žuta 

 boglárkasárga #FFCC04, RGB: 255 
204 4, H: 48 

buttercup yellow ljutić-žuta 

 borostyánsárga #E1AE16, RGB: 225 
174 22, H: 46 

amber yellow ćilibar-žuta 

 borsárga #FFF7A5, RGB: 255 
247 165, H: 55 

white wine color, 
light straw wine  

vino-žuta 

 brüsszeli sárga #E8D3A0, RGB: 232 
211 160, H: 42 

Brussels yellow 
(brick) 

briselsko žuta 

 búzasárga #F7CF7A, RGB: 247 
207 122, H: 41 

wheat yellow žito-žuta 

 büdöskőszín #FFF566, RGB: 255 
245 102, H: 57 

sulphur yellow sumpor-žuta 

 chamois
355

 #E6DEBF, RGB: 230 
222 191, H: 48 

chamois, shammy 
leather (colored) 

šamoa-žuta 

 cinksárga #E1D943, RGB: 225 
217 67, H: 57 

zinc yellow, citron 
yellow 

cink-žuta 

 citromsárga #EEEE00, RGB: 238 
238 0, H: 60 

lemon yellow, 
citrus yellow 

limun-žuta 

 currysárga #E0A42B, RGB: 224 
164 43, H: 40 

curry yellow 
(color) 

kari-žuta 

 császársárga #F8D65B, RGB: 248 
214 91, H: 47 

imperial / emperor 
yellow 

carskožuta, 
imperator-žuta 

 csauszín #CC9235, RGB: 204 
146 53, H: 37 

chow-chow color, 
chow color 

boja čau-čau 

 cserszín #F3E5B8, RGB: 243 
229 184, H: 47 

oak wood (yellow) cer-žuta 

 csibesárga #F7EFB5, RGB: 247 
239 181, H: 54 

chicken yellow pile-žuta 

 dáliasárga #F2A520, RGB: 242 
165 32, H: 38 

dahlia yellow dalija-žuta 

                                                           
353

 A benge avignoni bogyó, perzsabogyó, varjútövis (Rhamnus cathartica). 
354

 Egy kagylófajta mirigye által termelt szál, melyből különleges, erős, rugalmas fonalat 
fonnak, ill. selyemszerű textilt szőnek. Színe aranybarna (http://www.szintan.hu). 
355

 A chamois zergebőr. 

http://www.szintan.hu/
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 darázsszín #F8EE2C, RGB: 248 
238 44, H: 58 

wasp yellow boja ose 

 dinnyesárga #FFB845, RGB: 255 
184 69, H: 37 

melon (yellow), 
honeydew (yellow) 

dinja-žuta 

 diszkósárga #F8EE2C, RGB: 248 
238 44, H: 57 

disco yellow disko-žuta 

 enyvszín #E8DBB2, RGB: 232 
219 178, H: 46 

glue (color) tutkalo-žuta 

 ércsárga #F2D548, RGB: 242 
213 72, H: 50 

metallic yellow metalnožuta 

 faggyúsárga #DEDDB4, RGB: 222 
221 180, H: 59 

tallow color loj-žuta 

 fenyőszín #EEDAA4, RGB: 238 
218 164, H: 44 

pine wood (yellow) jela-žuta, jelovina-
žuta 

 fövenysárga #D5C891, RGB: 213 
200 145, H: 49 

sandy yellow pesak-žuta 

– gennysárga – pus (yellow) gnoj-žuta 

 gólyahírsárga
356

 #F1CC0C, RGB: 241 
204 12, H: 50 

kingcup yellow kopitac
357

-žuta,  

 gumiguttisárga #FFDC28, RGB: 255 
220 40, H: 50 

gamboge / 
camboge yellow  

kambodžansko 
žuta

358
 

 gyékényszín #EAD6A9, RGB: 234 
214 169, H: 42 

sparterie colored rogoz-žuta 

 gyöngysárga #FFF5D6, RGB: 255 
245 214, H: 45 

pearl yellow bisernožuta 

 Habsburg-sárga #F5C533, RGB: 245 
197 51, H: 45 

Habsburg’s yellow habsburško žuta 

 hanzasárga
359

 #FDF74F, RGB: 253 
247 79, H: 58 

Hansa yellow Hanza-žuta 

 homoksárga #C6B686, RGB: 198 
182 134, H: 46  

sandy yellow pesak-žuta 

– húgysárga – urine yellow mokraća-žuta 

 húslevesszín #DBBD59, RGB: 219 
189 89, H: 46 

clear soup (color) boja bistre supe 

                                                           
356

 Mocsári gólyahír (Caltha palustris) (http://www.szintan.hu). 
357

 A kopitac még močvarna kaljužnicaként is ismeretes. 
358

 Gamboge – délkelet-ázsiai fafajták gyantájából készül, festék és gyanta egyben 
(http://www.szintan.hu). 
359

 Hansa – az Északi- és Balti-tenger menti kereskedővárosok szövetsége, mely Észak-
Európa kereskedelmét irányította a 13–17. században (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 indiai sárga
360

 #FFBF00, RGB: 255 
191 0, H: 46 

Indian yellow indijsko žuta 

 japánsárga #F5EE9A, RGB: 245 
238 154, H: 55 

Japanese yellow japansko žuta 

 jelzősárga
361

 #EEB309, RGB: 238 
179 9, H: 45  

signal yellow signal-žuta 

 juharfaszín #E7C68C, RGB: 231 
198 140, H: 39 

maple wood 
yellow 

javor-žuta 

 kacsasárga #FFF3AD, RGB: 255 
243 173, H: 52 

duck yellow patka-žuta 

 kadmiumsárga #FDDE08, RGB: 253 
222 8, H: 52 

cadmium yellow kadmium-žuta 

 kalászsárga #D6AE57, RGB: 214 
174 87, H: 41 

awn (yellow) klasje-žuta 

 kanárisárga #F5E748, RGB: 245 
231 72, H: 56 

canary yellow kanarinac-žuta 

 kankalinsárga #FFEF7B, RGB: 255 
239 123, H: 54 

primrose yellow jagorčika-žuta 

 karamellszín #CC9933, RGB: 204 
153 51, H: 41 

caramel yellow karamel-žuta 

 kasseli sárga
362

 #F7D68B, RGB: 247 
214 139, H: 42 

Cassel yellow Kasel-žuta 

 kaszárnyasárga #EED592, RGB: 238 
213 146, H: 44 

casern (yellow) kasarna-žuta 

 kénsárga #FFF566, RGB: 255 
245 102, H: 57  

sulphur yellow sumpor-žuta 

 kígyósárga #E1B97E, RGB: 225 
185 126, H: 36 

snake yellow zmija-žuta 

 kikericssárga #FDFA24, RGB: 253 
250 36, H: 59 

meadow saffron 
yellow 

mrazovac-žuta 

 királysárga #FFC621, RGB: 255 
198 33, H: 46 

royal yellow, king’s 
yellow, orpiment 

kraljevskožuta 

 kislibasárga #F7E86C, RGB: 247 
232 108, H: 54 

gosling yellow guskica-žuta 

 kobaltsárga #FABE32, RGB: 250 
190 50, H: 42 

cobalt yellow, 
aureolin 

kobaltno žuta 
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 Az eredeti pigmentet olyan tehenek vizeletéből állították elő, amelyeket kizárólag 
mangólevéllel etettek. Drága, nagyon jó minőségű, ragyogó sárga festék volt, mely 
öklömnyi golyók formájában került forgalomba (http://www.szintan.hu). 
361

 Közlekedésben, munkavédelemben használt sárga szín. 
362

 Kassel – város Németországban.  

http://www.szintan.hu/
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 kolerasárga
363

 #CEC600, RGB: 206 
198 0, H: 58 

cholera yellow kolera-žuta 

 kökörcsinsárga #F8F131, RGB: 248 
241 49, H: 58 

pulsatilla yellow sasa-žuta 

 kőrissárga #F2BE2F, RGB: 242 
190 47, H: 44 

ash tree yellow jasenovina-žuta 

 kőrisszín #DFBB78, RGB: 223 
187 120, H: 39 

ash wood yellow boja jasena 

 körömvirágsárga #FFC03A, RGB: 255 
192 58, H: 41 

marigold yellow neven-žuta 

 körtesárga #E6B360, RGB: 230 
179 96, H: 38 

pear yellow (color) kruška-žuta 

 krémsárga #FFF2A8, RGB: 255 
242 168, H: 51 

creamy yellow krem-žuta 

 krókuszsárga #FFC416, RGB: 255 
196 22, H: 45 

crocus yellow krokus-žuta 

 
 

krómsárga #FFCE00, RGB: 255 
206 0, H: 49  

chrome yellow hrom-žuta 

 kukoricasárga #FBCB13, RGB: 251 
203 19, H: 48 

maize (yellow) kukuruznožuta 

 kurkumasárga #F3BC30, RGB: 243 
188 48, H: 43 

turmeric yellow kurkuma-žuta 

 lensárga #F0F056, RGB: 240 
240 86, H: 60 

flax flower yellow žuta poput 
lanenog cveta 

 löszsárga
364

 #EADB9E, RGB: 234 
219 158, H: 48 

loess yellow les-žuta 

 majolikasárga
365

 #EEAF49, RGB: 238 
175 73, H: 37 

Maiolica yellow majolika-žuta 

– maláriasárga
366

 – malaria yellow malarija-žuta 

 mangósárga #FFD959, RGB: 255 
217 89, H: 47 

mango yellow mango-žuta 

  

                                                           
363

 A cholera görög eredetű szó, az epét jelöli, ugyanakkor a kolera hasmenéssel járó 
bélfertőzést is jelent (http://www.szintan.hu). 
364

 Sárga földnek is nevezik. 
365

 Kerámiaszín, az ókori Mezopotámiában, Egyiptomban és Perzsiában is ismerték 
(http://www.szintan.hu). 
366

 Mocsárláz, váltóláz. Kezeletlen esetben enyhe sárgaság is kialakulhat 
(http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 márgaszín
367

 #DBCBA4, RGB: 219 
203 164, H: 43 

marl yellow boja marge 

 Mária Terézia-
sárga 

#EED592, RGB: 238 
213 146, H: 44 

Maria Theresa 
(Queen) yellow 

Marija Terezija-
žuta 

 méhsárga #D8A657, RGB: 216 
166 87, H: 37 

honey bee color pčelinježuta 

 mézszín #FFD366, RGB: 255 
211 102, H: 43 

honey yellow boja meda 

 mézgasárga #D5AA60, RGB: 213 
170 96, H: 38 

– smola-žuta 

 mimózasárga #FFEC80, RGB: 255 
236 128, H: 52 

mimosa yellow mimoza-žuta 

 Monarchia-sárga #F5C533, RGB: 245 
197 51, H: 45 

(Austro-Hungarian 
Dual) Monarchy 
yellow 

austro-ugarska 
žuta 

 mongolsárga #F8E161, RGB: 248 
225 97, H: 51 

Mongolian yellow mongolsko žuta 

 muskotályszín #F0C76A, RGB: 240 
199 106, H: 42 

muscat yellow tamjanika-žuta 

 mustársárga #BF9113, RGB: 191 
145 19, H: 45 

mustard yellow senf-žuta 

 Nanking-sárga
368

 #F0DC85, RGB: 240 
220 133, 49 

Nankeen-yellow Nanking-žuta 

 napsárga #FFE800, RGB: 255 
232 0, H: 55 

sun yellow sunce-žuta 

 napraforgósárga #FFCC00, RGB: 255 
204 0, H: 49 

sunflower yellow suncokret-žuta 

 nápolyi sárga
369

 #F2CA87, RGB: 242 
202 135, H: 38 

Naples yellow napuljsko žuta 

 nárciszsárga #FFE700, RGB: 255 
231 0, H: 55  

narcissus yellow narcis-žuta 

 nektárszín #DBD271, RGB: 219 
210 113, H: 56 

nectar yellow nektar-žuta 

 nepáli sárga #DED278, RGB: 222 
210 120, H: 53 

Nepal yellow nepalsko žuta 

 nikkel-titánsárga #E8EC4A, RGB 232 
236 74, H: 61 

nickel-titanium 
yellow 

nikal-titanijumsko 
žuta 
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 A márga agyagtartalmú mészkő. 
368

 Nanking – város Kínában. 
369

 A Vezúv környékén, Nápoly közelében találták a tartós, élénksárga földfestéket, erről 
kapta nevét az eredeti pigment (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
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 nyírfaszín #EFDAB3, RGB: 239 
218 179, H: 39 

birch wood color breza-žuta, 
brezovina-žuta 

 okker
370

 #BF9339, RGB: 191 
147 57, H: 41 

ochre, ochre 
yellow, ocher, 
yellow earth 

oker 

 olajsárga #F3E88C, RGB: 243 
232 140, H: 54 

cooking oil yellow, 
sunflower oil 
yellow 

ulje-žuta 

 ólom-ónsárga #FBCC65, RGB: 251 
204 101, H: 41 

lead-tin yellow olovni kalaj žuta 

 orpimentsárga
371

 #FBC608, RGB: 251 
198 8, H: 47 

auripigment, 
King’s yellow 

kraljevsko žuta 

 osztráksárga #FCC431, RGB: 252 
196 49, H: 43 

Austrian yellow austrijsko žuta 

 oxidsárga #D7AC5C, RGB: 215 
172 92, H: 39 

iron oxide yellow oksidnožuta 

 őszarany #EEC532, RGB: 238 
197 50, H: 48 

autumn gold jesenje žuta 

 perui sárga
372

 #F3D774, RGB: 243 
215 116, H: 47 

Peruvian yellow peruansko žuta 

 perzsasárga
373

 #FFCB37, RGB: 255 
203 55, H: 44 

Persian yellow persijsko žuta 

 pezsgőszín #F4E1BE, RGB: 244 
225 190, H: 39 

champagne 
(colored) 

šampanj-boja 

– pisisárga – piss yellow pišaćka-žuta 

 piskótasárga #FFE799, RGB: 255 
231 153, H: 46 

sponge-cake 
yellow 

piškota-žuta 

 pitypangsárga #FFED4A, RGB: 255 
237 74, H: 54 

dandelion yellow maslačak-žuta 

 Pompeji-sárga #F2CA1E, RGB: 242 
202 30, H: 49 

Pompeii yellow, 
Pompeian yellow 

pompejsko žuta 

                                                           
370

 Az okker természetes földpigment, minden kontinensen ismert, ősidők óta használt 
földfesték, a testfestésnek is alapanyaga. Színváltozatai a világossárgától a narancson át 
a barnáig terjednek (http://www.szintan.hu). 
371

 Az auripigment arzén- és kéntartalmú, csillogó sárga ásvány (http://www.szintan.hu). 
372

 Perui sárgának nevezik a guano (madárürülék) feldolgozásából nyert anyagot, melyet 
festékként használnak, a forgalomból kivont indiai sárgát helyettesítik vele 
(http://www.szintan.hu). 
373

 A sáfránytermesztés egyik központja Perzsia volt. A sáfrányból drága textilszínezék, 
fűszer, illatszer és gyógyszer készült. A varjútövisbogyó névváltozatainak (benge, avigno-
ni bogyó) egyike a ’perzsabogyó’. Ősi pigmentalapanyag, sárga textilfesték készült belőle 
(http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/


TARKA SZÍNEK / HROMATSKE BOJE 

 

378 

 rekettyesárga #EBC462, RGB: 235 
196 98, H: 43  

genista yellow, 
dyer’s broom 

preštak-žuta 

 repcesárga #EEDD26, RGB: 238 
221 38, H: 55  

rape flower yellow repica-žuta 

 rézsárga #EBD27B, RGB: 235 
210 123, H: 48 

brass yellow mesing-žuta 

 rezedasárga #EDB828, RGB: 237 
184 40, H: 44 

reseda yellow 
(weld plant) 

rezeda-žuta 

 rigósárga #EBC700, RGB: 235 
199 0, H: 51 

oriole yellow kos-žuta 

 rókasárga #E0B969, RGB: 224 
185 105, H: 40 

fox yellow lisičježuta 

 sáfránysárga #FFA20C, RGB: 255 
162 12, H: 37 

saffron yellow šafran-žuta 

 sajtsárga #F3E8A2, RGB: 243 
232 162, H: 53 

cheese yellow sir-žuta 

 salétromsárga #BEB274, RGB: 190 
178 116, H: 51 

saltpetre yellow šalitrastožuta 

 sáraranyszín #F9E795, RGB: 249 
231 149, H: 49 

yellow gold / 
golden color 

zlatnožuta 

 sárfehér
374

 #EBE7AE, RGB: 235 
231 174, H: 56 

– žuta 

 savószín #DED59B, RGB: 222 
213 155, H: 53 

– boja surutke 

 sivatagsárga #D7B681, RGB: 215 
182 129, H: 38 

desert yellow pustinjsko žuta 

 sörszín #EFB517, RGB: 239 
181 23, H: 44 

beer color (yellow) pivo-žuta 

 spongyasárga #F5D058, RGB: 245 
208 88, H: 46 

sponge yellow sunđer-žuta 

 szafarisárga #BDB594, RGB: 189 
181 148, H: 48 

safari yellow safari-žuta 

 Szahara-sárga #D7B681, RGB: 215 
182 129, H: 38 

Sahara yellow Sahara-žuta 

 szalmasárga #EACF83, RGB: 234 
207 131, H: 44 

straw yellow slamnatožuta 

 szaruszín #EAE2BE, RGB: 234 
226 190, H: 49 

horn color rog-žuta 

 szaténokker #D7A34F, RGB: 215 
163 79, H: 37 

satin ochre satenska oker 
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 A ’sár’ jelentése sárga, vagyis világos, sárgásfehér szőlő, illetve bor. 
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 szénasárga #C6B790, RGB: 198 
183 144, H: 43 

hay yellow seno-žuta 

 tavaszi sárga #ECF337, RGB: 236 
243 55, H: 62 

spring time yellow prolećno žuta 

 taxisárga #FFCE00, RGB: 255 
206 0, H: 49  

cab yellow taksi-žuta 

 templomsárga #F4CE69, RGB: 244, 
206, 105, H: 44 

church yellow crkva-žuta 

 teveszín #C9AF7E, 201 175 
125, H: 39 

camel color kamilja boja 

 tojássárga #FFB828, RGB: 255 
184 40, H: 41 

egg yolk color jaje-žuta 

 topázsárga #FEDA8B, RGB: 254 
218 139, H: 42 

topaz yellow topaz-žuta 

 töksárga #FEC34F, RGB: 254 
195 79, H: 40 

pumpkin yellow bundeva-žuta 

 uránsárga
375

 #D7FF21, RGB: 215 
255 33, H: 71 

uranium yellow uran-žuta 

 vajszín #FFF4CC, RGB: 255 
244 204, H: 48 

butter yellow puter-žuta 

 Van Gogh-sárga
376

 #FFCE00, RGB: 255 
206 0, H: 49 

Van Gogh’s yellow Van Gog-žuta 

 vaníliasárga #FFF3A1, RGB: 255 
243 161, H: 52 

vanilla yellow vanila-žuta 

 villamossárga #F3C522, RGB: 243 
197 34, H: 47 

tram yellow tramvaj-žuta 

 zsufa
377

 #E3CD7F, RGB: 227 
205 127, H: 47 

– slama-žuta 
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 Az urán (U) kémiai elemről kapta nevét, amely rendszerint sárga színű 
(http://www.szintan.hu). 
376

 Vincent van Gogh (1853–1890) holland festő. Különösen sárga napraforgói ismertek. 
377

 Szalmasárga színű. 

http://www.szintan.hu/
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A ’barna’ terciális színnek számít, ami azt jelenti, hogy függetlenül attól 

a ténytől, miszerint a természet egyik legdominánsabb színészlelete (a ’zöld’ és a 

’kék’ mellett), más komplementer színek különböző mennyiségű keverékével 

hozható csak létre. A szakirodalom leginkább a ’piros’ és a ’zöld’ alapszín vegyí-

tését említi, de ugyanakkor előállítható a ’kék’ és a ’narancssárga’, illetve a 

’sárga’ és a ’lila’ segítségével is.  

 

A ’barna’ színtartománya 

világos 

 

sötét 

A ’barna’ szín különböző árnyalatai, középen a fokális ponttal
378 

 

Érdekességként elmondhatjuk, hogy a különböző kultúrák különböző 

módon viszonyulnak a barnához. Így például a japán nyelvban nincs mód arra, 

hogy közvetlenül megnevezzék, ezért körülírással, jelzős szerkezetekkel utalnak 

rá. Indiában a föld és a halál színeként tartják számon, az indiánok pedig az 

                                                           
378

 Forrás: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (A letöltés ideje: 2019. 12. 10.) 

http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm
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önfegyelmezés színeként viszonyulnak hozzá. Az USA-ban narancssárgás árnya-

lata a hálaadás ünnepét jellemzi. A történelem során a nácizmus jelképe volt, 

amikor is a szegénységet kifejező barna ing az egyenruha részét képezte, azt a 

képzetet keltve, hogy hívei a nép érdekeit képviselik, és maguk is a nép részei. A 

keresztény, de főleg katolikus vallásban az alázat, a vezeklés és a szegénység, az 

e világi javak megvetésének szimbóluma. Az ír kultúrában a ’feketét’ helyettesíti 

az alvilág szimbólumrendszerében. 

A magyarban a barna indoeurópai eredetű, német jövevényszó, amely-

nek első írásos megjelenése a Magyar szófejtő szótár szerint 1255-re datálható. 

A szerbben több lexémát is használnak ennek a színérzetnek a kifejezésére, ezek 

a braon, a smeđ és a mrk. Tekintsük meg előbb az értelmező szótárak idevágó 

szócikkeit! 

BARNA I. mn 1. A gesztenye, vagy a csokoládé színéhez hasonló színű. | sötét, 
komor. [...] 2. Barna hajú. 3. A nap és a szél hatására megsötétedett színű ˂arc, 
bőr, ember˃ 4. Kevésbé finom, rendsz. rozslisztet is tartalmazó ˂liszt, kenyér˃ 
II. fn 1. Barna szín. 2. Barna festék. 3. Barna hajú nő, ritk. férfi (Éksz.). 

BARNA 1. Sötét, a fekete és a vörös közötti színű. 2. Barna hajú, esetleg bőrű. 3. 
A napsütéstől sötétebb színű (bőr). 4. Rozslisztből készült. 5. Komor, sötét 
(Ész+.). 

BRAON prid. neprom. nem. smeđ, kestenjast, otvoreno mrk
379

 (RSJ). 

SMEĐ, -А, -Е koji je boje pržene kafe, kafen: ~a kosa, ~e oči
380

 (RSJ). 

MRK 1. a. koji je tamne boje, tamnosiv, tamnosmeđ, zagasit, taman, crn b. mra-
čan, taman, tmuran ~a noć, ~o nebo 2. a. namrgođen, smrknut, natmuren, 
mrzovoljan, zlovoljan, neraspoložen, ljut b. mračan, turoban, sumoran (o 
ljudima), naprasit, prek c. lišen vedrine, veselosti, neveseo ~e misli

381
 (RSJ). 

Amint látjuk, a magyar értelmező szótárban a prototipikus értelmezés az 

ételszínhez hasonlítja a barnát, mégpedig a gesztenye és a csokoládé jellegzetes 

árnyalatához. Eőry Vilma szótára pedig oly módon definiálja, hogy a színskálán 

helyezi el, a ’fekete’ és a ’vörös’ közé.  

                                                           
379

 BRAON – barna (smeđ), gesztenyeszínű, világosbarna (mrk). 
380

 SMEĐ – pörkölt kávé színű, kávés: ~a kosa ’barna haj’, ~e oči ’barna szem’. 
381

 MRK – 1. a. sötét színű, sötétszürke, sötétbarna, sötét, fekete b. sötét, borús ~a noć 
’sötét éj’, ~o nebo ’borús ég’ 2. a. komor, mogorva, borús, rosszkedvű, kedvetlen, mér-
ges b. sötét, borús, szomorú, bánatos, lobbanékony, indulatos c. vidámságtól, derűtől 
megfosztott, borús kedélyű ~e misli ’borús gondolatok’. 
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A szerbben gond van a három lexéma pontos beazonosításával. Az első 

kettő csak színkategóriát fed, a harmadik pedig átvitt értelemben is használatos. 

Ezenkívül a braon a gesztenyére való utalás mellett a másik két árnyalattal 

definiálja a színt, a smeđ melléknévvel és a mrk világos árnyalatával. A smeđ 

viszont nem utal vissza a braon szócikkre, csak a pörkölt kávé színével azonosítja 

azt. A mrk általánosságban jelent sötét színt, sötétszürkét, sötétbarnát és 

feketét. Sehol nincs explicite megfogalmazva, hogy mi a különbség közöttük, s 

hogy milyen szituációban, szövegkörnyezetben melyiket használjuk. A szótári 

megfogalmazások ellentmondóak: a mrk, amint az már kiderült, sötét színt jelöl, 

azonban a braon melléknév a ’világos’ mrk jelentésre utal, holott ilyen nem 

létezik. A szakirodalmi fogódzók hiányára való tekintettel az anyanyelvi beszélők 

nyelvérzékére támaszkodva megállapíthatjuk, hogy a braon és a smeđ teljes 

szinonimáknak tekinthetők, mindkettőnek sokféle árnyatala lehetséges. A mrk 

viszont a sötétebb ’barna’ árnyalatokkal azonosítható be, és mélysötét voltára 

való tekintettel általában negatív konnotációjú lexéma. A braon és a smeđ 

kollokációs használatával kapcsolatban pedig megfigyeltük, hogy a braon 

többnyire a tárgyak jellemző színét, míg a smeđ az emberi, valamint az élő 

természet színeit szemlélteti.  

Barna melléknevünk indoeurópai eredetű német, pontosabban erdélyi 

szász jövevényszó. Az óind babhrúh tőre vezethető vissza, a szóvégi magán-

hangzó pedig arra utal, hogy vagy egy német ragozott forma átvétele, vagy 

pedig a mássalhangzó-torlódás miatt került oda. A braon a szerbben szintén 

német jövevényszónak számít, a smeđ viszont az ószláv smĕdъ tőhöz járuló -ţo 

képzővel keletkezett, miközben az m > n asszimilációjára is sor került a d 

mássalhangzó miatt: snĕdý. 

BARNA ÁRNYALATOK 

A ’barna’ meleg semleges szín, amely körülvesz bennünket a termé-

szetben létező élő és élettelen megnyilvánulásaival egyaránt: a föld, a kő, 

ugyanakkor a növény- és állatvilág természetes színe. Bár állandó jelleggel van 

jelen, mégis az ősz és a tél színeként tartjuk számon. Széles árnyalatskálával 

rendelkezik, a halvány bézstől, drapptól, bőrszínűtől egészen a kasseli barnáig, 

vagy a már feketével határos melaszbarnáig, égetett umbráig. 
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Kevés tanulmány készült a barnáról, az általam elemzett két nyelv 

viszonylatában szinte egyáltalán nem foglalkoztak vele, mondhatjuk azt is, elég-

gé mellőzött színnek számít.  

A barna legjellemzőbb árnyalatait, fokális közepét a következő 20 szín 

képezi: a csokoládébarna, nugátbarna, bársonybarna, gesztenyebarna, kávé-

barna, marrone, mazsolabarna, datolyabarna, tábori, mókusbarna, fácánbarna, 

csikóbarna, bronzbarna, rozsdavörös, mogyoróbarna, muskátbarna, menyét-

barna, szarvasbarna, jódbarna és mackóbarna. A színtartomány felső peremét a 

világosbarnák alkotják: búzabarna, égerszín, dióbarna, bőrszín, gesztenyepüré-

szín, taplóbarna, brandyszín, szattyánszín, krumplibarna, kóc-szín, siitakeszín, 

makadámdiószín, parafaszín. Az alsó részén helyezkednek el a sötétbarnák: 

wenge, mangánbarna, égetett umbra, Van Dyck-barna, spanyolbarna, bagaria-

szín, négerbarna, melaszbarna, barátszín, kasseli, burmótbarna, egyiptomi bar-

na, kányafekete, medvebarna, cserebogárszín, Havannabarna és a lignitbarna. A 

színtartomány jobb oldalán találhatóak a sárgás árnyalatok: cappuccinobarna, 

tejeskávészín, mézeskalácsbarna, fahéjszín, tölgybarna, diófabarna, tíkfabarna, 

szilfabarna, naspolyabarna, pekánszín, kenyérbarna, márgasárga, szienabarna, 

balról a vörösesek (megjegyzendő, hogy majdnem mindegyik nevében benne 

van a vöröses árnyalat, mégis a barna színtartományába tartoznak): égetett 

sziéna, égetett okker, májvörös, cserépvörös, bauxitvörös, bóluszbarna, 

márványvörös, hematitvörös, rőt, vércsevörös, vörhenyes, avarszín, kakaóbarna, 

cseresznyefabarna, szegfűbarna, rózsabarna, bíborbarna, fügebarna, bolhaszín, 

májbarna, caput mortuum, márgavörös, paliszanderbarna, kólabarna. Ezenkívül 

léteznek még halvány- és törtbarnák is. A halvány árnyalatok a drapp, bézs, 

mandulabarna, samottszín, óarany, nádszín, Bahama-bézs, zsemleszín, fakó és a 

kenderszín, míg a törtbarnák (a tört árnyalatok az akromatikus színekkel való 

keveredésük eredményeképpen jönnek létre): füstbarna, szépia, Izabella-szín, 

umbra, Bismarck-barna, földbarna, homokbarna, dohánybarna, biszterbarna, 

klinkervörös, tób, szúrfűszín, vadszín, pézsmabarna, őzbarna, vaddisznóbarna, 

karvalybarna, fogolyszín, vidrabarna, hajszín, múmiabarna, olajbarna, agyag-

szín.  

Amint az már az eddigiek során is kiderült, a 133 árnyalat főleg szó-

összetétel formájú, ahol az előtagot az asszociáció stimulusa képezi, az utótagot 

pedig a ’szín’ fölérendelt fogalom, vagy a barna színnév. Némelyek utótagja 

viszont a barna helyett a vörös, a sárga vagy a bézs színnév, azonban ezek is a 
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’barna’ színtartományába tartoznak. Tekintettel arra, hogy a ’barna’ zömmel a 

természet színeit képezi, az asszociácós árnyalatnevek a holt- és az élő ter-

mészet alapján formálódtak meg.  

A legtöbb a NÖVÉNYi alapú megnevezés: búzabarna ’žito-smeđa’, cimet- 

vagy fahéjszín ’cimet-smeđa’, cseresznyefaszín ’boja trešnjinog drveta’, dato-

lyabarna ’urma-smeđa’, dióbarna ’orah-smeđa’, diófaszín ’boja orahovine’, 

dohánybarna ’duvan-smeđa’, égerszín ’jova-smeđa’, fügebarna ’smokva-smeđa’, 

gesztenyebarna ’kestenjasta’, kakaóbarna ’kakao-braon’, kenderszín ’kudelja-

smeđa’, krumplibarna ’krompir-smeđa’, makadámdiószín ’boja makadamija’, 

mandulabarna ’bademasta’, marrone ’kestenjasta’, mogyoróbarna ’lešnik-

smeđa’, muskátbarna ’boja muskatnog oraha’, nádszín ’boja trske’, naspolyaszín 

’boja mušmule’, paliszanderbarna ’palisander-smeđa’, rózsabarna ’ruža-smeđa’ 

(ružino drvo), siitakeszín ’boja šitake gljiva’, szegfűbarna ’karanfil-smeđa’, szil-

fabarna ’boja brestovine’, szúrfűszín ’origano-smeđa’, teakbarna ’boja tikovog 

drveta’, tölgyszín ’boja hrastovine’. 

Az ÁLLATNÉV előtagú összetett szavak közül a legtöbb a barna tollú 

madárnév: fácánbarna ’fazan-smeđa’, fogolyszín ’boja jarebice’, kányafekete 

’kobac-crna’, karvalybarna ’jastreb-smeđa’, vércsevörös ’boja kopca’, továbbá a 

különböző barna szőrű vadállatok: medvebarna ’medved-smeđa’, menyétbarna 

’lasica-smeđa’, mókusbarna ’veverica-smeđa’, őzbarna ’srna-smeđa’, pézsma-

barna ’mošus-smeđa’, szarvasbarna ’jelen-smeđa’, tób ’krtičije smeđa’, vadszín 

’boja divljači’, vaddisznószín ’boja divlje svinje’, köztük csak három a víziállat: 

fókabarna ’foka-smeđa’, sepia/szépia ’sepia-smeđa’, vidrabarna ’vidra-smeđa’, 

kettő pedig bogár: bolhaszín ’buva-smeđa’, cserebogárszín ’gundelj-smeđa’ és 

érdekes módon csak egy háziállat: csikóbarna ’ždrebe-smeđa’. 

Az ÉLETTELEN TERMÉSZET jelenségei alapján létrejött árnyalatok egy része a 

földfajták, az ércek és ásványok, kőzetek, illetve az anyagnevekkel kapcsolatos: 

agyagszín ’boja gline’, bauxitvörös ’boja boksita’, bronzbarna ’bronzanosmeđa’, 

égetett okker ’pečeni oker’, égetett umbra ’pečena umbra’, földbarna ’zem-

ljanosmeđa’, hematitvörös ’boja hematita’, homokbarna ’pesak-smeđa’, lignit-

barna ’lignit-smeđa’, mangánbarna ’mangan-smeđa’, márgavörös ’lapor-crve-

na’, a többi a természetben található jelenségekre, folyamatok eredményeire 

utal: avarszín ’boja jesenjeg opalog lišća’, füstbarna ’dim-smeđa’, jódbarna 

’smeđa poput joda’, olajbarna ’ maslinastosmeđa’, rozsdavörös ’boja rđe’. 
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Az ember életében az étkezés is nagyon fontos szerepet játszik. A 

’barna’ a gyümölcsök és a többi növényi eredetű TÁPLÁLÉK esetében kétféle 

konnotációt hordoz: az egyik negatív, amely azt jelzi, hogy az egyébként élénk 

színű termés rothadásnak indult, a másik viszont az egészséges, természetes, 

organikus mezőgazdasági termesztés, az ipari feldolgozástól mentes táplálék 

jellemzője (gondoljunk a barna cukorra, hántolatlan barna rizsre, teljes kiőrlésű 

lisztből készített kenyérre stb.). A csonthéjas gyümölcsök is barna színűek. 

Tegyük még hozzá a sokszor nem túl egészséges, sőt függőségi viszonyt kialakító 

termékek fogyasztását is, hisz a kávé, a tea, a dohány is barna színű. Ezért nem 

meglepő, hogy az étel- és italnevek is hozzájárultak a barna árnyalatok 

megnevezéséhez: brandyszín ’boja brendija’, burnótbarna ’burmut-smeđa’, 

cappuccinobarna ’kapućino-smeđa’, csokoládébarna ’čokoladnosmeđa’, geszte-

nyepürészín ’boja kesten pirea’, kávébarna ’kafena’, kenyérbarna ’boja hleba’, 

kólabarna ’kola-smeđa’, mazsolabarna ’boja suvog grožđa’, mézeskalácsbarna 

’boja medenjaka’, nugátbarna ’lešnik-smeđa’, tejeskávészín ’boja bele kafe’, 

zsemleszín ’boja zemičke’. 

Vannak olyan színnevek is, amelyek egyben az árnyalat, vagy az 

ALAPANYAG EREDETÉre utalnak: Bahama-beige ’Bahami-bež’, egyiptomi barna 

’egipatsko smeđa’, havannabarna382 ’Havana-smeđa’, kasseli barna ’Kasel-

smeđa’, spanyolbarna ’špansko smeđa’. 

Ugyanakkor SZEMÉLYNEVEK is képezhetik az árnyalatnév létrejöttének 

indíttatását: Bismarck-barna ’Bizmark-smeđa’, Izabella-szín ’Izabel-smeđa’, Van 

Dyck-barna ’Vandajk-smeđa’. Olyan embereket jelölő köznevek is előfordulnak 

az összetételek előtagjában, akiknek bőre sötét, vagy hivatásukra jellemző a 

barna viselet: barátszín ’kaluđer-smeđa’, cigánybarna ’ciganskosmeđa’, néger-

barna ’Crnac-smeđa’, de az asszociációs színnevek megszületéséhez hozzájárult 

egyéb testrészek jellegzetes színe is: májbarna ’smeđa poput jetre’, májsárga 

’jetrenosmeđa’. Az ember készítette TÁRGYAK, anyagok közül is megemlítek 

néhányat: bagariaszín ’bagaria-smeđa’, biszterbarna/diópácszín ’bister-smeđa’, 

bársonybarna ’somotskosmeđa’, cserépvörös ’crep-crvena’, kócszín ’boja 

kučine’, mackóbarna ’meda-smeđa’, parafaszín ’boja plute’, samottszín ’boja 

šamota’, szögbarna ’ekser-smeđa’. 
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 A dohánybarna névváltozata. 
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Három gúnynevet is találtam, amely a beszélő negatív viszonyulását 

fejezi ki a barna iránt: fosszín ’proliv-smeđa’, kakabarna ’kakismeđa’, szarszínű 

’govno-smeđa’.  

A ’barna’ egész szimbólumrendszerén végigvonul a kettősség. Egyrészt a 

föld színének analógiájával az élet kezdetét, a születést jelképezi, másrészt pedig 

ősszel a levelek barnává válása, a tél beállta az elmúlást, a halált szimbolizálja. A 

’fekete’ mellett a gyász színe, hisz a fakoporsó is barna.  

Egyrészt a biztonság, állandóság, változatlanság, folytonosság jelképe, 

ami a megbízhatóság és fegyelem érzetét kelti, ugyanakkor az egészség, az erő, 

a kitartás, a szívósság, az érettség, a gazdag tapasztalat benyomását is biztosítja.  

A ’barna’ tehát nyugodt szín, olyannyira, hogy a fiatalok unalmasnak lát-

ják, elvetik konzervativizmusát, kifogásolják kreativitásának hiányát, úgy tartják, 

passzivitásra késztet, melankóliát és végül depressziót idéz elő. Sokszor borúlátó 

fejtegetésekre ösztönzi az embert a mulandóság és az élet értelmének bon-

colgatásával. A ’barna’ régi, idejétmúlt, egyben divatjamúlt tárgyakkal köthető 

össze. Nem tartozik a kedvelt színek közé, a nyugati kultúrákban a ’sárgával’ és 

’narancssárgával’ együtt kimondottan a legnépszerűtlenebb, azonban sok olyan 

tárgynak van barna árnyalata, amelyek vonzóak, gyakran ellenállhatatlanok a 

számunkra (gondoljunk a csokoládéra, vagy kedvenc állatunk színére). 

Nyugtató, de ösztönző, serkentő hatása is lehet. Türelmes, lelkiisme-

retes, megbízható, ugyanakkor megalkuvás nélküli, szókimondó, makacs, hajt-

hatatlan. A barna öltözék szegényes és egyszerű, néha a fukarság benyomását 

kelti, ugyanakkor az előkelőség és az elegancia képzetét is keltheti, a minőséget 

helyezve előtérbe.  

A ’barna’ a fára is asszociál, s a családfán keresztül a családi együttlétre, 

összetartozásra, a valahova tartozás igényének kielégítésére, a családi fészek 

melegségére, amely egy nagyon fontos, biztos pont az ember életében. A 

tisztesség, erkölcsi érték, őszinteség, de ugyanakkor a kényelem szeretete, a 

hedonizmusnak való hódolás is jellemző rá. Mivel tompa színről van szó, az 

élénk, világos színek enyhítésére, illetve az egyensúly helyreállítására szolgál. 
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A ’BARNA’ A SZERB SZÓASSZOCIÁCIÓS SZÓTÁRBAN 

Mivel a ’barna’ hívószó nem szerepel a magyar szóasszociációs szó-

tárban (MANE), itt csak a szerb szótárban (ARSJ) levő szócikket elemzem.  

BRAON boja 158; oči 122; drvo 50; čokolada 40; kosa 34; smeđe 27; crno 21; 
zemlja 19; kafa 18; cipele 15; tamno 14; cipela 8; jesen, ružno, smeđ 7; izmet 6; 
belo, bež, boje, govno, koža, stablo, žuto 5; kesten, oko, pojas, tama, tuga 4; 
baba, crn, čizme, kaput, krem, oker, smeđa, starost, sto, šešir 3; braon, Čarli, 
kafeno, kakao, klupa, kola, kuče, naočare, odeća, pantalone, pas, pesak, sivo, 
tašna, tmurno, torba, tužno, zlatno, žuta 2; babski, bela, beli, beo, blato, bljak, 
boja kose, bojica, bol, bora, bordo, brion, crna, crnci, četka, ćebe, devojka, 
dosada, Dule, đemper, fuj, gaće, gadno, garderoba, gliste, govance, govna, 
grozna boja, gumica, haljina, hladno, hrana, jabuka, jakna, kaki boja, kišobran, 
kliker, kokos, komoda, kora drveta, korice, košulja, kreon, kuća, kuma, lepa 
boja, lepo, list, majica, majka, mantil, marama, medved, mirno, moda, moje oči, 
monotono, mračno, mrav, nameštaj, ne volim, neki predmet, neodlučnost, 
nepromenljivo, ništa, njuška, obrve, odelo, olovka, olovka za oči, omot, pasji 
izmet, planina, plastelin, platno, ploča, povučenost, praktično, prirodan, prsluk, 
raskoš, rolka, slatko, smeće, soba, steznik, suknja, svet, svetao, tamo, teget, 
tegla, ulje, uši, uvelo lišće, užas, vlast, vrata, vreme, zeleno, zima, žena, žut, 
žutica, žvaka 1

383
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 BARNA szín 158; szemek 122; fa 50; csokoládé 40; haj 34; barna (a smeđa, a braon 
szinonímája, semlegesnemű) 27; fekete (semlegesnemű) 21; föld 19; kávé 18; cipők 15; 
sötét 14; cipő 8; ősz, csúnya, barna (hímnemű) 7; ürülék 6; fehér (semlegesnemű), bézs, 
színek, szar, bőr, (fa)törzs, sárga (semlegesnemű) 5; gesztenye, szem, öv, sötétség, bánat 
4; nagymama, fekete (hímnemű), csizma, kabát, krém, okker, öregség, asztal, kalap 3; 
barna, Charlie, kávés, kakaó, pad, kocsi, kiskutya, szemüveg, öltözet, nadrág, kutya, 
homok, szürke (semlegesnemű), táska, borús, utazótáska v. szatyor, szomorú, arany, 
sárga (nőnemű) 2; öregasszonyos, fehér (nőnemű), fehér (határozott szemléletű), fehér 
(hímnemű), sár, pfuj, hajszín, színesceruza, fájdalom, ránc, bordó, brion, fekete (nő-
nemű), négerek, kefe, pléd, lány, unalom, Dule, pulóver, pfuj, gatya/bugyi, undorító, 
ruhanemű, giliszták, kis szar, szarok, iszonyú szín, radírgumi, ruha, hideg, étel, alma, 
dzseki, kakaszín, esernyő, üveggolyó, kókusz, komód, fakéreg, héj, ing, kreon, ház, koma-
asszony, szép szín, szép, levél, póló, anya, tavaszikabát, kendő, medve, nyugodt, divat, a 
szemem, monoton, sötét, hangya, bútor, nem szeretem, valamilyen tárgy, határozat-
lanság, változatlan, semmi, pofa, szemöldök, öltöny, ceruza, szemceruza, göngyöleg, 
kutyaürülék, hegy, gyurma, vászon, lemez, zárkózottság, praktikus, természetes, mel-
lény, pompa, garbó, édes, szemét, szoba, fűző, szoknya, világ, világos, ott, sötétkék, be-
főttesüveg, olaj, fül, hervadt levél, borzalom, hatalom, ajtó, idő, zöld, tél, nő, sárga (hím-
nemű), sárgaság, rágógumi 1. 
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sorsz. HSZ braon 

 
VSZ 

előfordulás 

számszerű  % 

boja (1) 158 19,75% 

1. smeđ 37 4,62% 

2. beo/bež/žut 5 0,62% 

3. crn/krem/oker 3 0,37% 

4. sivo/zlatno  2 0,25% 

5. bordo/teget/zeleno   1 0,12% 

 

Érdekes módon ez az egyetlen színnel kapcsolatos hívószó a szerb 

szótárban, amely a fölérendelt fogalmat hívja be az első helyen. Tehát az adat-

közlők valamiféleképpen definiálni, besorolni igyekeznek a ’barnát’, nem pedig 

valamilyen másik színnel, illetve valóságháttéri fogalommal párhuzamba hozni.  

A színek közül első helyen a ’barna’ másik neve, a smeđ fordul elő, majd 

ezt követik a ’fehér’, ’bézs’ és ’sárga’, azonos számú előfordulással. A harmadik 

helyen az alapszínek közül a ’fekete’, valamint két árnyalatnév, a ’krémszínű’ és 

az ’okkersárga’ áll. Negyedikként a ’szürke’ és az ’arany’ foglalnak helyet. Leg-

végül pedig egyszeri előfordulással a ’bordó’, a ’sötétkék’ és a ’zöld’. Láthatjuk, 

hogy a ’piros’ és a ’kék’ egyszer sem szerepel a válaszszavak között, a ’barna’ 

inkább az árnyalataikat hívja elő: a ’bordót’ és a ’sötétkéket’, illetve a ’sárga’ 

néhány változatát, a ’bézs’, az ’okker’, a ’krém’ és az ’arany’ színneveket. Az 

akromatikus színek megelőzik a ’zöldet’ is, és végső következtetésként elmond-

hatjuk, hogy a ’barna’ hívószó válaszaiban a sötét és világos árnyalatok domi-

nálnak, kevésbé a színezettség.  

Most pedig figyeljük meg, milyen fogalmak jutnak az adatközlők eszébe 

a ’barna’ kapcsán! A korpuszt nagy általánosságban az élővilágot jelölő fogal-

makra és az élettelen tárgyakra, illetve elvont dolgokat jelölő lexémákra oszt-

hatjuk.  

Az EMBER jelentésű szavak egy része személyeket nevez meg, de az 

asszociációkat különböző szemantika váltja ki. Így például a baba ’öregasszony 

vagy nagymama’ (3) vagy babski ’öregasszonyos’ szavak arra utalnak, hogy 

barna színt leggyakrabban az idős személyek viselnek, akiknek ruhája a sötét 

színen felül sokszor divatjamúlt, ezért ez a jelentéstöbblet áttevődött magára a 

színre is. De a ’barna’ a néger emberfajt (crnci) is felidézi az adatközlőkben, 

illetve a többnyire női ismerősök megjelenésének barna voltára utal: devojka 

’lány’, Dule, kuma ’komaasszony’, majka ’anya’, žena ’nő’. Egy képregény- és 
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rajzfilmhős neve is felbukkan, Čarli Charlie Brown, az asszociáció alapja itt a hős 

vezetékneve. Az emberi színek másik csoportját olyan testrészek képezik, 

amelyek jellemzőek lehetnek egy személynél: oči/oko ’szem’ (126); kosa ’haj’ 

(34); koža ’bőr’ (5); boja kose ’hajszín’, bora ’ránc’, moje oči ’az én szemem’, 

obrve ’szemöldök’, uši ’fül’ (1). 

A NÖVÉNYVILÁG tárgyköréből aránylag kevés válaszszó szerepel a korpusz-

ban, itt talán csak a drvo/stablo ’fa’, kora drveta ’fakéreg’ (50+5+1) kifejezéseket 

érdemes megemlíteni, mivel félszáz előfordulást jegyeznek, de jelen van még az 

egyszer említett list ’levél’, illetve az uvelo lišće ’hervadt levél’ is. 

Az ÁLLATVILÁGgal kapcsolatos főnevek is szinte elenyészőek: kuče/pas 

’kutya’ (2); gliste ’giliszta’, medved ’medve’, mrav ’hangya’, és idesorolhatjuk az 

állatok testrészét is, amire a magyarban nincs külön kifejezésünk: njuška ’pofa’. 

Az élettelen világhoz tartozó asszociációk sokkal változatosabbak. Van 

néhány, a TERMÉSZET tárgykörébe tartozó kifejezés: zemlja ’föld’ (19); jesen ’ősz’ 

(6); pesak ’homok’ (2); blato ’sár’, korice ’héj vagy borító’, planina ’hegy’, zima 

’tél’. A föld, a sár, a hegy, a homok nyilván az anyag jellegzetes színe miatt fordul 

elő, a két évszak pedig azért, mert ilyenkor hal el a természet, és a barna szín 

kezd dominálni.  

A TÁRGYAK átfogó kategóriája is több alcsoportra osztható. Talán a 

legszámosabb válaszszó a RUHANEMŰ, az ÖLTÖZET és KIEGÉSZÍTŐK kategóriájába 

tartozik. Először csak mint fölérendelt, átfogó fogalom: odeća ’ruházat’ (2); 

garderoba ’ruhatár, öltözék’, moda ’divat’, de a legfrekvensebb előfordulást a 

lábbelik jegyeznek. A cipele/cipela ’cipő’ (15+8) és a čizme ’csizma’ (3) a korpusz 

3,25%-át teszi ki. A különböző ruhafélék nagy választékban képviseltetik ma-

gukat, de közülük majdnem mindegyik kevésszer jelentkezik: kaput ’kabát’ (3); 

pantalone ’nadrág’ (2); đemper ’pulóver’, gaće ’gatya, bugyi’, haljina ’ruha’, 

jakna ’dzseki’, košulja ’ing’, majica ’póló’, mantil ’tavaszikabát’, odelo ’öltöny’, 

prsluk ’mellény’, rolka ’garbó’, suknja ’szoknya’. És végül a kellékek és kiegé-

szítők következnek: pojas ’öv’ (4); šešir ’kalap’ (3); naočare ’szemüveg’, torba, 

tašna ’táska’ (2); kišobran ’esernyő’, marama ’kendő’. Az ebbe a tárgykörbe 

tartozó kifejezések száma összesen 59, ami az össz válaszszók 7,35%-át jelenti. 

Az ÉTEL ÉS ITAL tárgyköre akkor mutat valamivel nagyobb 

megterheltséget, ha a terméseket, illetve gyümölcsneveket is idesoroljuk. A 

legtöbbször a čokolada ’csokoládé’ (40) és a kafa, kafeno ’kávé’ (18+2) fordul 

elő, ami nem meglepő, mert ezeket a főneveket találjuk a barna prototipikus 
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jelentésének leírásában. Idetartozik még harmadikként a kesten ’gesztenye’ (4) 

is, nem véletlen tehát, hogy az árnyalatneveknél mindkét nyelvben megtaláljuk 

a ’csokoládébarna’, ’kávébarna’ és ’gesztenyebarna’ összetételeket. Itt talál-

hatjuk még a következő válaszokat is: hrana ’étel’, jabuka ’alma’, kokos ’kókusz’, 

slatko ’édes(ség)’, ulje ’olaj’, žvaka ’rágó’. 

A különböző HASZNÁLATI TÁRGYAK nagy változatosságot mutatnak, de csak 

egyszeri előfordulással tartja őket számon a szótár: četka ’kefe’, kliker ’üveg-

golyó’, neki predmet ’valami tárgy’, omot ’borító’, plastelin ’gyurma’, ploča 

’lemez’, tegla ’befőttesüveg’. Az írószerek csoportja magába foglalja az íráshoz 

használatos eszközöket, de azokat a tárgyakat, felületeket is, amelyekre történik 

az írás: bojica ’színes ceruza’, gumica ’törlőgumi’, kreon ’ceruza’, olovka ’ceruza’, 

olovka za oči ’szemceruza’, platno ’vászon’. 

A LAKBERENDEZÉSSEL kapcsolatos főnevek egy részét a bútorok képezik: sto 

’asztal’ (3); klupa ’pad’ (2); nameštaj ’bútor’, de akad köztük lakástextília is: ćebe 

’takaró, pléd’.  

ELVONT DOLGOK is szerepelnek a korpuszban, mint pl. a svet ’világ’, de 

közülük sokat az ÁLLAPOTOKAT KIFEJEZŐ KIFEJEZÉSEK tárgykörébe sorolhatunk. 

Leginkább valamilyen negatív érzésről van szó, amelyek lehetnek fizikai és lelki 

jellegűek is. A fizikai állapotok az ember negatív érzéseinek a megnyil-

vánulásaival függnek össze, és különböző eredetűek lehetnek, valamilyen beteg-

séggel, fájdalommal, vagy az elmúlással kapcsolatosak: starost ’öregség’ (3); bol 

’fájdalom’, hladno ’hideg’, žutica ’sárgaság’. A lelkiállapotra vonatkozó kife-

jezések valamilyen nyomasztó hangulatot, közönyt, magányt vagy lelki fájdalmat 

tükröznek: tuga ’bánat’ (4); tužno ’szomorú’ (2); dosada ’unalom’, monotono 

’egyhangú’, neodlučnost ’határozatlanság, habozás’, nepromenljivo ’változatlan’, 

ništa ’semmi’, povučenost ’visszavonultság’. A barna a sötétség, a komor han-

gulat kifejezője is: tamno ’sötét’ (14); tama ’sötétség’ (4); tmurno ’komor’ (2); 

mračno ’sötét, komor’. Tegyük még hozzá, hogy csak egy pozitív állapotra utaló 

kifejezést találtam, ez a mirno ’nyugodt’ melléknév. 

Mindez megnyilvánul az adatközlőknek a szín iránti viszonyulásában is. 

A megkérdezettek nagy része nem szereti a barna színt, így nyilatkozik vele 

kapcsolatban: ružno ’csúnya’ (7); bljak, fuj ’pfuj’, gadno ’undorító’, grozna boja 

’rettenetes, borzalmas szín’, ne volim ’nem szeretem’, užas ’iszonyat, borzalom’. 

Olykor negatív hangulatú és jelentésű tárgyat említenek, ezzel utalva arra, 

mennyire ellenszenves számukra a ’barna’: izmet ’ürülék’ (6); govno ’szar’ (5); 
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govance, govna ’ürülék, szarocska’, pasji izmet ’kutyaürülék’, smeće ’szemét’. 

Kimondottan pozitív viszonyulást csak öt példa szemléltet: lepa boja ’szép szín’, 

lepo ’szép’, praktično ’praktikus’, prirodan ’természetes’, raskoš ’pompa, luxus’. 

FRAZEOLÓGIA 

Ami a frazeológiát illeti, a szerbben csak a mrk lexémával fordul elő 

elenyésző mennyiségű, és a magyarban is alig találunk olyan szólást, amelyben 

megtalálható a barna. A meglevők is a színt pejoratív értelemben használják. 

Pozitív viszonyulást csak az olyan szóláshasonlatokban találunk, mint az Olyan 

barna, mint a bogár (csillogó, fényes, főleg szemre vonatkoztatva), mint a 

csokoládé (szép sötétbarna, a pozitív hangulat a mindenki által kedvelt 

édességtől ered), mint a gesztenye (csillogó, fényes, főleg a haj jellemzésére). A 

többi már kevésbé pozitív: mint a föld (tompa, piszkos), mint a máj (a belső 

szervek többnyire taszító jellegűek), mint a medve (az együgyűséget, lomha-

ságot idézi fel bennünk), mint a rozsda (vöröses színárnyalat, amely az elmúlást, 

pusztulást juttatja eszünkbe). 

A butaságra, gyenge szellemi képességre utal az O. Nagy Gábor által 

számontartott Nem bírja barna a hágóra ’nem sok telik valakitől, gyenge vagy 

buta valaki a szóban forgó feladat teljesítéséhez’ értelemben. A szellemi és 

fizikai adottságokat állítja szembe a Bírja, mert barna ’jól bírja a munkát, a 

szabadban végzett munka közben lebarnult ember szorgalmas és erős’ és a Nem 

mind cigány, ami barna ’nem szabad a látszat után ítélkezni’ példa is. A ma-

gyarban még a széklet, az ürülék szimbólumaként három szólásban is előfordul a 

barna: barnát dob, birkózik a nagy barna medvével és a dob egy barnát, a 

szlengben szépítő szándékkal való ’székletet ürít’ jelentésben használatos.  

O. Nagy két közmondást is feljegyzett: Jobb ízű a hazádban a barna 

kenyér, mint idegenben a kalács, annak tanulságául, hogy az idegenben szerzett 

jólét nem ér annyit, mint az otthon és a család meghitt melegsége. A második 

közmondás két változatban is él: Aki a verőfényen jár, megbarnul, illetve Ki 

verőfényen jár, barnán megyen haza, amelyek értelme az, hogy ’aki nem vigyáz 

magára, könnyen rossz hírbe keveredik’. 

S végül még egy időjárási hiedelmet is találtam: Ha Márton fehér lovon 

jön, csúf, hideg tél várható, ha barnán érkezik, kevés hó esik, enyhe télre számít-
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hatunk. A Márton-napi időjárás megjósolja, hogy milyen tél lesz: a ’fehér ló’ a 

hideg, havas időt jelenti, a barna pedig az enyhét. 

A szerbben – mint említettük – a braon és a smeđ lexémákkal nem 

fordul elő frazéma, a mrk pedig többek között a már elavult értelemben 

használatos szókapcsolatban, a dva mrka kurjaka formában volt népszerű, ami 

két folyton veszekedő embert jelentett. Ennek mai alakja a gledati se mrko, 

amely kölcsönös ellenszenvet feltételez az egymásra sötéten néző személyek 

között. A másik szólásnak: mrka kapa zla prilika ma már csak az első felét 

hallhatjuk, a mrka kapa frazémát (szó szerint sötét sapkát jelent), amely nem 

sok jóval kecsegteti a viselőjét, ugyanis rossz jelként, rossz kilátásként lehet 

értelmezni, amikor semmi jót sem lehet várni valamitől. A što si mrke obesio 

brke (szó szerint: miért akasztottad fel sötét bajuszod, amelynek a magyarban a 

miért lógatod az orrod kérdés felelne meg) egyik szólásgyűjteményben sem 

található, csak a háromkötetes Szerbhorvát–magyar szótárban van meg. A biti 

kome mrk azt jelenti, hogy valaki nagyon ellenszenves valaki számára. Matešić 

szótárában csak a do mrka mraka, és az od rane zore do mrka mraka fordul még 

elő, amelynek a magyarban a látástól vakulásig lenne az ekvivalense. 

DERIVÁCIÓ 

Barna melléknevünk származékszavai 

A barna színnév derivációs potenciálja is számottevő: összesen 31 

melléknév, 21 főnév, 15 határozószó és 13 ige képzésének szolgált alapul. 

Melléknévképzés  

képzett szó képzők szerb fordítás 

barnábbá -bb -vá/-vé smeđi(ji)m 

barnábbacska -bb -cska/-cske smeđkastiji, braonkastiji 
(deminutiv) 

barnácska -cska/-cske smeđko (deminutiv) 

barnácskás -cska/-cske -s 
smeđkast, koji naginje sme-
đoj, braonkast 

barnájú  -jú/-jű smeđe boje 

barnálló -lik -ó/-ő koji se ističe smeđom/braon 
bojom 

barnás -s 
koji naginje smeđoj/braon, 
smeđkast, braonkast 
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barnasági -ság/-ség -i smeđosni (stepen, intenzitet 
smeđe) 

barnaságos -ság/-ség -s presmeđ (naglašena smeđa 
boja) 

barnaságú -ság/-ség -ú/-ű smeđosni (stepen, 
intenzitet) 

barnásítható -s -ít -ható/-hető mogućnost da se nešto po-
smeđi, zasmeđi, oboji u sme-
đe / braon 

barnásító -s -ít -ó/-ő svojstvo sredstva koje služi 
za bojenje u smeđkasto, 
braonkasto 

barnáska -s -ka/-ke koji naginje smeđoj, braon, 
nije izrazito smeđ 

barnáskodó -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ó/-ő razmetati se, isticati se 
smeđom, braon bojom 

barnásuló -s -ul/-ül -ó/-ő koji postepeno postaje 
smeđ, braon 

barnásocska -s -cska/-cske koji naginje smeđkastoj, 
braonkastoj 

barnásodásos -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és -s koji postaje smeđkast, 
braonkast 

barnásodó -s -odik/-edik/-ödik -ó/-ő koji sve više postaje smeđ, 
braon 

barnátlan -tlan/-tlen bez prisustva smeđe boje 
(bezsmeđi) 

barnává -vá/-vé (činiti) smeđim 

barnázó  -z -ó/-ő koji nešto boji u smeđe, koji 
se bavi nečim smeđe/braon 
boje 

barnázós -z -ó/-ő -s koji ima sposobnost da boji u 
smeđu/braon boju 

barnázott -z -t/-tt zasmeđen, obeležen sme-
đom bojom 

barnítandó -ít -andó/-endő koji se treba obojiti u smeđe, 
braon 

barnítatlan -ít -atlan/-etlen bez bojenja u smeđe, nebo-
jeno 

barnítható -ít -hat/-het -ó/-ő koji se može bojiti u smeđe 

barnító -ít -ó/-ő sposobnost bojenja u smeđe 

barnított -ít -t/-tt obojen u smeđe, preplanuo 

barnuló -ul/-ül -ó/-ő koji postepeno postaje smeđ 
ili crn, koji se boji u smeđe 
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barnulós -ul/-ül -ó/-ő -s koji lako postaje smeđ/crn 

barnult -ul/-ül -t/-tt posmeđen, preplanuo 

Főnévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

Barna – Barna (prezime) 

barnácska -cska/-cske brauni, poslastica 

barnaként -ként kao smeđ, u svojstvu smeđeg 

barnálkodás -l -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-s sunčanje 

barnárium -r -ium solarijum 

barnás -s nešto braonkasto, smeđkasta 
osoba 

barnaság -ság/-ség smeđe svojstvo, preplanulost 

barnaságos -ság/-ség -s smeđkasta osoba, smeđkasto 
svojstvo 

barnásítás -s -ít -ás/-és 
proces kojim se nešto pretvara u 
braon, smeđu boju 

barnásító -s -ít -ó/-ő boja, farba koja nešto čini 
smeđim 

barnáskodás -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ás/-és sticanje, dobijanje preplanulog 
tela 

barnásodás -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és smeđkasta pojava (usled bolesti), 
mrlja 

barnásság -s -ság/-ség nešto smeđkasto, braonkasto, 
nalik smeđem 

barnázás -z -ás/-és 
1. smeđe, braonkaste mrlje;       
2. uzimanje droge (hašiš, heroin) 

barnázó -z -ó/-ő osoba koja se bavi nečim smeđe 
boje 

barnázódás -z -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és pojavljivanje smeđe boje, smeđih 
mrlja 

barnítás -ít -ás/-és 
proces postizanja smeđe, braon 
ili preplanule boje 

barnító -ít -ó/-ő 
sredstvo za potamnjivanje, za 
postizanje smeđe boje 

barnulás -ul/-ül -ás/-és poprimanje smeđe boje, prepla-
nulog tena 

barnulda -ul/-ül -da/-de solarijum 

barnult  -ul/-ül -t/-tt preplanuo 

barnultság -ul/-ül -t/-tt -ság/-ség preplanulost 
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Igeképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

barnáll(ik) -lik ističe se smeđom, braon bojom 

barnálkodik -l -kodik/-kedik/-ködik ističe se smeđom bojom, sunčanje 

barnásít -s -ít činiti što smeđim, bojiti u braon 
boju 

barnáskodik -s -kodik/-kedik/-ködik razmeće se svojim preplanulim 
tenom 

barnásodik -s -odik/-edik/-ödik postepeno poprima smeđkastu 
boju 

barnásul -s -ul/-ül poprima smeđkastu boju 

barnáz(ik) -zik 1. nazivati koga smeđim sa name-
rom da se osoba uvredi; 2. imati 
smeđi iscedak; 3. prazniti stolicu 

barnázgat -z -gat/-get imati smeđi iscedak (ginekološko 
oboljenje) 

barnít -ít činiti što smeđim, preplanulim, 
bojiti u braon 

barnítgat -ít -gat/-get postepeno činiti smeđim, prepla-
nulim, postepeno bojiti u braon 
(iterativno značenje) 

barníttat -ít -tat/-tet učiniti da nešto dobije braon, sme-
đu boju, ili preplanulost (kauzativ-
no značenje) 

barnul -ul/-ül postajati smeđim, crneti na suncu 

barnulgat -ul/-ül -gat/-get postepeno, pomalo postaje smeđ, 
preplanuo 

Határozószó-képzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

barnábban -bb -an/-en smeđije, na smeđiji način 

barnállón -l -ó/-ő -an/-en ističući se smeđom, braon bojom 

barnállva -l -va/-ve posmeđeno 

barnán -n smeđe, na smeđ, braon način 

barnásabban -s -bb -an/-en smeđkastije, braonkastije 

barnásan -s -an/-en smeđkasto, braonkasto 

barnásítva -s -ít -va/-ve obeleženo smeđom, obojeno 
smeđom, posmeđeno 

barnásodva -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-va/-ve posmeđen 

barnául  -ul/-ül na smeđ, braon način, u smeđem 
stanju 
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barnázva  -z -va/-ve 1. sa smeđim mrljama; 2. nadro-
girano 

barnítóan -ít -ó/-ő -an/-en čineći kožu preplanulom 

barnítva -ít -va/-ve čineći šta smeđim, crnim 

barnulóan -ul/-ül -ó/-ő -an/-en u fazi da postane preplanuo 

barnultan -ul/-ül -t/-tt -an/-en preplanulo 

barnulva -ul/-ül -va/-ve preplanuvši 

A szerb származékszavak 

A braon lexémából a ’barnás’ jelentésű braonkast melléknéven kívül 

nem képeztek más új szót, ez is arról tanúskodik, hogy a kölcsönzött szavak nem 

hajlamosak a derivációra. Azonban a smeđ melléknévből se születtek (a 

smeđaston kívül) más kifejezések. Egyedül a ’sötét’ jelentésű mrk nyújt némi 

alapot további képzésekhez. 

mrk|a áll barna/feketés szőrű háziállat és annak a neve  
mrk|ač áll pézsmapolip 
mrk|alj áll barna/feketés szőrű állat és annak neve, fekete kos, ló 
mrk|an áll barna/fekete hím állat  
mrk|ast  barnás, feketés, kicsit, részben barna, sötét  
mrk|li  ahol teljes sötétség uralkodik, teljesen fény nélküli, teljesen 

sötét  
mrk|li|na  sötétség 
mrk|nuti  1. a. besötétedik, alkonyodik; b. sötétbe borul (domb, ég), söté-

tedik (a nyugati horizont színeiről); c. kialszik, nem fénylik már 
(Nap, csillagok); 2. homályosodik, sötétedik, elveszik (az eszmé-
letről)  

mrk|o komoran, haragosan, dühösen, kedvtelenül, rosszkedvűen (néz, 
válaszol) 

mrk|olast  barnás, sötétes  
mrk|onja áll feketebarna ökör, sötét szőrű háziállat és annak neve 
mrk|ost  1. sötétség, sötét szín, barnaság; 2. komorság  
mrk|ota áll sötét szőrű ökör 
mrk|ov áll 1. pej ló; 2. fekete kutya 
mrk|ulj áll üstökös kárókatona, tengeri pók, sötét tollú madár  
mrk|ulja áll kormos/füstös tehén, sötét szőrű tehén 
mrk|uljica  áll 1. mezei pacsirta; 2. parlagi pityer 
mrk|uša áll 1. vadkacsa, tőkés réce; 2. sötét állatok neve  
mrk|ušast  barnáskás 
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Amint látjuk, a példák zöme állattani terminológia, ezenkívül még né-

hány olyan származékszó is előfordul, amely a sötétségre vonatkozik, illetve a 

sötét árnyalat kevésbé intenzív voltát hangsúlyozza.  

A deriválásban részt vett szerb képzők 

Főnévképzők 

-a  többfunkciójú főnévképző, ritkán járul melléknévhez, ilyenkor 
leginkább becéző jelentése van, valaminek valamely külső 
jellemzőjére utal: mrka; 

-(a)č lappangó -a-val nagyon produktív főnévképző, ha melléknévhez 
járul, akkor mindig olyan entitást jelöl, amely a tőben levő 
sajátossággal rendelkezik. Növény- és állatvilági terminusokban 
is igen gyakori: mrkač; 

-alj csak lónevek képzésére használatos: mrkalj; 

-an  nőnemű főnevekből, melléknevekből képez hímneműeket: 
mrka, mrkan; 

-lina összetett képző (li+na), a melléknévből képzett főnév elvont 
jelentésű, mrklina ’sötétség’; 

-onja  hímnemű főnévképző: mrkonja; 

-ost  egyfunkciós képző, deadjektivális elvont főnévképző: mrkost; 

-ota  hangsúlytalan (van hangsúlyos is) képző, becéző alakokban 
jelentkezik, állatterminológiában gyakori: mrkota; 

-ov a magyar -ó/-ő melléknévi igeképzőből alakult az -ōv képző, 
elsősorban a lovak és kutyák testi jellemzőinek, így színalapú 
megnevezésének: mrkov; 

-ulj  melléknévi tőhöz járul: mrkulj; 

-ulja  melléknévhez járul, kizárólag élőlények megnevezésére szolgál, 
gyakori tehénnévképző mrkulja; 

-uša  főnévi és melléknévi tőhöz járul, háziállatok jellemző neve: 
mrkuša. 

Melléknévképzők 

-ast melléknévhez járulva kicsinyítő jelentése van, színneveknél 
árnyalatot jelent, barnás színt: braonkast, mrkast, smeđast; 
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 -olast a crnjkast analógiájára jöhetett létre, a mrkolast barnást, söté-
test jelent: mrkolast; 

-ušast  főleg színekhez járuló képző, a valamilyen szín felé hajló jelentés 
jelölésére: mrkušast. 

Igeképzés 

-nuti perfektivizáló igeképző nagyon ritka melléknévi tővel: mrknuti 
’ilyen színűvé válik’ illetve sötétedik. 

KOLLOKÁCIÓK, SZÓÖSSZETÉTELEK 

Most pedig a ’barna’ színnel leggyakrabban előforduló állandósult 

szószerkezetek és összetételek következnek. 

Barnát tartalmazó kollokációk, szóösszetételek  

barna arany  smeđe zlato: čokolada, kafa 
barnába borul(ó)  prelazak u smeđu, braon boju, kada počinje da pre-

ovladava smeđa/braon 
barnába hajlik/hajló  koji naginje smeđoj boji 
barnába játszik/játszó  koji ima primese smeđe, smeđkast 
barnában pompázik blistati u smeđem 
barnában úszik preovlađuje smeđa boja 
barnába öltözik  odenuti se u smeđe 
barna bőr  preplanula koža 
barna bronz  bronza 
barna cukor  smeđi šećer 
barna diktatúra ist. diktatura nemačkog nacional-socijalizma (nacizma) 
barna energia  smeđi izvori energije (isti kao kod crnih izvora sa većim 

stepenom iskoristivosti) 
barna (erdő)talaj/föld geol. tresetno zemljište 
barna eső  kisele kiše 
barna eszme  ist. nacistička ideologija 
barna fasizmus fašizam 
barna festék  smeđa/braon boja, farba 
barna folt  smeđa mrlja 
barna folyás  med. smeđi iscedak  
barna füst  smeđ/braonkast dim 
barna gyilkos  smeđi ubica, heroin 
barna haj  smeđa kosa 
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barna hang  1. smeđ glas, određena frekvencija glasa; 2. prijatan 
dubok muški glas  

barnainges  ist. pripadnik nacističkog odreda sa smeđom košuljom 
kao uniformom  

barna kenyér  crni hleb 
barna korhadás bot. smeđa trulež (kod drveća)  
barnakő  ruda mangana 
barna könyv  1. propagandni materijal za obelodanjivanje nacističkih 

zlodela; 2. knjiga sa smeđim koricama 
barnalábú  čest determinativ u zoološkim terminima (smeđonogi...) 
barna láz  smeđa groznica (1. aluzija na nacizam; 2. proliv) 
barna liszt  crno brašno, raženo brašno  
barnamaci  1. zool. smeđi medved (Ursus arctos); 2. braon meda 

(igračka, figura iz dečjih priča); 3. šalj. stolica  
barnamártás  kul. smeđi sos 
barnamezős  agr. investicije u industrijski uništena područja radi po- 
     beruházás boljšanja kvaliteta zemljišta i ponovnog korišćenja u 

poljoprivredne svrhe 
barna mustár  smeđi ili indijski senf (Brassica junce) 
barna nyakkendő izviđačka kravata braon boje 
barnanyelvű  ulizica 
barnaólomérc  piromorfit, smeđa ruda olova 
barna öv  sp. braon pojas (u borilačkim sportovima) 
barnaövezet  smeđa zona, industrijski uništena područja 
barna palack, barna braon boca, flaša od braon stakla 
     üveg 
barnapát  min. kamen dolomit smeđe boje 
barna pej  zool. doratast, smeđ konj 
barnapénz  bronzani novčić 
barna pestis  ist. smeđa kuga, nacizam 
barnapiac  ekon. crno tržište 
barnapiros  boja tena 
barnaréz  bronza 
barna rizs  smeđi pirinač 
barna rum  rum 
barna sör  tamno pivo 
barnára sül  postati smeđ usled pečenja 
barnaszén  lignit, vrsta uglja 
barnatörés  bolest mladog vina, u dodiru sa vazduhom površina vina 

postaje  žutosmeđa 



A BARNA / SMEĐA 

 

403 

barna törpe  1. astr. patuljasta zvezda, bez sjaja; 2. šalj. stolica  
barna tus  smeđi tuš, bister 
barnavasérc  smeđa ruda gvožđa, limonit 
barna veszedelem smeđa pošast, nacizam 
barna víz  fekalna voda 
barna zsír  smeđa mast 
félbarna  polucrni (hleb) 
májbarna opál  min. braon opal, poludragi kamen 

A smeđ kollokációi a szerbben 

smeđa rđa   növ a rozs barnarozsdája  
smeđa tla  barna talajok  
smeđa vijoglava  áll nyaktekercs (Jynx torquilla) 
smeđi/mrki medved  áll barnamedve  
smeđi soko  áll kerecsensólyom (Falco cherrug) 
smeđoglavi sup áll keselyű (Vultur monachus) 
smeđokos   barna hajú 
smeđovoljka   áll rozsdás csuk  
smeđožut   barnássárga 

A mrk kollokációi 

mrke oči  1. sötét, fekete szemek; 2. komor nézés 
mrki dušmanin  gonosz ellenség 
mrki konj  áll pej ló 
mrki luk   vöröshagyma 
mrkli mrak  vaksötét, koromsötét 
mrki oblaci  sötét felhők 
mrki obraz  szégyenfoltos arc 
mrki pogled  komor, zord tekintet 
mrki ugalj  barnaszén 
mrkoglava   áll kerti poszáta (Sylvia hortensis/orphea) 
mrkoglavac   növ fekete bibircsvirág (Cymnadenia/Nigritella nigra) 
mrkoputan   barna színű/bőrű  
mrkosiv   aranyderes (ló) 
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A barna színárnyalatok táblázatos áttekintése #8C5438, RGB:140 84 56, H: 19 

 magyar az árnyalat kódja angol neve szerb fordítása 

 agyagszín #7F7966, RGB: 127 
121 102, H: 47 

clay color boja gline 

 avarszín #CB8C6F, RGB: 203 
140 111, H: 19 

fall leaves boja jesenjeg 
opalog lišća 

 bagariaszín
384

 #68605D, RGB: 104 96 
93, H: 16 

–  bagaria-smeđa 

 
Bahama-beige #E3D3B2, RGB: 227 

211 178, H: 40 
Bahama beige Bahami-bež 

 barátszín
385

 #544432, RGB: 84 68 
50, H: 32 

friar's brown kaluđersko 
smeđa 

 bársonybarna #854A3E, RGB: 133 74 
62, H: 10 

velvet brown somotsko smeđa 

 bauxitvörös
386

 #BF6D4C, RGB: 191 
109 76, H: 17 

bauxite red boja boksita 

 beige, bézs #DACBB3, RGB: 218 
203 179, H: 38 

beige bež 

 bíborbarna #8C5E59, RGB: 140 94 
89, H: 6 

purple brown purpurnosmeđa 

 Bismarck-barna
387

 #8A7767, RGB: 138 
119 103, H: 27 

Bismarck brown Bizmark-smeđa 

 biszterbarna
388

 #6E5238, RGB: 110 82 
56, H: 29 

bistre, bister bister-smeđa 

 bolhaszín #7A5351, RGB: 122 83 
81, H: 3 

flea color buva-crna 

 bóluszvörös
389

 #C2705B, RGB: 194 
112 91, H: 12 

bole red boja crvene gline 

 bőrbarna #C6AD8C, RGB: 198 
173 140, H: 35 

buff color, leather 
brown 

boja kože 

                                                           
384

 A bagaria olyan sötét színű vagy vörös marha-, borjú-, kecske-, ló- és főleg tehénbőr, 
amelyet különleges eljárással lúgokkal, pácokkal és festőanyagokkal kezeltek, majd 
nyárfaolajjal megpuhítottak. A művészi könyvkötésben – különösen a középkorban – nagy 
szerepe volt (http://www.szintan.hu). 
385

 A ferencesrendi szerzetesek ilyen színű ruhát hordanak. 
386

 A bauxit alumínium-oxid-hidrát és vas-oxid változó összetételű keveréke, az alumínium 
érce (http://www.szintan.hu). 
387

 Otto von Bismarck német kancellár jellegzetes kedvenc színét róla nevezték el. 
388

 Diópácból készült barnatus, barnalakk, akvarellfesték (http://www.szintan.hu). 
389

 A bólusz lágy, zsíros tapintású, vas-oxid tartalmú vörös agyag (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 brandyszín #C99668, RGB: 201 
150 104, H: 28 

brandy (color), 
butterum 

brendi-smeđa 

 bronzbarna #A07959, RGB: 160 
121 89, H: 27 

bronze brown bronzanosmeđa 

 bronzvörös #904A27, RGB: 144 74 
39, H: 20 

bronze red bronzanocrvena 

 burnótbarna #674F2D, RGB: 103 79 
45, H: 35 

snuff brown burmut-smeđa 

 búzabarna #DCBC9B, RGB: 220 
188 155, H: 30 

wheat brown žito-smeđa 

 cappuccinobarna #BE9651, RGB: 190 
150 81, H: 38 

cappuccino 
(brown), capucine 

kapućino-smeđa 

– cigánybarna – Gipsy brown cigansko smeđa 

 cimetszín #CC9058, RGB: 204 
144 88, H: 29 

cinnamon 
(brown) 

cimet-smeđa 

 cserebogárszín #703D30, RGB: 112 61 
48, H: 12 

may beetle 
(brown) 

gundelj-smeđa 

 cserépvörös #A6675D, RGB: 166 
103 93, H: 7 

roof tile red crep-crvena 

 cseresznyefaszín #BD774B, RGB: 189 
119 75, H: 22 

cherry wood 
(color) 

boja trešnjinog 
drveta 

 csikóbarna #C7763B, RGB: 199 
118 59, H: 25 

foal brown ždrebe-smeđa 

 csokoládébarna #54271A, RGB: 84 39 
26, H: 13 

chocolate brown  čokoladnosmeđa 

 datolyabarna #92462E, RGB: 146 70 
46, H: 14 

date fruit brown urma-smeđa 

 dióbarna #BB9D7C, RGB: 187 
157 124, H: 31 

walnut brown orah-smeđa 

 diófaszín #AD7B4A, RGB: 173 
123 74, H: 30 

walnut wood 
(color) 

boja orahovine 

 diópácszín #6E5238, RGB: 110 82 
56, H: 29 

bistre, bister  tuš od orahove 
ljuske 

 dohánybarna #7C6A55, RGB: 124 
106 85, H: 33 

tobacco brown, 
tabac (colored) 

duvan-smeđa 

 drapp #DCCBBB, RGB: 220 
203 187, H: 29 

drab, beige drap boja 

 égerszín #DCA981, RGB: 220 
169 129, H: 26 

alder wood  jova-smeđa 
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 égetett okker
390

 #B44F3D, RGB: 180 79 
61, H: 9 

burnt ochre pečeni oker 

 égetett sziéna
391

 #A62F0E, RGB: 166 47 
14, H: 13 

burnt Sienna  pečena siena 

 égetett umbra
392

 #3F2719, RGB: 63 39 
25, H: 22 

burnt umber pečena umbra 

 egyiptomi barna
393

 #554130, RGB: 85 65 
48, H: 28 

Egyptian brown, 
mummy brown 

egipatsko smeđa 

 fácánbarna #9C634A, RGB: 156 99 
74, H: 17 

pheasant brown fazan-smeđa 

 fahéjszín #CC9058, RGB: 204 
144 88, H: 29 

cinnamon 
(brown) 

cimet-smeđa 

 fakó #D7CDB6, RGB: 215 
205 182, H: 42 

pale (horse, skin) bledosmeđa 

 fogolyszín #AF9A89, RGB: 175 
154 137, H: 27 

partridge (color) jarebica-smeđa 

– fókabarna – seal brown foka-smeđa 

– fosszín – diarrhea-brown proliv-smeđa 

 földbarna #7A6852, RGB: 122 
104 82, H: 33 

earth brown zemljanosmeđa 

 fügebarna #864242, RGB: 134 66 
66, H: 0 

fig (color) smokva-smeđa 

 füstbarna #8C7D75, RGB: 140 
125 117, H: 22 

smoke brown dim-smeđa 

 gesztenyebarna #724234, RGB: 114 66 
52, H: 14 

chestnut brown kestenjasta 

 gesztenyepürészín #B5907E, RGB: 181 
144 126, H: 20 

chestnut-puree 
color 

boja kesten pirea 

 hajszín #877463, RGB: 135 
116 99, H: 28 

hair colored 
(brown) 

boja smeđe kose 

                                                           
390

 Az okker sárga, barna, vöröses színű, vastartalmú agyag. Ősi festék, valamennyi föld-
részen ismert, ezért igen változatos árnyalatokban érhető el. Égetéssel vörösebb árnyala-
tot nyer (http://www.szintan.hu). 
391

 Siena olasz város közelében jellegzetes színű, oxidalapú földfesték alapanyagot bá-
nyásztak. A nyers (természetes) sziéna sárgásabb, az égetett változat vöröses, barnás 
árnyalatú (http://www.szintan.hu). 
392

 Az umbra földfesték, égetett változata sötétebb, mint a nyers. Mangántartalmú ércek 
mállási terméke (http://www.szintan.hu). 
393

 Más néven múmiabarna. Egészen a múlt század közepéig a festők a barna egyik 
árnyalatát a mumifikált maradványok rétegeinek leválasztásából nyerték 
(http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 havannabarna
394

 #755B4E, RGB: 117 91 
78, H: 20 

havana brown Havana-smeđa 

 hematitvörös #AD6B5A, RGB: 173 
107 90, H: 12 

hematite-brown boja hematita 

 homokbarna #91887E, RGB: 145 
136 126, H: 32 

sandy brown pesak-boja 

 Izabella-szín
395

 #91857E, RGB: 145 
133 126, H: 22 

Isabella / isabel 
brown 

Izabel-smeđa 

 jódbarna #6B2110, RGB: 107 33 
16, H: 11 

iodine brown smeđa poput 
joda 

– kakabarna – baby shit yellow kakismeđa 

 kakaóbarna #C28F76, RGB: 194 
143 118, H: 20 

cocoabrown kakao-smeđa 

 kányafekete #514540, RGB: 81 69 
64, H: 18 

kite black kobac-crna 

 karvalybarna #705E53, RGB: 112 94 
83, H: 23 

hawk (brown) jastreb-smeđa 

 kasseli barna
396

 #544339, RGB: 84 67 
57, H: 22 

Cassel brown, 
Cassel earth 

Kasel-smeđa 

 kávébarna #753B19, RGB: 117 59 
25, H: 22 

coffee brown kafena, kafa-
smeđa 

 kenderszín #DED0B0, RGB: 222 
208 176, H: 42 

hemp linen color kudelja-smeđa 

 kenyérbarna #C98246, RGB: 201 
130 70, H: 27 

bread color boja hleba 

 kóc-szín #B2A487, RGB: 178 
164 135, H: 40 

hemp tow color boja kučine 

 kólabarna #562624, RGB: 86 38 
36, H: 2 

cola brown kola-smeđa 

 krumplibarna #BD9979, RGB: 189 
153 121, H: 28 

potato color krompir-smeđa 

 lignitbarna #685B56, RGB: 104 91 
86, H: 17 

lignite brown lignit-smeđa 

 mackóbarna #A07751, RGB: 160 
119 81, H: 29 

bear brown meda-smeđa 

                                                           
394

 Kuba fővárosáról elnevezett szín, itt gyártják a legjobb szivarokat, ezért a dohánybarna 
régies névváltozata volt.  
395

 Izabella királynéről kapta a színárnyalat a nevét, aki addig nem volt hajlandó inget 
cserélni, amíg férje vissza nem jött a csatából. A hároméves várakozás ideje alatt ingének 
színe barna lett (http://www.szintan.hu). 
396

 Kassel város Németországban. 

http://www.szintan.hu/
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 májbarna #9B4E42, RGB: 155 78 
66, H: 8 

liver brown smeđa poput 
jetre 

 májsárga #B28553, RGB:178 
133 83, H: 32 

liver yellow, liver 
chestnut (horse) 

jetrenosmeđa 

 májvörös #803930, RGB: 128 57 
48, H: 7 

liver red crvena poput 
jetre 

 makadámdiószín #C7B297, RGB: 199 
178 151, H: 34 

macadamia color boja makadamija 

 mandulabarna #CEB59C, RGB: 206 
181 156, H: 30 

almond brown bademasta, 
badem-smeđa 

 mangánbarna #705C47, RGB: 112 92 
71, H: 31 

manganese 
brown 

mangan-smeđa 

 
márgavörös

397
 #996163, RGB: 153 97 

99, H: 358 
marl red lapor-crvena 

 marrone #6E372C, RGB: 110 55 
44, H: 10 

maroon kestenjasta 

 márványvörös #C37C60, RGB: 195 
124 96, H: 17 

marble red boja crvenog 
mermera 

 mazsolabarna #8C6142, RGB: 140 97 
66, H: 25 

raisin brown boja suvog 
grožđa 

 medvebarna #685038, RGB: 104 80 
56, H: 30 

bear brown medved-smeđa 

 melaszbarna #35231D, RGB: 53 35 
29, H: 15 

molasses brown melasa-smeđa 

 menyétbarna #93664B, RGB: 147 
102 75, H: 23 

mink brown lasica-smeđa 

 mézeskalácsbarna #A88052, RGB: 168 
128 82, H: 32 

honey cake 
brown 

boja medenjaka 

 mogyoróbarna #A7652F, RGB: 167 
101 47, H: 27 

hazelnut brown lešnik-smeđa 

 mókusbarna #9A643F, RGB: 154 
100 63, H: 24 

squirrel brown veverica-smeđa 

 múmiabarna
398

 #685E4A, RGB: 104 94 
74, H: 41 

mummy brown mumija-smeđa 

 muskátbarna #B38156, RGB: 179 
129 86, H: 28 

nutmeg brown boja muskatnog 
oraha 

 nádszín #E3D9BD, RGB: 227 
217 189, H: 45 

dried rush yellow trska-smeđa 

                                                           
397

 A vörös márga kőzet, az agyag és a mészkő közötti üledék, átmeneti tagokat (mint a 
meszes agyag vagy az agyagos mészkő) is magába foglal (http://www.szintan.hu). 
398

 Lásd: egyiptomi barna.  

http://www.szintan.hu/
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 naspolyaszín #A88459, RGB: 168 
132 89, H: 33 

medlar color mušmula-smeđa 

 négerbarna #786456, RGB: 120 
100 86, H: 25 

"negro" brown crnac-smeđa 

 nugátbarna #90624D, RGB: 144 98 
77, H: 19 

nougat brown nugat-smeđa 

 óarany #D7C6A9, RGB: 215 
198 169, H: 38 

antique gold starozlato 

 olajbarna #645954, RGB: 100 89 
84, H: 19 

oil brown sivosmeđa, 
maslinasto 
smeđa 

 őzbarna #916C49, RGB: 145 
108 73, H: 29 

roe deer brown, 
fawn brown 

srna-smeđa 

 paliszanderbarna
399

 #701919, RGB: 112 25 
25, H: 0 

palisander wood 
color 

palisander-
smeđa 

 palomino
400

 #C69F78, RGB: 198 
159 120, H: 30 

palomino palomino (boja 
konja) 

 parafaszín #DCA97C, RGB: 220 
169 124, H: 28 

cork wood (color) boja plute 

 pej
401

 #912D16, RGB: 145 45 
22, H: 11 

bay horse, bay-
colored, bay-
brown 

doratasta 

 pekánszín #95520E, RGB: 149 82 
14, H: 30 

pecan brown pekan-smeđa 

 pézsmabarna #927962, RGB: 146 
121 98, H: 29 

musk brown mošus-smeđa 

 rózsabarna #A56663, RGB: 165 
102 99, H: 3 

rose brown boja ružinog 
drveta 

 rozsdavörös #B26334, RGB: 178 99 
52, H: 22 

rust red / brown boja rđe 

 rőt
402

 #BA7B5B, RGB: 186 
123 91, H: 20 

reddish, russet riđa 

 samottszín #CFBC9B, RGB: 207 
188 155, H: 38 

shamot color, 
fireclay color 

boja šamota 

 szépia, 
szépiabarna

403
 

#967D6F, RGB: 150 
125 111, H: 22 

sepia brown sepia-smeđa 

                                                           
399

 Paliszander vagy rózsafa. 
400

 Lószínként tartják számon, világos sörényű és farkú lovat jelöl.  
401

 Vörösesbarna szőrű, fekete sörényű, farkú és lábú lófajta. 
402

 A rőt a német rot, ’piros’ szóból ered. 
403

 A szépia barna festéket termelő tintahal (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
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 siitakeszín #B2A089, RGB: 178 
160 137, H: 34 

shiitake 
mushroom color 

boja šitake gljiva 

 spanyolbarna #735241, RGB: 115 82 
65, H: 20 

Spanish brown špansko smeđa 

– szarszínű – shit yellow govno-smeđa 

 szarvasbarna #99755F, RGB: 153 
117 95, H: 23 

deer brown smeđa poput 
jelena 

 szattyánszín #CE9464, RGB: 206 
148 100, H: 27 

– safijan-smeđa 

 szegfűbarna
404

 #C38B72, RGB: 195 
139 114, H: 19 

carnation brown, 
rosé brown 

karanfil-smeđa 

 sziéna
405

 #A3845F, RGB: 163 
132 95, H: 33 

raw Sienna siena 

 szilfabarna #CC844A, RGB: 204 
132 74, H: 27 

elm wood color boja brestovine 

– szolibarna – solarium brown  preplanula, boja 
kože posle 
solarijuma 

 szögbarna #C2A388, RGB: 194 
163 136, H: 28 

obsolete name of 
the light brown  

svetlosmeđa 
(ekser-smeđa) 

 szúrfűszín
406

 #8A683A, RGB: 138 
104 58, H: 35 

origano brown origano-smeđa 

 tábori barna #865E3A, RGB: 134 94 
58, H: 28 

military brown, 
army brown 

vojničko smeđa 

 taplószín
407

 #C6A477, RGB: 198 
164 119, H: 34 

amadou 
(mushroom) 
brown 

gljiva-smeđa 

 teakbarna
408

 #B57329, RGB: 181 
115 41, H: 32 

teak wood brown boja tikovine 

 tejeskávészín #DAB178, RGB: 218 
177 120, H: 35 

milky coffee color boja bele kafe 

 tób
409

 #938079, RGB: 147 
128 121, H: 16 

taupe, greige krtičije smeđa 

                                                           
404

 A füstkvarc egy világosabb, rózsaszínesebb árnyalata (http://www.szintan.hu). 
405

 Siena toszkánai olasz város. 
406

 Szúrfű vagy szurokfű, illetve oregánó. 
407

 A tapló (Fomes species) a bükk-, a cser-, a dió- és más fákon termő gomba 
(http://www.szintan.hu). 
408

 A teak vagy tíkfa Indiában honos rendkívül kemény fafajta, hajóépítésre használják 
(http://www.szintan.hu). 
409

 Vakond. 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 tölgyszín #BD8F53, RGB: 189 
143 83, H: 34 

oak wood brown boja hrastovine 

 umbra #7F6F57, RGB: 127 
111 87, H: 37 

raw umber, 
brown chalk 

umbra 

 vaddisznószín #7F6F5C, RGB: 127 
111 92, H: 33 

wild hog color boja divlje svinje 

 vadszín #A69888, RGB: 166 
152 136, H: 32 

wild animal's 
color 

boja divljači 

 Van Dyck-barna
410

 #735241, RGB: 115 82 
65, H: 20 

Vandyke brown Vandajk-smeđa 

 vércsevörös #BD846B, RGB: 189 
132 107, H: 17 

windhover red boja kopca 

 vidrabarna #8E7363, RGB: 142 
115 99, H: 22 

otter brown vidra-smeđa 

 vörhenyes
411

 #C68A6A, RGB: 198 
138 106, H: 21 

reddish skerletna 

 wenge
412

 #473429, RGB: 71 52 
41, H: 22 

wenge wood 
brown 

venge-smeđa 

 zsemleszín #EAD8B3, RGB: 234 
216 179, H: 40 

bread roll colored zemička-smeđa 

                                                           
410

 Van Dyck flamand festő Rubens kortársa volt. Mindkettőjük képein gyakori szín-
árnyalat.  
411

 A vörhenyes a ’vér, vörös’ szavakból származó melléknév. 
412

 Afrikában honos trópusi fafajta, bútorok, padlók anyaga (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
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A ‘bíbor’ másodlagos szín, a ’piros’ és a ’kék’ keverésével állítható elő, 

csakúgy mint a ’lila’, azonban a bíborban a piros dominál. 

A bíbor színnevünk eredete vitatott, Eőry Vilma azt feltételezi, hogy a 

báb főnév származékszava, Földvári Melinda pedig azt az elképzelést tartja 

valószínűnek, hogy a latin purpureus vagy a görög porfir (πορφύρα, ’bíborcsiga’ 

jelentésű) szavakból magyarosodott névről van szó, de hozzáteszi, hogy ez még 

nem bizonyított. Más etimológusaink a búb alapszó származékát vélik felismerni 

benne, elhasonulás eredményeként (*búbor ˃ bíbor). „Eredeti jelentése, a 

’finom lenszövet’ a búb szóhoz köthető, mely a len »búbos« termésére utal. Mai 

köznyelvi ’tűzpiros’ jelentése valószínűleg úgy alakult ki, hogy gyakran szerepelt 

együtt a vörös szövetet jelölő bársony szóval. A magyarázatot az teszi 

bizonytalanná, hogy a szónak nem adatolható első szótagi u-t tartalmazó 

változata” (ESz. 2006: 68). 

 

 A ’bíbor’ színtartománya 

  világos   

LILA  

 

PIROS 

  sötét   
A ’bíbor’ szín különböző árnyalatai, középen a fokális ponttal

413
  

                                                           
413

 Forrás: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (A letöltés ideje: 2019. 11. 15.) 

http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm
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A szerbben a purpur felel meg neki, de van még egy szinonimája, a 

grimiz. Az alábbi szócikkekből kitetszik, hogy jelentésük egybevág, s hogy 

kölcsönösen utalnak is egymásra az értelmezés során.  

BÍBOR fn 1. A bíborcsiga mirigyének nedve, ill. az ebből készített v. hozzá ha-
sonló színben gyártott festék(anyag). 2. Ennek színe. | (jelzőként) irod Ilyen 
színű. 3. Ilyen színűre festett finom szövet | Ebből készült ruha (ÉKsz.). 

PURPUR m. lat. 1. a. ljubičastocrvena boja, grimiz b. (u atrib. službi) purpuran     
2. tkanina ili odeća purpurne boje

414
 (RSJ). 

GRIMIZ m. tur. 1. skupocena tkanina ljubičastocrvene boje 2. jarka ljubičasto-
crvena boja koja se nekad dobijala od ljušture morskog puža, purpur

415
 (RSJ). 

Az utóbbi, akár a magyar szócikk, a szín előállításának módjáról is szól, 

egy apró eltéréssel:  a magyar éretelmezés szerint a bíborcsiga mirigyéből nyerik 

a színt, a szerbben pedig a csiga héját nevezi meg forrásként. Mindkét nyelv 

szótára – a két jelentés egyikeként – az ilyen színűre festett textilanyagot is 

feltünteti.  

A szerb purpur Skok etimológiai szótárában nem található meg, de a 

szerb idegen szavak szótára a latin purpura szóból eredezteti, amely a görög 

porphýra alakra vezethető vissza.  

A ’BÍBOR’ SZIMBOLIKÁJA 

A történelem során a bíbornak különleges jelentősége volt. Földvári 

Melinda említi, hogy maga a szín és annak neve néhány kultúrában és nyelvben 

ezernél is több éves múltra tekint vissza. Minden idők egyik legdrágább festéke 

volt, előállításának bonyolult és fáradtságos módja miatt. A színt a Földközi-

tengerben élő csigák (Murex trunculus és Murex brandaris) mirigyeiből nyer-

ték416, amely egész sor árnyalatot eredményezett, a világos lilától a kékesen és 

                                                           
414

 BÍBOR (PURPUR – hímnemű, latin eredetű) 1. a. vöröseslila szín, bíbor (a purpur 
szinonimája – grimiz) b. (jelzői funkcióban) bíbor 2. bíbor színű szövet vagy ruha. 
415

 BÍBOR (GRIMIZ – hímnemű, török eredetű) 1. drága, vöröseslila színű szövet 2. élénk 
vöröseslila szín, amelyet egykor a bíborcsiga héjából nyertek, bíbor (a grimiz szinonimája 
– purpur). 
416

 1 uncia (kb. 28 g) festékanyaghoz 20 000 csigát kellett 10 teljes napon keresztül 
áztatni. Természetes fényérzékeny anyagról lévén szó, a színt csak bonyolult techno-
lógiával lehetett rögzíteni a ruhaanyagon (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
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pirosason keresztül a sötétlila árnyatalú bíborig, amelyet a régi források az 

alvadt vér színéhez hasonlítottak. A ’bíbort’ oxidációval nyerték, ezért külső 

hatásoknak kitéve nem halványodott, így a többi fakuló színek korában az 

örökkévalóságot szimbolizálta. A bizánci császárságban a legértékesebb színnek 

számított, a legmagasabb társadalmi rétegek státuszszimbólumává vált.  

A ’bíbort’ már a minószi kultúrában ismerték (Kr. e. 2000-ben), és a 

főníciaiak is híresek voltak a gyártásáról. Egyik ókori árnyalata a mai Libanonban 

levő Tyros városról elnevezett tyrosi vagy türoszi bíbor nevet viseli.  

Az Ószövetség is említi, az Isten ugyanis Mózestől azt kérte, hogy 

templomában kék és piros bíborzatú függönyök legyenek, és hogy a papok is 

ilyen ruhát viseljenek. A ’bíbor’ a mágia mindenkori színe is, a varázslókat a 

festményeken gyakran ilyen palástban ábrázolták. Mózes idejében a papok és a 

varázslók egyenrangúak voltak. 

A ’bíbor’ az ókorban évezredeken keresztül a hatalom jelképe volt, az 

uralkodók színét is képezte. A Római Birodalomban csak a királyok, királynők, 

trónörökösök hordhattak bíbor felöltőt, a magas rangú tisztségeket viselők, 

szenátorok öltözetén csak apróbb részletben jelenhetett meg (a szegélyek, övek, 

bíbor csíkok jelképezték státuszukat). Abban az időben a vörössel határos bíbor 

volt divatban, a bizánciaknál viszont már sötétlila, majdnem fekete árnyalatot 

vett.  

Diocletianus császár Kr. u. 300 körül a bíborfestést császári mono-

póliummá hirdette ki, és gyártását Konstantinápolyba helyezte át. A császári cím 

Bizáncban a porfirogenet, ’bíborban született’ volt. A tinta is, amit a császár 

használt, bíborszínű volt. A császárok titkosították a bíborfestés módját, ezért az 

ilyen színű szövetanyagok Nyugatra csak az uralkodó ajándékaként juthattak. 

Justinianus törvénye halálbüntetést szabott ki a bíbor kelmék vásárlójára vagy 

forgalmazójára. A bizánci művészet is előszeretettel használta a bíbort. Az 

európai uralkodóházak később tovább folytatták a bíbor öltözetnek, mint a 

hatalom szimbólumának a hagyományát. 

1908-ban a ’bíbor’ a ’zölddel’ és a ’fehérrel’ a női jogokért indított 

mozgalom hivatalos színévé vált Nagy-Britanniában, az igazságosságot, az 

öntiszteletet és méltóságot jelentette. 

Összegezve elmondhatjuk, hogy a ’bíbor’ a történelem során a királyi és 

a bíborosi méltóságot, a tiszteletet, a bőséget, és a fennköltséget szimbolizálta. 
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BÍBOR ÁRNYALATOK 

A fokális bíborak csoportjában tíz színnév fordul elő, van közöttük 

pigmentnév: amarantpiros ’amarant-crvena’, magenta ’magenta’, rhodamine-

vörös ’rodamin-purpurna’; növényi eredetű megnevezés: fuksziaszín ’boja 

fuksije’, verbénaszín ’verbena-purpurna’; természeti jelenségek is szerepelnek 

előtagként: estbíbor ’večernji purpur’, alkonybíbor ’rumena boja sutona’; de 

egyházi rangnév kanonoklila ’biskupska purpurna’ és tulajdonnév-típusú is 

Schiaparelli-rózsaszín ’Šiapareli-roza’, görögbíbor ’grčki purpur’. 

A vörösesbíborak egy része növényi eredetű árnyalatnév: gala-

gonyapiros ’glog-crvena’, borbolyavörös ’bereris-crvena’, meggyvörös ’boja 

(trule) višnje’; de léteznek az alapanyag eredetére utalók: kosenilvörös ’kosenil-

crvena’, kármin ’karmin-boja’, krimson-lakk ’krimson-lak’; állapotot kifejező: 

lázpiros ’grozničava crvena’; drágakő alapú: rubinvörös ’rubin-crvena’; továbbá 

tulajdonnévszerű: Cassius-bíbor ’Kasius-purpurna’; illetve természeti jelenséget 

megnevező sarkifényvörös ’aurora borelis rumena’; gyümölcsnév eredetű: 

málnaszín ’boja maline’ és testnedvet jelölő főnév is: vérbíbor ’krv-purpurna’. 

A lilásbíborak a ’lila’ színtartománnyal határosak, és szintén nagyon 

szerteágazó tárgykörű asszociációk szolgáltatták az alapot az árnyalatok meg-

nevezésére. Van közöttük földrajzi név, kémiai alapanyag, növénynév: tyrosi-

bíbor ’tirosko purpurna’, Solferino-bíbor ’Solferino-purpurna’, római bíbor ’rim-

sko purpurna’, mangánviola ’manganskopurpurna’, hagymalila ’boja ljubičastog 

luka’, bogáncsviola ’boja čičkovog cveta’, szőlőszín ’boja grožđa’. 

Világosbíborból csak három található a korpuszban, a két növényalapú 

színnév: erikaviola ’erika-purpurna’, szegfűvörös ’karanfil-crvena’, és a ’rózsa-

színnel’ határos pink ’pink’. 

Sötétbíborból már több van, itt a földrajzi nevek, a rang- és méltó-

ságnevek, valamint a más színt tartalmazó utótagú (szín, vörös, fekete) ár-

nyalatok dominálnak: burgundi vörös ’burgundsko purpurna’, bizánci bíbor 

’vizantijsko purpurna’, császárbíbor ’carska purpurna’, királybíbor ’kraljevsko 

purpurna’, céklavörös ’cvekla-crvena’, vadszilvaszín ’boja divlje šljive’, alkan-

navörös ’alkana-crvena’, bíborfekete ’purpurnocrna’, rubinfekete ’rubin-crna’, 

csigavérszín ’boja puževe krvi’, bársonyszín ’somotsko purpurna’. 

Előfordul még három törtbíborszín is: szederjes ’zagasito purpurna’, 

porfírvörös ’porfir-crvena’, mályva, tarjagos ’slezova boja’.  
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A fenti felsorolásból is kitűnik, hogy a ’bíbor’ színtartományba tartozó 

árnyalatokat jelölő összetételek utótagjában sokszor nem a bíbor lexéma 

található: az 51 árnyalat közül 42-nél a második elem valamilyen színnév, 7-nél 

viszont nincs utalás arra, hogy színről lenne szó. A szín utótagú elnevezések 

közül csak 11 esetben fedezhető fel a bíbor szavunk, ugyanilyen arányban van 

jelen a vörös is, míg a szín fölérendelt fogalom 7 névben szerepel. Előfordul még 

négyszer a viola, háromszor a piros, kétszer a fekete és a lila, a rózsaszín és a 

pink egy-egy példában található meg. Ebből is látszik, hogy milyen széles sávot 

képvisel a bíbor a színrendszerben, s hogy az árnyalatok pontos azonosítása nem 

oly egyértelmű, mint a többi szín esetében.  

FRAZEOLÓGIA 

Előfeltevéseim igazolásaként a szerb frazeológiai szótárak nem 

tartalmaznak purpur alapszavú frazeológiai egységet. A magyar gyűjtemé-

nyekben viszont létezik néhány. A talált példákban a bíbor a fényűzés, a jólét, a 

gazdagság szimbóluma, illetve a számunkra legértékesebb dolgokat képviseli: Jó 

bor, pénz, szép asszony, bíbor, jámbort kíván őrzésre ’a legértékesebb dolgokat 

nem lehet akárkire bízni’ jelentésben. 

Azonban gyakran valami mindennapi általános, ugyanakkor életbevágó 

értékkel vonják párhuzamba szólásaink a bíbort, arra utalva, hogy az egészség, a 

becsületes, erkölcsös élet a gazdagsággal szemben előnyben részesül: a bíbor, 

bársony, vendégség, jobb egynapi egészség azt a köztudott tényt fogalmazza 

meg, hogy ’többet ér az egészség a gazdagságnál’. 

Két szólásunkban a bíbor a magas társadalmi rangot jelképezi. Az egyik 

arról szól, hogy ’a magas rangú emberek becsületén is szokott folt esni’: olykor a 

bíbor is megmocskosodik, a másik viszont, hogy ’az előkelő származás nem jár 

együtt erkölcsi értékekkel’: bíborban is megterem a tetű. 

A módfeletti kényeztetésre szokás mondani, hogy bíborba, selyembe 

öltöztet, a tejben-vajban füröszt alternatívájaként. Az önző embert pedig, akit 

csak a hasa és a konkrét fiziológiai szükségletek kielégítése érdekel, az eb a 

bíborban is koncot keres szólással illetik.  

Történelmi terminusnak számít a bíborbanszületett monofrazéma, 

amely arra utal, hogy valaki királyi, illetve fejedelmi származású volt.  
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Szóláshasonlatainkban a viszonyítási alap leginkább valamilyen termé-

szeti jelenség, vagy az ember közvetlen környezetében levő fogalom, esetleg 

néhány még a hatalomra utal, illetve a drágakővel hozza párhuzamba a ha-

sonlítandó tárgyat: Olyan bíbor, mit a bor/Cézár köpenye/ég alja/meggylé/ 

rózsa/rubin/seb/vér/betyárvér. 

DERIVÁCIÓ 

Bíbor színnevünk származékszavai 

A bíbor is némi alapul szolgált további származékok létrehozásában. 

Ezúttal is legtöbb melléknév (18) és főnév (12) keletkezett, de az igék (9) 

megelőzik a határozószók (8) számát. Közülük 17 elsőfokú, 20 másodfokú és 5 

harmadfokú deriváció eredménye. 

Melléknévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

bíborabbá -bb -vá/-vé purpurnijim 

bíboras -s purpurast 

bíborító  -ít -ó/-ő koji čini nešto purpurnim 

bíborló  -l(ik) -ó/-ő ističe se purpurnom bojom 

bíborodó -odik/-edik/-ödik -ó/-ő postaje purpuran, poprima pur-
purnu boju 

bíboros  -s purpurast 

bíborosító -s -ít -ó/-ő koji boji u purpurastu 

bíborosított -s -ít -t/-tt obojeno u purpurno 

bíborosodó -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ó/-ő postepeno postaje purpurnim 

bíborosult -s -ul/-ül -t/-tt postalo je purpurno, popurpu-
reno 

bíborozó -z -ó/-ő koji boji u purpurno 

bíborozott -z -t/-tt obojen je u purpurno 

bíborrá -vá/-vé purpurnim 

bíbortalan -talan/-telen bespurpuran (bez prisustva 
purpurnog) 

bíbortalanságos -talan/-telen -ság/-ség -s bezpurpurosan, bezpurpurno 

bíború -ú/-ű purpuran 

bíboruló -ul/-ül -ó/-ő koji postepeno prelazi u 
purpurnu boju 

bíborult  -ul/-ül -t/-tt koji je postao purpurnim 
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Főnévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

bíbordi -di buba (Purpuricenus budensis) 

Bíborka -ka/-ke lično ime (deminutiv) 

bíborként -ként kao purpurno, u svojstu pur-
purnog 

bíborkodás -kodik/-kedik/-ködik -ás/-és purpurisanje, razmetanje pur-
purnom bojom 

bíborlás -l(ik) -ás/-és isticanje purpurnom bojom 

bíborlat -lat/-let purpurnost 

bíborocska -cska/-cske purpurko (deminutiv), purpurni 
prskavac bot. (Impatiens 
glandulifera) 

bíboroskodás -s -kodik/-kedik/-ködik -ás/-és kardinalstvovanje (biti u funk-
ciji kardinala) 

bíborosodás -s -odik/-edik/-ödik -ás/-és postajanje purpurnim 

bíborosság -s -ság/-ség status kardinala, kardinal-
stvo(vanje) 

bíborság -ság/-ség purpur, purpurnost 

bíborulat -ul/-ül -at/-et purpur 

bíborzat -zat/-zet purpur 

Igeképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

bíborít -ít činiti što purpurnim 

Bíborkázik -ka -zik baviti se bebom po imenu 
Biborka 

bíborkodik -kodik/-kedik/-ködik purpuriše se, razmetati se pur-
purnom bojom 

bíborlik -lik isticati se purpurnom bojom 

bíborodik -odik/-edik/-ödik postajati sve purpurnije boje 

bíborosodik -s -odik/-edik/-ödik poprimati purpurastu boju 

bíborosul -s -ul/-ül postepeno postajati purpu-
rastim 

bíboroz  -z ukrašavati purpurnom bojom 

bíborul -ul/-ül postajati purpurnim 

Határozószó-képzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

bíborabban -bb -an/-en purpurnije 

bíboran  -an/-en purpurno, na purpuran način 
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bíborlón -l(ik) -ó/-ő -n purpurno, ističući se purpur-
nom bojom 

bíborosabban -s -bb -an/-en purpurastije 

bíborosan -s -an/-en purpurasto 

bíborozva -z -va/-ve ukrašavajući purpurnom bojom 

bíbortalanul -talan/-telen -ul/-ül bespurpurno, bez prisustva 
purpurne boje 

bíborulva -ul/-ül -va/-ve postajući purpurnim 

Mivel a purpur a szerbben kölcsönszó, ezért csak néhány képzőt tűr el 

maga mellett. A purpur ugyanis főnév a szerbben, csak néha használatos mellék-

névi jelentésben. Melléknévi alakja az -an melléknévképző segítségével jött 

létre: purpuran.  

Ezenkívül még egy, a színekhez gyakran járuló melléknévképző kapcso-

lódhat hozzá, az -ast, amely a ’bíbor színbe hajlást’, a ’bíboras’ jelentést hang-

súlyozza: purpurast. 

A purpur főnévhez az -ost elvont főnévképzőt is hozzáadhatjuk, amivel 

valaminek a ’bíborságát, bíbor voltát’ fejezhetjük ki: purpurnost.  

BÍBOR SZÍNT TARTALMAZÓ KOLLOKÁCIÓK, ÖSSZETÉTELEK 

A többi színhez képest aránylag kevés állandósult szószerkezet fordul 

elő a bíbor színnévvel. Most ezeket sorolom fel, a teljesség igénye nélkül.  

 

bíbor ajak, száj purpurne usne 
bíbor alkony purpurni suton 
bíbor arc purpurno lice 
bíborba borul prelazak u purpurnu boju, kada počinje da preovladava 

purpurna 
bíborba hajlik koja naginje purpurnoj, sa primesama purpurne boje 
bíborba játszik koji ima primese purpurnog, purpurast 
bíborban pompázik blistati u purpuru 
bíborban úszik preovlađuje purpurna boja 
bíborba öltözik odenuti se u purpurno 
bíbor baktériumok biol. purpurne fototrof bakterije 
bíborbársony tekstil. purpurni somot  
bíbor béka zool. purpurna ili ljubičasta žaba 
bíborcsiga zool. purpurni puž, puž od kojeg se pravi purpurna boja 

(Murex brandaris) 
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bíborfa bot. plava ebanovina, drvo amarant, drvo američkih 
tropa (Peltogyne paniculata) 

bíborfény purpurna svetlost 
bíborfesték purpurna boja, farba 
bíborfestés bojenje u purpurno 
bíborfüggöny purpurne zavese 
bíborgömb bot. purpurna lopta, vrsta cvekle pravilnog okruglog 

oblika sa crvenim mesom 
bíbor hajnal purpurna zora 
bíborhenger bot. purpurni valjak, vrsta cvekle valjkastog oblika 
bíbor hölgy purpurna dama 
bíbor kaktusz bot. purpurni kaktus, vrsta smokve iz Južne Amerike 

(Opuntia coccinellifera) 
bíborkalap kardinalski šešir 
bíbor kárpit tekstil. purpurni mebl, presvlaka za nameštaj 
bíbor kódex purpurni kodeks, rukopisne knjige čiji su se listovi 

pergamenta bojili u purpurnu boju 
bíborkő min. kamen vulkanskog porekla, porfir 
bíbor köd purpurna magla, vizuelni doživljaji pod dejstvom narko-

tika 
bíborköntös purpurni plašt (i Isus je pre raspeća ogrnut ovakvim 

plaštom iz poruge) 
bíbor könyv purpurna knjiga (na osnovu boje korica) 
bíborlakk purpurni lak, vrsta farbe 
bíborlepel tekstil. purpurni veo, plašt, ogrtač 
bíborpalást purpurni plašt, odevni predmet koji karakteriše careve i 

crkvene velikodostojnike 
bíborpír rumenilo 
bíbor rózsa 1. purpurna ruža; 2. morske cvetne životinjice iz 

porodice aktinija (Actinia equina) 
bíbor ruha purpurna haljina, odeća 
bíborsátor purpurni šator, pesnička slika i kao simbol najviše vlasti  
bíborszék tron, glavni simbol kraljevske vlasti 
bíborszép purpurno lepa, pesnička slika 
bíborszirom bot. purpurna latica, banatski božur 
bíborszőlő lepo, ukusno, kvalitetno grožđe  
bíborszőnyeg tepih purpurne boje 
bíborszövet tekstil. kvalitetna tkanina purpurne boje  
bíborbanszületett osoba kraljevskog porekla (lat. Porphyrogenetus)  
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bíbortetű  purpurna vaš (1. kermes Kermes ilicis L., Kermes vermilio 
P., vaš koja je nastanjena na hrastu Quercus coccifera i 
od koje se dobija karmažin za bojenje tkanina; 2. kosenil 

(Dactylopius coccus) parazitski insekt na purpurnoj 
smokvi iz Južne Amerike od kojeg se dobija pigment 
karmin) 

Bíbor tiltott város purpurni Zabranjeni grad – kompleks palata u Pekingu 
bíbortóga purpurna toga koju su nosili imperatori, senatori (Toga 

picta, toga purpurea) 
bíbor tölgy bot. purpurni hrast (Quercus coccinea) 
bíbor trón purpurni tron  
bíbor vér purpurna krv – pesnička slika 
bíbor zászló purpurna (ratna) zastava labarum 
császári bíbor carska purpurna boja 
estbíbor večernji purpur 
királyi bíbor kraljevska purpurna boja 
látóbíbor anat. rodopsin, fotoosetljiv sastojak štapića u retini oka 
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A bíbor színtartományba tartozó árnyalatok táblázatos áttekintése  

#DD0099, RGB: 221 0 153, H: 317 

 magyar az árnyalat kódja angol neve szerb fordítása 

 alkannavörös
417

 #7A3741, RGB: 122 
55 65, H: 351 

alcana, alkanet 
(red) 

alkanacrvena 

 alkonybíbor #DC3971, RGB: 220 
57 113, H: 339 

sunset purple rujna 

 amarantpiros
418

 #BD0F71, RGB: 189 
15 113, H: 326 

amaranthine, 
amaranth (red) 

amarant-crvena 

 
bársonyszín #9E1950, RGB: 158 

25 80, H: 335 
color of purple 
velvet 

somotskopurpurna 

 bazsarózsavörös #C70081, RGB: 199 
0 129, H: 320 

peony red/pink božur-crvena 

 bíborfekete #780E4A, RGB: 120 
14 74, H: 326 

purple black purpurnocrna 

 bizánci bíbor #961346, RGB: 150 
19 70, H: 337 

Byzantine purple vizantijsko purpurna 

 bogáncsviola #E332AE, RGB: 227 
50 174, H: 318 

thistle purple/ 
violet 

boja čičkovog cveta 

 borbolyavörös #EB4783, RGB: 235 
71 131, H: 339 

barberry red berberis-crvena 

 burgundi vörös #760428, RGB: 118 
4 40, H: 341 

Burgundy red burgundsko 
purpurna 

 Cassius-bíbor
419

 #A90F35, RGB: 169 
15 53, H: 345 

purple of Cassius, 
ruby-glass color 

Kasius-purpurna, 
boja brusnice 

 céklavörös #8C1235, RGB: 140 
18 53, H: 343 

beetroot color, 
beet red 

boja cvekle 

 császárbíbor
420

 #86194B, RGB: 134 
25 75, H: 332 

imperial / 
emperor purple 

carsko purpurna 

                                                           
417

 Az Alkanna tinctoria homoki báránypirosítófű. Tavasszal, mielőtt a juhász kiviszi a 
birkanyájat a legelőre, a gazda vörös jelet fest állataira (http://www.szintan.hu). 
418

 Az Amaranthus caudatus magyarul rókafarok, haszon- és dísznövény 
(http://www.szintan.hu). 
419

 Az aranykolloid és ón-klorid elegyéből állítható elő. Üveg, kerámia és zománc színezésére 
az ókor óta használták, de később feledésbe merült. Andreas Cassius, a 17. században élt 
német orvos fedezte fel újra (http://www.szintan.hu). 
420

 A bíbor tóga (Toga picta, toga purpurea) arannyal hímzett, festett bíbor tóga, melyet a 
győztes hadvezér viselt a diadalmenet alkalmával, s később állami eseményeken a császárok 
is hordták (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/


TARKA SZÍNEK / HROMATSKE BOJE 

 

426 

 császárvörös #AF4B6C, RGB: 175 
75 108, H: 340 

imperial-red kraljevsko crvena 

 csigavérszín #962252, RGB: 150 
34 82, H: 335 

snail-blood color boja puževe krvi 

 erikaviola
421

 #DE6BB5, RGB: 222 
107 181, H: 321  

heather flower 
(pink / violet) 

erika-purpurna 

 estbíbor #CC2B81, RGB: 204 
43 129, H: 328 

evening purple večernji purpur 

 fuksziaszín #FF00AA, RGB: 255 
0 170, H: 319 

fuchsia color boja fuksije 

 galagonyapiros #D72477, RGB: 215 
36 119, H: 332 

hawthorn berry 
(red) 

gloginje-crvena 

 görögbíbor #CC2D6A, RGB: 204 
45 106, H: 337 

Greek / hellenic 
purple 

grčko purpurna 

 hagymalila #A91770, RGB: 169 
23 112, H: 323 

red onion 
(colored) 

boja ljubičastog luka 

 kanonoklila #C82D73, RGB: 200 
45 115, H: 333 

bishop purple biskupska purpurna 

 kármin
422

 #D1194D, RGB: 209 
25 77, H: 343 

carmin, carmine, 
crimson lake 

karmin-crvena 

 királybíbor #8C153A, RGB: 140 
21 58, H: 341 

king's purple, 
royal purple 

kraljevsko purpurna 

 kosenilvörös
423

 #D83C61, RGB: 216 
60 97, H: 346 

cochineal red kosenil-crvena, 
karmin 

 krimson-lakk
424

 #99001C, RGB: 153 
0 28, H: 349 

crimson lake krimson-lak 

 lázpiros #E13166, RGB: 225 
49 102, H: 342 

fever red grozničava crvena 

  

                                                           
421

 A havasi hanga (Erica carnea) dísznövény. 
422

 A kármint a kosenil (egy dél-amerikai kaktuszfajtán élősködő tetű) feldolgozásából nyerik. 
A rovar nőstényét összeszedik, főzik, szárítják, és további vegyi eljárásnak vetik alá 
(http://www.szintan.hu). 
423

 A kosenil, kosnil, kosnill, kokcsinella, kermesz a kermesztetű (Kermes ilicis, Coccus ilicis, 
pontatlanul: bíbortetű) különböző nevei. Az európai és ázsiai tetű neve kermesz, az 
amerikaié kosenil (http://www.szintan.hu). 
424

 Folyékony színezékből szilárd pigmentet lakkosítással lehet előállítani, éspedig úgy, hogy a 
folyékony színezéket összekeverik valamilyen fehér porral (krétával, pigmenttel), amely 
magába szívja a színezéket, majd száradása után porfestékként használható 
(http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 magenta
425

 #E60082, RGB: 230 
0 130, H: 326 

magenta magenta, ciklama-
crvena 

 málnaszín #E23A5E, RGB: 226 
58 94, H: 347 

raspberry red boja maline 

 mályva #B77D94, RGB: 183 
125 148, H: 336 

mallow pink, 
mauve 

slezova boja 

 mangánviola #9B317D, RGB: 155 
49 125, H: 316 

manganese violet, 
burgundy violet 

manganskopurpur-
na 

 mars viola
426

 #6B2B4E, RGB: 107 
43 78, H: 327 

Mars violet boja gvozdenog 
oksida 

 meggyvörös #B41F49, RGB: 180 
31 73, H: 343 

sour cherry red boja (trule) višnje 

 pink #FF66A1, RGB: 255 
102 161, H: 338 

pink pink 

 porfírvörös
427

 #875665, RGB: 135 
86 101, H: 342 

porphyr stone 
color, Porphyry 
red 

porfir-crvena 

 rhodamine-vörös
428

 #EF0094, RGB: 239 
0 148, H: 323 

rhodamine red rodamin-purpurna 

 római bíbor #A3336D, RGB: 163 
51 109, H: 329 

Roman purple rimsko purpurna 

 rubinfekete #44173E, RGB: 68 
23 62, H: 308 

ruby black rubin-crna 

 rubinvörös #BC164D, RGB: 188 
22 77, H: 340 

ruby red rubin-crvena 

 sarkifényvörös #E91E4C, RGB: 233 
30 76, H: 346 

aurora borealis 
(red) 

aurora borelis 
rumena 

 Schiaparelli-
rózsaszín

429
 

#F0297B, RGB: 240 
41 123, H: 335 

Schiaparelli's rose, 
shocking pink 

Šiapareli-roza, 
žarkoružičasta 

  

                                                           
425

 1859-ben Magenta és Solferino észak-itáliai városok mellett nagy csata zajlott az 
osztrákok és a francia-piemontiak között. A század egyik legvéresebb csatája után napokig 
hevertek a mezőn a halottak és sebesültek ezrei. Abban az évben dobta piacra egy francia 
festékgyár új bíborvörös festékeit, melyeknek az akkor mindenki által ismert ’magenta’ és 
’solferino’ fantázianeveket adta (http://www.szintan.hu).  
426

 A mars előtag vas-oxid alapú pigmentre utal.  
427

 A porfír, porphyr sötétbíbor, kemény, kristályos vulkanikus kő, szobrok anyaga, építészeti 
burkolat. A porfír régies magyar neve: bársonykő. A ’bársonyszín’ a bíbor régies neve 
(http://www.szintan.hu). 
428

 A rhodamine a ’rózsa, rózsaszín’ görög nevéből származik (http://www.szintan.hu). 
429

 Elsa Schiaparelli (1890–1973) olasz divattervező volt (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 Solferino-bíbor
430

 #A32381, RGB: 163 
35 129, H: 316 

Solferino purple Solferino-purpurna 

 szederjes
431

 #B2526D, RGB: 178 
82 109, H: 343 

violaceous (skin), 
purple 

zagasito purpurna 

 szegfűvörös #DE4A9C, RGB: 222 
74 156, H: 327 

carnation red / 
pink 

karanfil-crvena 

 szőlőszín #894C77, RGB: 137 
76 119, H: 318 

grape color boja grožđa 

 tarjagos
432

 #B27284, RGB: 178 
114 132, H: 343 

– bubuljičava, čirovita 
boja 

 Telemagenta
433

 #DF1176, RGB: 223 
17 118, H: 331 

Telemagenta Telemagenta-purpur 

 tyrosi/türoszi 
bíbor

434
 

#920D7C, RGB: 146 
13 124, H: 310 

Tyrian purple tiroski purpur 

 újpiros #D41C3E, RGB: 212 
28 62, H: 349 

new red nova crvena 

 vadszilvaszín #AE2D66, RGB: 174 
45 102, H: 333 

wild plum color boja džanarike 

 verbénaszín #DB0674, RGB: 219 
6 116, H: 329 

verbeNa pink boja verbene 

 vérbíbor #D90041, RGB: 217 
0 65, H: 342 

blood purple boja krvi 

 
 

                                                           
430

 Lásd a 420-as jegyzetet.  
431

 Az eperfa/szederfa (Morus) termése a faeper. Színe lehet fehér, piros, bíborvörös, fekete. 
432

 Ütés, betegség, fagyás vagy italozás miatt keletkező kékesvörös, szederjes folt a bőrön 
(http://www.szintan.hu). 
433

 A Deutsche Telecom arculati színe (http://www.szintan.hu). 
434

 Tyros, az ókori főníciai város, a bíborfestés központja volt (ma Libanonban van Tir városa). 
Főnícia neve a bíbor jelentésű ’phoinisz’ görög szóból származik (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/


 

 

A LILA  

LJUBIČASTA 



 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

 
A ’lila’ a legsötétebb szivárványszín, hullámhossza 380–440 nm közötti, 

frekvenciája pedig 790–680 THz. Másodlagos szín, a ’kék’ és a ’piros’ keverésével 

jön létre: léteznek pirosaslila és kékeslila árnyalatok is. A ’lila’ a kék állandóságát 

és a piros energiáját vegyíti. Nem látja és érzékeli mindenki egyformán. 

 

 A ’lila’ színtartománya 

  világos   

KÉK 

 

BÍBOR 

  sötét   
A lila szín különböző árnyalatai, középen a fokális ponttal

435
  

 

A lila szó nyelvünkbe a 19. század elején, német közvetítéssel került be, 

ahol ’orgonavirágszínt’ jelölt. A németbe a francián keresztül jutott, Bárczi 

szerint perzsa szó. A szerb megfelelője a ljubičast ’akár az ibolya’ jelentésű 

melléknév. Ritkábban használatos még a lila kölcsönszó is, amelynek értelmezé-

sében a ’kékes-pirosas’, illetve a ’világoslila’ kifejezések állnak. A ljubičast címszó 

magyarázatában megtaláljuk még a violetan melléknevet, amely visszautal a 

ljubičast lexémára, tehát szinonimaként használatosak.  

                                                           
435

 Forrás: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (A letöltés ideje: 2019. 12. 15.) 

http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm
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LILA mn és fn 1. A kék és a vörös keveredéséből adódó színű [...] 2. biz. pejor. A 
természetestől, a valóságtól bizarr módon elütő | fontoskodó, szépelgő 
˂beszéd, szöveg˃ (ÉKsz.). 

LJUBIČAST, -A, -O koji je boje ljubičice, violetan
436

 (RSJ). 

LILA prid. neprom. ital (fr) plavkastocrvenkast, svetloljubičast
437

 (RSJ). 

VIOLETAN, -TNA, -TNO fr. koji je boje ljubičice, ljubičast
438

 (RSJ). 

A magyar szaknyelvben (festészet, kerámia, természettudományok) is 

előfordul a viola kifejezés, különösen az idegen nyelvből származó összetételek 

utótagjában szerepel, néha azonban ibolyára fordítják. Az értelmező szótárban is 

megtalálhatjuk: 

VIOLASZÍN fn Vörösbe hajló sötétlila szín.  

A ’LILA’ SZIMBOLIKÁJA 

A ’lila’ a nemesség színe volt, ezért a fényűzés és pompa látszatát keltette. 

Az erőt, bőséget és törekvést szimbolizálja, a hiedelem szerint gazdagságot és 

fényűzést eredményez. A hatalom színe is, a tekintélyé és a rangé, tiszteletet 

követel. 

Ellentmondásos színnek számít, lévén hogy a férfias ’kéket’ és nőies 

’pirosat’ tartalmazza, a ’piros’ erejét és a ’kék’ szellemiségét és egységét. Aida 

Benko a Moć boje (2009) című könyvében megemlíti, hogy a ’lila’ Jung szerint a 

lélek (kék) és a test (piros) egységét képezi, egyensúlyban tartva a fizikai és szel-

lemi energiát. Az ész és az érzelmek összhangját, a szellemi és a fizikai világ 

harmonikus kapcsolatát hozza létre, a lelki egyensúlyt, valamint a gondolatok és a 

cselekvés közötti szinkróniát biztosítja. 

Heves vérmérsékletű, hódító és művészeti érzékkel bíró személyiségek 

színe ez, akik ugyanakkor könnyen válnak hidegekké és gúnyolódókká. A szellemi 

képességeket és a magas eszményképekkel járó képzelőerőt, kreativitást serkenti. 

Az alkotás során ihletet és eredetiséget nyújt. Leonardo da Vinci azt állította, hogy 

a meditáció tízszeresen sikeresebb lila fényben, Richard Wagner operáit lila 

szobában alkotta, ez a szín volt az ihletője. Goethe számára a ’lila’ öröm nélküli 
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 LILA (LJUBIČAST) olyan színű, mint az ibolya, violaszínű. 
437

 LILA (nembeli megkülönböztetés nélkül ol) (fr) kékespirosas, világoslila. 
438

 LILA (VIOLETAN) fr olyan színű, mint az ibolya, lila. 



A LILA / LJUBIČASTA 

 

433 

élénkséget jelentett. Az ő idejében a lila kizárólag nőies szín volt, a hajadon 

asszonyoké, ilyen konnotációi voltak a tipikusan lila illatoknak is, mint amilyen a 

levendula, ibolya, rozmaring (Benko 2009: 34). 

A ’lila’ a katolikus vallás színeként a vallásosságot is jelképezi. A szakrális 

lila gyökerei a bíborban vannak. Amíg az „igazi bíbort” gyártották, a lila a 

kardinálisok, bíborosok (a tisztségben is benne foglaltatik a szín) rangját jel-

képezte. Miután a bíborgyártás a Római Birodalom bukása után megszűnt, a 

bíborosok ruházata a vörös lett (a csigákból kapott színt a kermesztetvekből nyert 

színezék váltotta fel), a lilát akkoriban a skarlátvörös és az indigó keverésével 

állították elő, ezért sokkal olcsóbb lett. Az új technológiák és az árak követ-

kezményeképpen a ’lila’ és a ’vörös’ felcserélték rangjukat, így a ’lila’ a püspök 

színévé vált. A vörös bíborosi színt továbbra is kardinálbíbornak nevezték, annak 

ellenére, hogy már nem a csigákból, hanem a kermesztetvekből állították elő, és 

más árnyalata volt. A ’lila’ hagyományosan a hitoktatás színe is. Egykor a böl-

csésztanárok sötétkék, az orvostudományiak piros, a jogászok vörös, a hitoktatók 

pedig lila ruhát viseltek. Az utóbbi szín az istentiszteletet, a hitet, az örökké-

valóságot és az igazságosságot jelképezte. A keresztény szimbólumrendszerben a 

’lila’ az alázat színe is. Ide beleillik az ’ibolya’ is, mint a keresztény erények és a 

szerénység jelképe. A hiedelem szerint az ibolya illata megvéd az iszákosságtól és 

a fejfájástól, akár a lila színű ametiszt féldrágakő is. A pápától kapott bíborosi 

ametisztgyűrű is az alázatot szimbolizálja. 

A ’lila’ volt az első mesterséges divatszín. Egy angol vegyész, William 

Henry Perkin állította elő439, mint az első ún. anilinszínt, megváltoztatva ezzel a 

textíliaszínek történelmét (ezt követte a többi élénk szín: az anilinfekete, a fukszia, 

a magenta és a melilkék). Perkin lilája először Franciaországban vált népszerűvé 

Eugénia császárnőnek köszönhetően, ő diktálta a divatot egész Európában. 

Népszerűségét Viktória királynő erősítette meg lila ruhájával lánya esküvőjén. 

Neki köszönhetően a lila társadalmilag elfogadottá vált. Később a ’lila’ a szecesszió 

kedvenc színe volt.  

Mint ambivalens szín, a ’piros’ és ’kék’ keveréke, a ’lila’ az 1970-es évek-

ben a feminista mozgalom színe és a nőiesség új szimbóluma lett. Manapság a 

rózsaszínnel karöltve a nemi kisebbségek színe.  

                                                           
439

 Innen ered a Perkin-lila árnyalatnév. 
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A sötétlilát a misztikus babona színének tartják. A pszichológusok szerint a 

sötét árnyalatok levertséget és bánatot idéznek elő, frusztráltságot okozhatnak. A 

sejtelmes katasztrófa jele is lehet, a babona szerint szerencsétlenséget hoz, a 

keleti népeknél gyászt is jelenthet (Thaiföldön az özvegy nők lila ruhát hordanak). 

A nagy mennyiségű lila szín szorongást, csüggedtséget, bánatot idéz elő. Kelle-

mesebbek azok az árnyalatok, amelyek a kékhez állnak közelebb. 

A sötétlilával szemben a világos árnyalatok a meghittség és gyengédség, 

kedvesség szimbólumai. A levendulaszín és a hasonló árnyalatok a szüzességet 

jelképezik. 

A lila a titokzatosság színe is, néha mély benyomást keltő, néha erőszakos, 

a körülményektől függően hol fenyegető, hol bátorító hatása van. A bölcsességet 

és az erőt az érzékenységgel és alázatossággal vegyíti, átszellemülést eredményez, 

ugyanakkor két lábbal a földön tart bennünket.  

Ellentétes szimbólumrendszeréhez hozzájárul az is, hogy a ’lila’ egyrészt 

nem hagyománytisztelő, új dolgok felfedezésére, ismeretlen kihívásokra való 

reagálásokra serkent, függetlenségre törekvő. Motiválja az egyedülállóságot és 

egyediséget, önbizalmat nyújt. Másrészt viszont a nemeslelkűséget jelenti, mél-

tóságában elnéző, alázatra és megfontoltságra biztat. A feltétlen és önzetlen 

szeretet ihletője, érzékenységet, együttérzést, romantikus és nosztalgiás érzé-

seket vált ki. A ’lila’ érzékeny a szennyezettség minden fajtájára, vonatkozhat ez 

légszennyezésre, zajra vagy élelemre egyaránt. Ezért serkenti a betegségekre és az 

allergiákra való hajlamosságot. 

LILA ÁRNYALATOK 

Tekintettel arra, hogy a ’lila’ a ’bíborral’ és a ’kékkel’ határos, a színtar-

tományába tartozó árnyalatok utótagjában a lila és a fölérendelt szín szavak 

helyett néha a bíbor vagy a kék szerepel. 

A ’lila’ színnek hét fokális árnyalatneve létezik, többnyire a virágnevek 

váltották ki őket: árvácskalila ’dan i noć-ljubičasta’, levendulalila ’lavanda-ljubi-

časta’, ibolyaszín ’ljubičasta’, viola ’šeboj-ljubičasta’, pármai lila ’parmljansko-

ljubičasta’. 

A legszámosabbak a sötétlilák, amelyek mind különböző tárgykörbe 

tartozó előtaggal rendelkeznek: ametisztlila ’ametist-ljubičasta’, padlizsánlila 
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’patlidžan-boja’, püspöklila ’biskupska ljubičasta’, cordobai bíbor ’kordobljanska 

ljubičasta’, bíborkék ’purpurnoplava’, indigólila ’indigo-plava’. 

A fentiekkel szemben világoslilát csak három árnyalat nevez meg: organ-

zalila ’organdin-ljubičasta’, akáclila ’visterija-ljubičasta’, ringlólila ’ringlov-ljubi-

časta’. 

Az ún. bíborlilák pirosas árnyalatúak: orgonalila ’jorgovan-plava’, kobalt-

viola ’kobaltno ljubičasta’, Perkin-lila ’Perkin-ljubičasta’, áfonyalila ’boja borov-

nice’. 

A kékeslilák utótagjában kivétel nélkül a kék szerepel, és egy kivételével 

mindnél virágszín váltotta ki az asszociációs névadást: íriszkék ’iris-plava’, 

kökörcsinkék ’sasa-plava’, levendulakék ’boja lavande’, Milka-kék ’Milka-ljubi-

časta’. 

FRAZEOLÓGIA 

A szerbben a ’lilával’ egyetlenegy frazeológiai egységet sem tartanak 

számon a szótárak. A magyarban sem számosak, de a meglevők két jelentés köré 

tömörülnek.  

Az egyik TÁJÉKOZATLANSÁGot, TUDATLANSÁGot fejez ki, és több változata is 

van: halványlila dunsztja/gőze/fogalma/sejtelme sincs vmiről ’leghalványabb 

fogalma sincs valamiről, teljesen tájékozatlan a kérdésben’ értelmezésben. 

Ugyanakkor a lila köd vagy gőz önmagában mesterkélt, szenvelgéssel áthatott 

beszédmódot jelent a magyarban.  

A másik a DÜH, a BOSSZÚSÁG, a heves indulat kifejezésére szolgál, itt még 

több változatot találunk. Általában valamilyen testrészre vonatkozik a lilaság, főleg 

a fejre, vagy annak külső részére (haj), illetve belső tartalmára (agy). A düh lila 

ködként telepszik rá az említett testrészre: lila köd borul az agyára, lila vkinek a 

feje vkitől/vmitől, lila hajat kap vkitől/vmitől, lila a feje, lila hajat kap, elönti agyát 

a lila köd, nyilván a fejbe tóduló vér sötétvörös színt eredményező kép alapján.  

Szóláshasonlatok is léteznek: lila, mint az ibolya/jácint/kikerics/levendula/ 

Milka-tehén/orgona/szeder/szilva. Ezek alapján elmondhatjuk, hogy a hasonlat 

alapját szolgáló jelenségek az árnyalatnevek megnevezésekor is tetten érhetőek. 
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DERIVÁCIÓ 

A lila alapszó származékszavai 

A lila színnevünk produktivitása közepesnek mondható, összesen 59 

származékszó alapját képezi, ezek között 22 melléknév, 15 főnév, 13 határozószó 

és 9 ige szerepel.  

Melléknévképzés 

képzett szó képző szerb fordítás 

lilábbá -bb -vá/-vé ljubičastijim 

lilácska -cska/-cske malo i ljubičasto (deminutiv) 

lilácskás -cska/-cske -s malo i naginje ljubičastoj 
(deminutiv) 

lilálló -lik -ó/-ő koji se ističe ljubičastom bojom 

lilás -s koji naginje ljubičastoj 

lilasági -ság/-ség -i (stepen) ljubičastosti 

lilaságos -ság/-ség -s naglašena ljubičasta, 
preljubičasta 

lilaságú  -ság/-ség -ú/-ű ljubičast 

lilásítandó -s -ít -andó/-endő koji se treba obojiti/pretvoriti u 
ljubičasto 

lilásítható -s -ít -ható/-hető koji se može obojiti/pretvoriti u 
ljubičasto 

lilásított -s -ít -t/-tt kojem je dodata ljubičasta, za-
ljubičašćeno 

liláskodó -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ó/-ő koji se razmeće ljubičastom bo-
jom 

lilásló -s -l(ik) -ó/-ő koji se ističe ljubičastom 

lilásodásos -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és -s koji je sklon poprimanju ljubi-
časte boje 

lilásodó -s -odik/-edik/-ödik -ó/-ő koji postaje ljubičast 

lilátlan -tlan/-tlen bez prisustva ljubičaste 

lilává -vá/-vé u ljubičasto, ljubičastim 
(pretoriti) 

lilázó -z -ó/-ő koji boji u ljubičasto, ističe se 
ljubičastom 

lilázós -z -ó/-ő -s ljubičasti, nejasan 

lilázott -z -t/-tt koji je ukrašen ljubičastom 
bojom 

liluló -ul/-ül -ó/-ő koji postepeno postaje ljubičast 

lilult -ul/-ül -t/-tt koji je postao ljubičast 
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Főnévképzés 

képzett szó képző szerb fordítás 

lilácska -cska/-cske malena ljubičasta stvar (deminutiv) 

lilaként  -ként kao ljubičast, u svojstvu ljubičastog 

lilás -s ljubičasta stvar 

lilaság -ság/-ség ljubičasta modrica ili podočnjaci, 
mrlja 

lilásítás -s -ít -ás/-és pretvaranje u ljubičastu 

lilásító -s -ít -ó/-ő sredstvo za bojenje u ljubičastu 

liláskodás -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ás/-és razmetanje ljubičastom bojom 

lilásodás -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és pomodrelo mesto ili kada ekran po-
prima ljubičastu nijansu 

lilásság -s -ság/-ség ljubičastost 

lilátlanítás -tlan/-tlen -ít -ás/-és uklanjanje ljubičaste boje/nijanse 

lilázás -z -ás/-és 
pominjanje ljubičaste boje ili stvari u 
toj boji, nametanje/potenciranje 
ljubičaste 

lilázódás -z -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és poprimanje ljubičaste nijanse 

lilulás -ul/-ül -ás/-és kada nešto postaje ljubičasto, ljubi-
časti trag 

lilulat -ul/-ül -at/-et ljubičastost 

lilultság -ul/-ül -t -ság/-ség ljubičasto svojstvo, pomodrelost 

Igeképzés 

képzett szó képző szerb fordítás 

lilálkodik -l -kodik/-kedik/-ködik 
pominjati ljubičastu, nametati 
ljubičastu, razmetati se ljubičastom 
bojom 

lilál(lik) -l -lik ističe se ljubičastom bojom 

lilásít -sít bojiti/pretvarati u ljubičastu 

liláskodik -s -kodik/-kedik/-ködik ističe se, razmeće se svojom bojom 
nalik ljubičastoj 

lilásodik -s -odik/-edik/-ödik pretvarati se u ljubičastu, postajati 
ljubičast 

liláz(ik)  -zik izgledati ljubičasto 

lilázgat -z -gat/-get bojiti pomalo, postepeno u 
ljubičastu 

lilul -ul/-ül postati postepeno ljubičast 
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lilulgat  -ul/-ül -gat/-get povremeno postati ljubičast 
(iterativni glagol) 

Határozószó-képzés 

képzett szó képző szerb fordítás 

lilábban -bb -an/-en na ljubičastiji način 

lilácskán -cska/-cske -n pomalo ljubičasto 

lilán -n u ljubičastoj boji 

lilásabban -s -bb -an/-en na ljubičastiji način 

lilásan -s -an/-en na ljubičast način 

lilásítva -s -ít -va/-ve zaljubičašćeno, obojeno u ljubi-
častu 

lilásodva -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-va/-ve poljubičašćeno 

lilátlanul -tlan/-tlen -ul/-ül bez prisustva ljubičaste 

lilául -ul/-ül na ljubičast način 

lilázva -z -va/-ve bojeći u ljubičasto, obeležavajući 
ljubičastom bojom 

lilulón  -ul/-ül -ó/-ő -n postajući ljubičast, na ljubičast 
način 

lilultan -ul/-ül -t/-tt -an/-en postavši ljubičast, na ljubičast način 

lilulva -ul/-ül -va/-ve u ljubičastom stanju 

 

Tekintettel arra, hogy a szerbben szuffixumos képzéssel, -ast képző 

segítségével jött létre a színnév, és arra, hogy a szerb tipológiailag a flektáló nyel-

vek csoportjába tartozik, további képzések alapjául nem szolgálhatott. Csak még 

határozószóként tartják számon a ljubičasto lexémát, amely annyit jelent, hogy 

’lila színben’, illetve ’lila árnyalattal, lilán’. A ljubičasto- még színnév utótagú 

melléknévi összetételek előtagját is képezheti, azt jelölve, hogy az ’lilás árnyalatú’. 

LILA SZÍNT TARTALMAZÓ ÖSSZETÉTELEK, KOLLOKÁCIÓK 

A lila színnevünk sem gyakori az állandósult szószerkezetekben, össze-

tételekben pedig egyáltalán nem fordul elő.  

 

lila agyú  ljubičaste pameti (1. idealista; 2. sa smanjenom mental-
nom sposobnošću) 

lila ajkak  ljubičaste usne, poplavele usne 
lila ametiszt  min. ljubičasti ametist 
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lilába borul  prelazak u ljubičastu, kada počinje da preovladava ljubi-
časta 

lilába hajlik   koja naginje ljubičastoj, sa primesama ljubičaste boje 
lilába játszik/játszó koji ima primese ljubičaste 
lilában pompázik blistati u ljubičastoj 
lilában úszik  preovladava ljubičasta boja 
lilába öltözik   odenuti se u ljubičasto 
lila boszorkány ljubičasta veštica (nadimak supruge Eriha Honekera) 
lila csapat  tim koji nosi ljubičasti dres 
lila dunszt/fing/ pojam, ideja, zamisao 
     fogalom/gőz 
lila a feje  biti besan 
lila festék   ljubičasta boja, farba 
lila folt  ljubičasta mrlja, modrica 
lila forradalom  ljubičasta revolucija 
lila hajat kap  biti besan 
lila homok  ljubičasti pesak 
lila ibolya  plava ljubičica 
lila kenyér  ljubičasto obojen hleb sa dodatkom antocijana 
lila köd  ljubičasta magla (1. pesnička slika; 2. nejasan, maglovit, 

nerealan, neodređen; 3. ljubavno slepilo, euforija; 4. bes) 
lila lélek   romantična, uzvišena osoba 
lila maszlag  1. maglovit, nejasan govor, obmanjivanje; 2. vrsta cveta u 

narodu poznata kao anđeoska truba (Datura metel 
’Double Purple’) 

lila öltönyös  u ljubičastom odelu (simbol osobe bez ukusa u oblačenju) 
lila pénz  stara ljubičasta novčanica od 500 forinti 
lila pénzecske  ljubičasta gljiva (Laccaria amethystina) 
lila rizs  ljubičasti pirinač 
lila tehén  ljubičasta Milka kravica 
lilára ver  istući nekoga da zadobije modrice po telu 
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A lila színárnyalatok táblázatos áttekintése #8C2DFD, RGB: 140 45 253, H: 267 

 magyar az árnyalat kódja angol neve szerb fordítása 

 áfonyalila #A779AD, RGB: 167 
121 173, H: 293 

bilberry 
purple/violet 

boja borovnice 

 akáclila #CCAEF1, RGB: 204 
174 241, H: 267 

wisteria /wistaria 
(blue, lilac) 

visterija-ljubičasta 

 ametisztlila #6A3599, RGB: 106 53 
153, H: 272 

amethyst purple ametist-ljubičasta 

 
árvácskalila #9900CC, RGB: 153 0 

204, H: 286 
pansy (purple) dan i noć-ljubičasta 

 bíborkék #4C439E, RGB: 76 67 
158, H: 246 

purple blue purpurnoplava 

 cordobai 
bíbor

440
 

#69366B, RGB: 105 54 
107, H: 298 

Cordoba purple kordobljanska 
ljubičasta 

 han-bíbor
441

 #6236A0, RGB: 98 54 
160, H: 265 

han purple han-ljubičasta 

 ibolyaszín #C37DF3, RGB: 195 
125 243, H: 276 

violet (colored) boja ljubičice 

 indigólila #36346B, RGB: 54 52 
107, H: 242 

indigo violet (color 
of the copy paper) 

indigoplava 

 íriszkék #9C73EF, RGB: 156 
115 239, H: 259 

iris blue color iris-plava 

 kobaltviola #C17ECE, RGB: 193 
126 206, H: 291 

cobalt violet kobaltnoljubičasta 

– ködlila – ‘fog lilac’ magličastoljubičasta 

 kökörcsinkék #5D49AD, RGB: 93 73 
173, H: 252 

pulsatilla blue sasa-plava 

 levendulakék #A8A8F6, RGB: 168 
168 246, H: 240 

lavender blue, lilac 
color 

boja lavande 

 levendulalila #8B5BD4, RGB: 139 91 
212, H: 264 

lavender color lavanda-ljubičasta 

 Milka-lila #7D73BF, RGB: 125 
115 191, H: 248 

Milka lilac Milka-ljubičasta 

 organzalila
442

 #C8C3FA, RGB: 200 
195 250, H: 245 

organza lilac organdin-ljubičasta 

                                                           
440

 Cordobában, de Spanyolország más városaiban is, húsvétkor látványos felvonulásokat 
rendeznek, ahol ez az egyik domináns szín (http://www.szintan.hu). 
441

 Kínában, az időszámítás előtti 1–2. évezredben használt mesterséges, szervetlen pig-
ment (http://www.szintan.hu). 
442

 Finom, vékony, áttetsző, főleg világos színű textilanyag. 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 orgonalila #B47EC5, RGB: 180 
126 197, H: 286 

lilac (color) jorgovan-plava 

 padlizsánlila #563352, RGB: 86 51 
82, H: 307 

aubergine purple  patlidžan-boja 

 pármai lila #AA89D1, RGB: 170 
137 209, H: 268 

Parma violet parmljansko 
ljubičasta 

 Perkin-lila
443

 #C37ED2, RGB: 195 
126 210, H: 289 

Perkin’s mauve / 
purple 

Perkin-ljubičasta, 
slezova boja 

 püspöklila
444

 #88428E, RGB: 136 66 
142, H: 295 

bishop’s purple, 
monsignor purple 

biskupska ljubičasta 

 ringlólila #A97EB8, RGB: 169 
126 184, H: 284 

gage (fruit) color ringlov-plava 

 tehénlila #7D73BF, RGB: 125 
115 191, H: 248 

"cow lilac" colored 
(Milka lilac) 

krava-ljubičasta, 
Milka-ljubičasta 

 viola
445

 #AD69DF, RGB: 173 
105 223, H: 275 

gillyflower violet šeboj-ljubičasta 

 

                                                           
443

 William H. Perkin angol vegyész (1838–1907) 18 évesen, laboratóriumi munkája 
közben véletlenül fedezte fel, hogy kőszénkátrányból élénk színű festéket lehet nyerni. 
Hamarosan festékgyárat alapított, és forradalmasította a pigmentgyártást. Az első szín, 
ami híressé tette nevét, a ’mauve’ volt, s a 19. század közepén nagyon divatos volt 
Angliában (http://www.szintan.hu). 
444

 A katolikus egyház szimbolikájában a lila a püspök királyi méltóságát jelenti, az 
ünnepélyességet fejezi ki. Nagyböjt és advent idején a gyász és bűnbánat jeleként a 
miseruhák, gyertyák, oltárterítők lila színűek (http://www.szintan.hu). 
445

 A viola latin eredetű virágnév (Matthiola incana). Fehér, rózsaszín, piros, bíbor, 
világos- és sötétlila fajtái is vannak. 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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A rózsaszín az egyetlen virágasszociációs alapszínnév a magyarban, ere-

detileg a vadrózsa színe váltotta ki keletkezését, ma már azonban nemcsak a 

virág színét jelöli (különösen mert manapság nagyon sokfajta rózsa létezik), 

hanem egy egész színtartomány megnevezését képezi.  

 

A ’rózsaszín’ színtartománya 

világos 

 

sötét 

A ’rózsaszín’ különböző árnyalatai, középen a fokális ponttal
446 

A ’rózsaszín’ a ’piros’ és az akromatikus ’fehér’ keverékeként jön létre. 

Először is nézzük meg, hogy a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz.) hogyan 

definiálja a rózsaszín lexémát, illetve, hogy a szerb szótár (RSJ) milyen jelentést 

tulajdonít ekvivalensének, a ružičast és a roza szavaknak. 

RÓZSASZÍN mn és fn A vadrózsa virágának színére emlékeztető (halványpiros) 

színű. 

RUŽIČAST -A, -O 1. rumen, rumenkast 2. fig. pun optimizma, idiličan, srećan. 

ROZA prid. neprom. nem. ružičast. 

                                                           
446

 Forrás: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (A letöltés ideje: 2020. 01. 10.) 

http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm
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A rózsaszín definíciója tehát a vadrózsa színére utal, míg a ružičast első 

értelmezése a ’piros, pirosas’, és van még egy átvitt jelentése is, az ’optimiz-

mussal teli, idillikus, boldog’. A szerbben létezik még egy másik kifejezés, amely 

a szótár szerint teljesen szinonim értékű az előzővel, ez a roza. Sanja Brbora447 

azonban megjegyzi, hogy sok anyanyelvű beszélő a roza melléknevet a ružičasta 

világos árnyalataival azonosítja, nem egyenlíti ki teljesen a két kifejezést. Brbora 

ugyan megjegyzi, hogy etimológiailag a két kifejezés egy tőből fakad, a latin 

rosa, ’rózsa’ jelentésű szóból, azonban a roza árnyalatokra nem lehet ráfogni, 

hogy ’pirosasak’, vagy pedig – állítja ő – minden piros, narancssárga és rózsaszín 

árnyalatot pirosasnak kell tekinteni. A szerző azt sugallja, hogy a roza szín-

árnyalatot így kellene meghatározni: ’a rózsaszín és a fehér keverésével nyert 

árnyalat’. Tegyük még ehhez hozzá a mindkét nyelvben mind nagyobb teret 

hódító pink angol eredetű melléknevet, amely a rózsaszín, illetve a ružičasta 

elnevezéseket lassan háttérbe szorítja.  

Ami tehát a színnevek etimológiáját illeti, leszögezhetjük, hogy mindkét 

nyelvben a latin rose ’rózsa’ jelentésű jövevényszó származékairól van szó. 

A ’RÓZSASZÍN’ SZIMBOLIKÁJA 

A ’rózsaszín’ jelentése sokáig nem volt egyértelműen meghatározva, 

sokáig a pirosnak a háborús konnotációktól mentes, enyhített változataként 

tartották számon. Kivált a túlzott szentimentalizmus és negédesség jellemezte 

rokokó idejében volt kedvelt szín. A 18. században Franciaországban a pasztell 

színeket kedvelték, ebben az időszakban Mme Pompadour, XV. Lajos kegyenc-

nője diktálta a divatot Franciaországban, az ő nevéhez fűződik az ún. 

Pompadour-rózsaszín448, amelyet a rokokó meghatározó színeként tartanak 

számon.  

A katolikus egyházban 1729-től az istentisztelet színévé is vált, azóta a 

harmadik adventi és nagyböjti vasárnapon a papok ’rózsaszín’ palástban tartják 

az istentiszteletet.  

                                                           
447

 Brbora, Sanja. Što je zajedničko marelici i lososu (o nazivima za boje) 
(http://www.ffos.hr/) 
448

 A porcelángyártók alkották meg Mme Pompadour kérésére. Olyan sötétrózsaszín 
árnyalat ez, amelyen határozottan látható a világoskék nyoma, ugyanakkor sárgát és 
feketét is kevertek hozzá. 

http://www.ffos.hr/
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A ’piros’ a középkorban férfias szín volt, a ’rózsaszínt’ pedig a piros 

enyhébb változatának, „kis pirosnak” tartották. A gyermek Jézust sok fest-

ményen rózsaszín öltözetben ábrázolták, Máriát449 pedig kék ruhában, mert a 

mai felosztás, miszerint a ’rózsaszín’ a kislányok, a ’kék’ pedig a kisfiúk színe, 

csak a 20. században alakult ki a nyugati kultúrában.  

Az 1920-as években Paul Poiret divattervező a rózsa, orgona, hortenzia 

ihlette pasztellszíneket vezette be, amelyek túl gyengédnek bizonyultak és 

kifakultnak, negédesnek tűntek, ezért csakhamar azok élénk változatai váltották 

fel, mint a nevezetes Schiaparellin ún. „sokkoló rózsaszíne”, amely már a bíbor 

színtartományba tartozik. A múlt század 40-es és 70-es évei között a ’rózsaszín’ a 

nemi sztereotípiák alapján a tipikusan nőies tulajdonságokhoz kezdett 

kapcsolódni, mint amilyen a törékenység, gyengédség, gondoskodás, törődés és 

felületesség. A kislányok nevelésében mindenhol megjelenik a rózsaszín, kezdve 

a kisbabaruháktól a Barbie babákig (Benko 2009: 91). 

A popkultúrán nevelkedett feminista generáció képviselőinek köszön-

hetően a ’rózsaszín’ hangsúlyozása tudatos törekvés, amely során a nők 

rózsaszín környezetéhez fűződő sztereotípiákat és előítéleteket arra használják, 

hogy a gyöngébb nem erejét és önbizalmát hangsúlyozzák. A nőkre utaló 

asszociációk miatt a rózsaszín szalag a mellrák elleni kampány szimbólumává 

vált. Az 1950-es években a rózsaszín mindkét nem divatszínévé vált, a férfiak és 

nők is nagy előszeretettel viselték különböző ruhaneműk és kellékek 

formájában. Ezt egyrészt az új, korszerű színező technológia nyújtotta kro-

matikus lehetőségekkel lehet magyarázni, másrészt pedig a férfiak lázadását is 

jelképezte a háború, valamint a háború utáni évtized szürkesége ellen. Elvis 

Presley is sokszor rózsaszín nadrágban lépett fel, rózsaszín Cadillacja450 pedig 

legendássá vált. A 60-as években mindinkább jelen van a férfiöltözködésben, és 

a narancssárgával együtt a hippigeneráció kedvelt színévé vált (Benko 2009: 92). 

Meg kell említeni azt is, hogy már a nácizumus korában a homoszexuális 

irányultságú személyeket a koncentrációs táborokban rózsaszín háromszöggel 

jelölték. Ez a szín továbbra is a nemi kisebbségek, a „melegek” jelölője maradt, 

                                                           
449

 A 12. századtól a kék Szűz Máriát szimbolizálta, ezért létezik egy Mária-kék árnyalat a 
kék színtartományban. A keresztény hagyomány szerint a kék nőies szín volt.  
450

 Innen ered a Cadillac-rózsaszín árnyalatnév.  
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de emellett mind hangsúlyosabbá vált az erotika (a Playboy-logó), valamint az 

állhatatos szerelem (Valentin-nap) szimbolizálta jelentése.  

A rózsaszín általában véve pozitív asszociációkat kelt: a könnyedség, 

bájosság, nőiesség, gyengédség, kedvesség képzettársításokkal, negatív érte-

lemben viszont az euforikus giccsesség, érzelgősség, erőtlenség kifejezője.  

RÓZSASZÍN SZÍNÁRNYALATOK 

Földvári Melinda Színszótárában (http://www.szintan.hu) 56 különböző 

rózsaszín árnyalatot különböztet meg (az 57. a bíbor színtartományába tartozik, 

ezért nem sorolom ide). A fokális rózsaszín nyolc árnyalatnévvel rendelkezik. 

Mondhatjuk, hogy az étel-, pontosabban az édességnevek dominálnak közöttük: 

vattacukor-rózsaszín ’šećerlema-roza’, cukormázrózsaszín ’glazura-roze’, torta-

rózsaszín ’torta-ružičasta’, rosészín ’boja vina roze’; majd a természetben 

található jelenségek: mákvirágszín ’boja makovog cveta’, korallrózsaszín ’koral-

noružičasta’; egyszeri előfordulással egy tulajdonnév: Dubarry-rózsaszín ’Dubari-

ružičasta’ és egy országnév is szerepel: hollandrózsaszín ’holandska ružičasta’. 

A legtöbb, összesen 14 árnyalat az élénkrózsaszínek kategóriájába tarto-

zik, ahol szintén az édességek nevei vannak reprezentálva a legnagyobb szám-

ban: rágógumi-rózsaszín ’žvaka-roze’, bonbonrózsaszín ’boja ružičastih bom-

bona’, szaloncukor-rózsaszín ’boja ružičastih salon bombona’, cukorkarózsaszín 

’bombone-ružičasta’, selyemcukor-rózsaszín ’boja ružičastih svilenih bombona’, 

puncsszín ’boja punča’; majd a virágnevek következnek: leanderszín ’boja 

liandera’, muskátlirózsaszín ’muškatla-roza’, pacsulirózsaszín ’pačuli-roza’; de a 

kislányok legkedveltebb babaneve is motivációként szolgált: Barbie-rózsaszín 

’Barbi-roza’; továbbá idetartoznak még a bengálirózsaszín ’bengalsko ružičasta’, 

parasztrózsaszín ’seljačko roze’, tüdőszín ’boja pluća’ és a bugyirózsaszín ’gaćice-

ružičasta’. 

A világos árnyalatok közül a legtöbb a tavasszal virágzó gyümölcsfák 

halvány virágszíne alapján kapta a nevét: cseresznyevirágszín ’boja trešnjinog 

cveta’, almavirágszín ’boja cveta jabuke’, barackvirágszín ’boja kajsijinog cveta’, 

mandulavirágszín ’boja bademovog cveta’, csipkerózsaszín ’boja divlje ruže’, 

tavaszi rózsaszín ’prolećno roza’; a következő asszociációk a csecsemőkkel kap-

csolatosak: babarózsaszín ’bebi-roza’, csecsemőrózsaszín ’bebi-roze’, púder-

rózsaszín ’puderastoroza’; de még két tárgy és egy állatnév is van köztük: porce-

http://www.szintan.hu/
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lánrózsaszín ’porculanskoroza’, gyöngyrózsaszín ’bisernoroza’, flamingórózsa-

szín ’flamingo-roza’. 

A narancssárgába hajló rózsaszínek közé a bőr színével és a halvány 

narancsrózsaszínes gyümölcsökkel kapcsolatos árnyalatok tartoznak: testszín 

’boja kože’, őszibarackszín ’boja breskve’, barackrózsaszín ’boja kajsije’; de van 

köztük anyagnév, egy már említett személynév és egy állatnév is: szatén-

rózsaszín ’satenskoroza’, Pompadour-rózsaszín ’Pompadur-ružičasta’, garnéla-

rákvörös ’gambori-crvena’. 

A lilásrózsaszín kategóriájába tartozók többnyire virágok alapján kapták 

nevüket: orchidealila ’orhideja-roza’, ciklámenszín ’ciklama’, boroszlánszín ’boja 

dafni cveta’, brillantrózsaszín ’brilijant-ružičasta’. 

A törtrózsaszínek szürkés árnyalatúak, itt viszont az állatnevek 

dominálnak: malacrózsaszín ’prase-roza’, pelikánrózsaszín ’pelikan-roza’, kagy-

lórózsaszín ’školjka-ružičasta’, pirók ’zeba-ružičasta’; de növénynevek is elő-

fordulnak: tearózsaszín ’čajevka-roza’, gyömbérszín ’boja đumbira’, sőt tárgyak 

is: téglarózsaszín ’cigla-ružičasta’, húsrózsás ’boja mesa’. 

FRAZEOLÓGIA 

A ’rózsaszín’ az optimizmus színe is, ezért a két nyelvben megtalálható 

kisszámú szólásban éppen ez jut kifejezésre. Az INDOKOLATLAN DERŰLÁTÁS szim-

bólumaként az ember ugyanis rózsaszín szemüveget hord, és azon keresztül 

szemléli a világot maga körül: rózsaszínű szemüvegen át néz/lát vmit – gledati 

kroz ružičaste naočare. A rózsaszínben látja a világot a túlzott optimizmuson 

kívül még azt is szemlélteti, hogy valakinek jókedve kerekedett az italtól, ’egy 

kissé már kapatos’. Figyelmeztetésként is elhangozhat, ha valakit ki kell 

józanítani túlzott derűlátásából: Ez nem egy rózsaszín világ – ʼSzállj le a földre, 

ne álmodozz! A valóság nem olyan szép. Az élet kegyetlen’ értelemben hasz-

náljuk. Néha viszont szándékos megtévesztés szándékával szeretnénk valamit 

jobbnak, szebbnek bemutatni, s erre is a ’rózsaszínt’ említjük: Rózsás színben 

tüntet fel valamit – prikazivati/predstaviti koga/šta u ružičastoj boji/u ružičas-

tom svetlu. A kedvező esélyekre, kilátásokra a szerbben még a rózsaszín pers-

pektívával utalnak: ružičasta perspektiva. 
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A ’rózsaszín’ tehát általában pozitív viszonyulást jelent, BOLDOGSÁGot, így 

a SZERELEMre is alkalmazzák: Kezdetben mindenki rózsaszínű felhőn lebeg ’a 

szerelem, illetve a házasság kezdetén’, a szerelem mindent rózsaszínre fest.  

A vidám, jókedvű emberre azt szokás mondani, hogy rózsás kedvében 

van (ez vonatkozhat arra is, hogy ’spicces’). Amikor boldogok és gondtalanok 

vagyunk, akkor a rózsaszínben úszunk, vagy rózsaszínül érezzük magunkat.  

Belül minden ember rózsaszín, vagy a Kifordítva minden ember rózsaszín 

magyar szólás az emberek közötti EGYENLŐSÉGet hangsúlyozza, a tanulság tehát, 

hogy a bőr színétől függetlenül, belül minden ember egyforma színű. 

Néha szóláshasonlatokkal is élünk, ezekben leggyakrabban a babapopsi, 

a csecsemő, a hajnal, a malac, vagy valamely gyümölcsfa virága szerepel (alma-

fa, szilvafa, cseresznyefa, őszibarackfa virága). 

DERIVÁCIÓ 

A rózsaszín alapszó származékszavai 

A rózsaszín derivációs potenciálja aránylag nagy, de ez a mennyiség 

nincs arányban a belőle származtatott derivátumok használatának 

gyakoriságával. Ez azt jelenti, hogy ritkán fordulnak elő a mindennapi 

nyelvhasználatban. Az összesen 65 származékszó közül 26 melléknévi, 16 főnévi, 

13 igei és 10 határozószói szófajú.  

Melléknévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

rózsálló -l(ik) -ó/-ő koja se ističe ružičastom bo-
jom 

rózsás -s roza 

rózsaszínűbbé -ú/-ű -bb -vá/-vé ružičastijim 

rózsaszínecske -cska/-cske bledoružičasta, malo i ružiča-
sto (deminutiv) 

rózsaszínecskés -cska/-cske -s nalik nečem malom i ružiča-
stom (deminutiv) 

rózsaszínellő -l(ik) -ó/-ő koji se ističe ružičastom bojom 

rózsaszínes -s koji naginje ružičastoj boji  

rózsaszínesedő -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ó/-ő koji postaje ružičast 

rózsaszínesített -s       -ít -t/-tt koji je oboje ružičastom 
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rózsaszínesítő -s -ít -ó/-ő koji čini nešto ružičastim 

rózsaszíneskedő -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ó/-ő koji se razmeće svojom ruži-
častom bojom 

rózsaszínezett -z -t/-tt zaružičašćen, obojen ružiča-
stom bojom 

rózsaszínező -z -ó/-ő koji čini nešto ružičastim 

rózsaszínezős -z -ó/-ő -s koji se preliva u ružičastu 

rózsaszínke -ka/-ke ružičastica (deminutiv) 

rózsaszínlő -l(ik) -ó/-ő koja se ističe ružičastom bo-
jom 

rózsaszínné -vá/-vé u ružičastu boju (pretvoriti, 
obojiti) 

rózsaszíntelen -talan/-telen bez (primese) ružičaste boje 

rózsaszínű -ú/-ű koji je ružičaste boje 

rózsaszínűcske -ú/-ű -cska/-cske malo i ružičasto (deminutiv) 

rózsaszínülő -ul/-ül -ó/-ő koji postepeno postaje ruži-
čast 

rózsaszínűs -ú/-ű -s pomalo ružičast, naginje na 
ružičastu 

rózsaszínűsíthető -ú/-ű -s -ít -ható/-hető koji se može načiniti ružičas-
tim 

rózsaszínűtlen -ú/-ű -tlan/-tlen koji je bez prisustva ružičaste 
boje 

rózsázó -z -ó/-ő koji se ističe roze bojom 

rózsázott -z -t/-tt obojen, ukrašen roze bojom 

Főnévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

rózsaszínecske -cska/-cske ružičasta stvarčica (deminutiv) 

rózsaszínes -s stvar sa ružičastom primesom 

rózsaszínesedés -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és proces poprimanja primese 
ružičaste boje 

rózsaszínesítés -s -ít -ás/-és bojenje u ružičastu boju  

rózsaszínesítő -s -ít -ó/-ő sredstvo (ili osoba) koje boji 
nešto u ružičastu boju 

rózsaszíneskedés -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ás/-és razmetanje svojom ružičastom 
bojom, potenciranje ružičaste 
boje 

rózsaszíneskedő -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ó/-ő osoba koja potencira ružičastu 
boju, stvar koja se ističe 
svojom ružičastom bojom 

rózsaszínesség -s -ság/-ség ružičastost 
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rózsaszínezés -z -ás/-és bojenje u ružičasto, ukrašava-
nje ružičastom 

rózsaszíneződés -z -ódik/-ődik -ás/-és poprimanje ružičaste boje 

rózsaszínke -ka/-ke ružičasta bojica (u deminutivu) 

rózsaszínként -ként kao ružičasta, u svojstvu ruži-
časte 

rózsaszínség -ság/-ség ružičastost, ružičasto svojstvo 

rózsaszínülés -ul/-ül -ás/-és pretvarati se u ružičastu boju, 
ružičasti trag, mrlja  

rózsaszínület -ul/-ül -at/-et ružičasto svojstvo 

rózsaszínűség -ú/-ű -ság/-ség ružičasto svojstvo, ružičasta 
mrlja 

Igeképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

rózsál(l(ik) -lik roziti se 

rózsaszínedik -odik/-edik/-ödik postajati ružičastim 

rózsaszínel -l bojiti šta u ružičastu boju, isti-
cati se ružičastom 

rózsaszínesedik -s -odik/-edik/-ödik poprimati ružičastu boju 

rózsaszínesít -s -ít bojiti u ružičastu 

rózsaszíneskedik -s -kodik/-kedik/-ködik razmetati se ružičastom bojom, 
potencirati ružičastu boju 

rózsaszínesül -s -ul/-ül postajati ružičast, pretvarati se 
u ružičastu 

rózsaszínez -z bojiti u ružičastu boju 

rózsaszínezget -z -gat/-get postepeno, pomalo bojiti u 
roze (iterativno značenje) 

rózsaszíneződik -z -ódik/-ődik pomalo poprimati ružičastu 
nijansu / boju 

rózsaszínül -ul/-ül isticati se ružičastom bojom 

rózsaszínűsködik -ú/-ű -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

razmetati se ružičastom bojom, 
potencirati ružičastu boju 

rózsaszínűsödik -ú/-ű -s -odik/-edik/ 
-ödik 

polako prelaziti u ružičastu 
boju  

Határozószó-képzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

rózsaszínebben -bb -an/-en ružičastije 

rózsaszínen -an/-en ružičasto, na ružičast način 

rózsaszínesebben -s    -bb -an/-en u većoj meri nalik ružičastoj boji 
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rózsaszínesedve -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-va/-ve poružičastivši se 

rózsaszínesen -s -an/-en poružičašćeno 

rózsaszínesítve -s -ít -va/-ve pretvarajući u ružičastu boju, 
dodajući ružičastu boju 

rózsaszíneződve -z -ódik/-ődik -va/-ve poprimajući ružičastu boju 

rózsaszínezve -z -va/-ve bojeći u ružičasto 

rózsaszínül -ul/-ül ružičasto, na ružičast način, u 
ružičastom stanju 

rózsaszínűen -ú/-ű -an/-en ružičasto, na ružičast način 

 

Mivel a szerbben a színnév az -ičast képző segítségével szuffixumos 

képzéssel jött létre (egyébként ez a képző megközelítőleg határozza meg a színt, 

a rózsa színéhez hasonlítva), és mivel a szerb tipológiailag a flektáló nyelvek cso-

portjába tartozik, további képzések alapjául a ružičast nem szolgálhatott. Csak 

még határozószóként tartják számon a ružičasto lexémát, amely annyit jelent, 

hogy ’rózsaszín színben, rózsaszínűen’, ’rózsaszínű árnyalattal’, illetve ’boldogan, 

idilli módon’. A ružičasto- ugyanakkor színnév utótagú melléknévi összetételek 

előtagját is képezheti azt jelölve, hogy az a bizonyos szín rózsaszínes árnyalatú. 

Kivételesen néha előfordul a ružičastost főnév, amely a rózsaszín tulajdonságot 

vagy állapotot nevezi meg: ’rózsaszínűség’.  

RÓZSASZÍN ALAPSZÓT TARTALMAZÓ KOLLOKÁCIÓK 

Végül tekintsük meg a rózsaszínt tartalmazó leggyakoribb állandósult 

szerkezeteket! 

Picasso rózsaszín    Pikasova ružičasta faza (1904–1906) 
    korszaka 
rózsakvarc  min. rozenkvarc, poludragi kamen 
rózsás színben tüntet  prikazati šta u ružičastoj boji, previše dobrom svetlu 
     fel   
rózsaszín adó  ružičasti porez (razlika u ceni robe koja je namenjena 

ženama) 
rózsaszín álom(világ) ružičasti san (1. lepe, fine, slatke stvari kao preterivanje; 

2. nepomućena ljubavna sreća) 
rózsaszín arany  roze zlato (legura zlata i bakra) 
rózsaszín Barbie  ružičasta Barbika 
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rózsaszínbe borul(ó)  prelazak u ružičastu boju, kada počinje da preovladava 
roza 

rózsaszínbe hajlik/ koja naginje ka ružičastoj, sa primesama ružičaste boje 
    hajló 
rózsaszínbe játszik/    koji ima primese ružičastog 
    játszó 
rózsaszínben lát  videti sve u ružičastom, biti preterani optimista, 

zaljubljen, srećan 
rózsaszínben pompá- blistati u ružičastoj boji 
     zik 
rózsaszínben úszik   preovladava ružičasta boja 
rózsaszínbe öltözik   odenuti se u ružičasto 
rózsaberill  min. ružičasti berilijum, morganit 
rózsaszín bor  vino roze 
rózsaszín burok  ružičasti omotač 
rózsaszín Cadillac  ružičasti kadilak, vozilo Elvisa Prislija 
rózsaszín cigaretta  cigarete namenjene ženama 
rózsaszín cukormáz  1. kul. ružičasta glazura; 2. zataškavanje problema; 3. kič 
rózsaszín csekk ružičasti ček (poštanska uputnica u unutrašnjem saobra-

ćaju u Mađarskoj) 
rózsaszín évtized ružičasta decenija (1. 20-te godine prošlog veka kada je 

bila popularna komunistička ideologija; 2. 50-te godine 
prošlog veka, početak naglog širenja ružičaste boje u 
SAD) 

rózsaszín felhő  ružičasti oblak, euforija, velika sreća, ljubav 
rózsaszín festék  ružičasta boja, farba 
rózsaszín galléros sa ružičastom kragnom (poslovi koje pretežno obavljaju 

žene, gde preovlađuju žene, najčešće uslužne delat-
nosti) 

rózsaszín giccs  ružičasti kič, sentimentalni sadržaji 
rózsaszín habcsók 1. kul. ružičasta puslica; 2. preterano ukrašena stvar;    

3. euforično sagledana stvarnost 
rózsaszín hajnal  rujna zora 
rózsaszín homok   ružičasti pesak 
rózsaszín húsú  sa ružičastim mesom (obično za voće) 
rózsaszín kaviár  kul. ružičasti kavijar (ikra patuljaste marene) 
rózsaszín korall  ružičasti koral 
rózsaszín koszorúslány deveruša u ružičastoj haljini 
rózsaszín köd  ružičasta magla, kao metafora ljubavi  
rózsaszín malac  ružičasto prase 
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rózsaszín nyál  ružičasta bljuvotina (kič, šund) 
rózsaszín párduc  Pink panter 
rózsaszín pezsgő  roze šampanjac za romantične prilike pink sparkling 
rózsaszín póni  ružičasti poni 
rózsaszín porcelán ružičasti porcelan (keramika proizvedena u fabrici Žolnai 

u drugoj polovini 19. veka) 
rózsaszín puncs  ružičasti punč 
rózsaszínre fest  prikazivati nešto u ružičastom svetlu 
rózsaszín regény  ljubavni roman 
rózsaszín romantika  ružičasti predmet karakterističan za romantičarski stil 
rózsaszín rothadás  bot. ružičasta trulež (kod biljaka Phytophthora 

erythroseptica)  
rózsaszín só  himalajska ružičasta so 
rózsaszín sonka  ružičasta šunka  
rózsaszínre sül  porumeneti prilikom pečenja 
rózsaszín szalag  ružičasta vrpca (simbol borbe protiv raka dojke) 
rózsaszín szemüveg  ružičaste naočari (preveliki optimista) 
rózsaszín szerelem  srećna, uzvraćena ljubav 
rózsaszín szirup  ružičasti sirup (metafora kiča) 
rózsaszín babaszoba  ružičasta soba za bebe i devojčice 
rózsaszín tó ružičasto jezero (usled stvaranja algi, ima ih u Španiji, 

Australiji, Senegalu, Kanadi, Azerbejdžanu, u Srbiji kod 
Pačira jezero je ružičasto od joda, litijuma i broma) 

rózsaszín történet  romantična ljubavna priča 
rózsaszín utópia  ružičasta utopija 
rózsaszín város  ružičasti grad, grad Džaipur u Indiji 
rózsaszín vattacukor  ružičasta šećerlema 
rózsaszín világ ružičasti svet (sanjarenje, idealizovani život, stanje pod 

dejstvom droge) 
rózsaszín zafír  min. ružičasti safir, korund 
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A rózsaszín színárnyalatok táblázatos áttekintése  

#FFCDCD, RGB: 255 205 205, H: 0 

 magyar az árnyalat kódja angol neve szerb fordítása 

 almavirágszín #FFE8F9, RGB: 255 
232 249, H: 316 

apple blossom 
(pink) 

boja cveta 
jabuke, 
bledoroza 

 babarózsaszín #FFD9E3, RGB: 255 
217 227, H: 345 

baby pink bebi-roza, 
nežnoroza 

 barackrózsaszín #FFDCBA, RGB: 255 
220 186, H: 30 

peach pink boja kajsije 

 
barackvirágszín #F5CDE7, RGB: 245 

205 231, H: 320 
peach blossom boja kajsijinog 

cveta  

 Barbie-rózsaszín #FF90C4, RGB: 255 
144 196, H: 332 

Barbie pink Barbi-roza 

 bengáli rózsaszín
451

 #F35BA8, RGB: 243 
91 168, H: 330 

Bengal pink, 
rose bengal, 
Indian pink 

bengalsko 
ružičasta 

 bonbonrózsaszín #F576B9, RGB: 245 
118 185, H: 328 

sweetie pink, 
candy pink 

boja ružičastih 
bombona 

 boroszlánszín
452

 #EE8CD7, RGB: 238 
140 215, H: 314 

daphne flower 
pink 

boja dafni 
cveta 

 brillantrózsaszín #FA62CA, RGB: 250 
98 202, H: 319 

brilliant rose brilijant-
ružičasta 

 bugyirózsaszín #FF92ED, RGB: 255 
146 237, H: 310 

panties pink 
(color), shocking 
pink 

veš-ružičasta 
(doslovno: 
gaćice-roza) 

 ciklámenszín #EA71EA, RGB: 234 
113 234, H: 300 

cyclamen pink ciklama 

 cukorkarózsaszín #FF99B3, RGB: 255 
153 179, H: 345 

candy pink bombone-
ružičasta 

 cukormázrózsaszín #FFA8B9, RGB: 255 
168 185, H: 348 

sugar/candy 
glazed/ 
coated (pink) 

glazura-roze 

 csecsemőrózsaszín #FFE6EC, RGB: 255 
230 236, H: 347 

baby pink bebi-roze 

                                                           
451

 Bengál – történelmi, kulturális és földrajzi régió Dél-Ázsiában, az indiai szubkontinens 
keleti részén. Az árnyalatnevet egy nemesített rózsafajtára is vonatkoztatják. A gyógyá-
szatban használatos a bengálrózsaszín nátrium (Rose bengal sodium) terminus 
(http://www.szintan.hu). 
452

 Boroszlán vagy Daphne, másként még mályvavirág. 

http://www.szintan.hu/
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 cseresznyevirág-
szín 

#FFD9F0, RGB: 255 
217 240, H: 323 

cherry blossom 
pink 

boja trešnjinog 
cveta 

 csipkerózsaszín #FFE0E4, RGB: 255 
224 228, H: 352 

dog rose (pink) boja divlje ruže 

 Dubarry-
rózsaszín

453
 

#FFBAD1, RGB: 255 
186 209, H: 341 

Dubarry rose / 
pink 

Dubari-ružičas-
ta 

 flamingórózsaszín #FFD8D1, RGB: 255 
216 209, H: 8 

flamingo 
pink/rose 

flamingo-roza 

 garnélarákvörös #FA9C84, RGB: 250 
156 132, H: 12 

shrimp shell 
color 

gambori-crve-
na 

 gyömbérszín #E9CEB2, RGB: 233 
206 178, H: 31 

ginger root 
(color) 

boja đumbira 

 gyöngyrózsaszín #FAEFEB, RGB: 250 
239 235, H: 15 

pearl pink bisernoroza 

 hollandrózsaszín #FFB3BE, RGB: 255 
179 190, H: 351 

Dutch pink holandsko 
ružičasta 

 húsrózsás #C9878C, RGB: 201 
135 140, H: 355 

– boja mesa 

 kagylórózsaszín #E2B5BB, RGB: 226 
181 187, H: 352 

shell pink školjka-ružiča-
sta 

 korallrózsaszín #FFC7D1, RGB: 255 
199 209, H: 350 

coral pink koralno 
ružičasta 

 leanderszín #F79ED4, RGB: 247 
158 212, H: 324 

laurel rose 
(color) 

boja roza 
liandera 

 mákvirágszín #EFB3D6, RGB: 239 
179 214, H: 325 

poppy flower 
pink 

boja makovog 
cveta 

 malacrózsaszín #E8CECD, RGB: 232 
206 205, H: 4 

piggy pink prase-roza 

 mandulavirágszín #F7DAE6, RGB: 247 
218 230, H: 336 

almond blossom 
pink 

boja 
bademovog 
cveta 

 muskátlirózsaszín #F495C3, RGB: 244 
149 195, H: 331 

geranium pink muškatla-roza 

 nude #FFE1C2, RGB: 255 
225 194, H: 30 

nude, skin tones boja kože 

 orchidealila #E5B2F2, RGB: 229 
178 242, H: 288 

orchid pink 
(color) 

orhideja-roza 
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 Madame du Barry grófné XV. Lajos francia király egyik kegyencnője volt. A híres 
sèvres-i porcelánmanufaktúra készített számára díszes rokokó porcelánedényeket, me-
lyeken gyakori volt a rózsaszín. A színt néha Pompadour-rózsaszínnek is nevezik. Mme 
Pompadour szintén XV. Lajos ágyasa volt (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
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 őszibarackszín #FFD8BD, RGB: 255 
216 189, H: 24 

peach pink boja breskve 

 pacsulirózsaszín #E18797, RGB: 225 
135 151, H: 349 

patchouli pink pačuli-roza 

 parasztrózsaszín #F48BB2, RGB: 244 
139 178, H: 338 

rural pink seljačko roze 

– pelenkarózsaszín – diaper pink ružičasta poput 
pelena 

 pelikánrózsaszín #D2B2B9, RGB: 210 
178 185, H: 347 

pelican pink pelikan-roza 

 pirók
454

 #D9A089, RGB: 217 
160 137, H: 17 

– zeba-ružičasta 

 Pompadour-
rózsaszín

455
 

#FACEBC, RGB: 250 
206 188, H: 17 

Pompadour 
rose 

Pompadur-
ružičasta 

 porcelánrózsaszín #FFEBED, RGB: 255 
235 237, H: 355 

porcelain 
pink/rose 

porculansko-
roza 

 púderrózsaszín #FCE1D9, RGB: 252 
225 217, H: 14 

powder pink puderastoroza 

 puncsszín #FC9A93, RGB: 252 
154 147, H: 3 

punch (color) boja punča 

 rágógumi-rózsaszín #FF8CBD, RGB: 255 
140 189, H: 334 

chewing gum 
pink 

žvaka-roze 

 rozészín #F09D95, RGB: 240 
157 149, H: 5 

rosé wine red boja rozea 
(vino) 

 selyemcukor-
rózsaszín 

#FC9AB1, RGB: 252 
154 177, H: 346 

silk-candy pink boja ružičastih 
svilenih 
bombona 

 szaloncukor-
rózsaszín 

#FF8494, RGB: 255 
132 148, H: 352 

– boja ružičastih 
salon-bombona 

 szaténrózsaszín #FFC7B3, RGB: 255 
199 179, H: 15 

satin pink satenskoroza 

 tavaszi rózsaszín #F5E1FA, RGB: 245 
225 250, H: 288 

spring time pink prolećno roza 

 tearózsaszín #EBD2C8, RGB: 235 
210 200, H: 16 

tea pink, tea 
rose color 

čajevka-roza 

 téglarózsaszín #E3B39A, RGB: 227 
179 154, H: 21 

brick pink color cigla-ružičasta 
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 A süvöltő a pintyfélékhez tartozó, veréb nagyságú, elöl vörös tollazatú énekesmadár 
(Pyrhulla pyrhulla) (http://www.szintan.hu). 
455

 Lásd a 448-as számú jegyzetet. 

http://www.szintan.hu/
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 testszín #FFE1C2, RGB: 255 
225 194, H: 30 

nude, skin 
colored 

boja kože 

 tortarózsaszín #E8B6C1, RGB: 232 
182 193, H: 347 

fancy cake pink torta-ružičasta 

 tüdőszín #E0799D, RGB: 224 
121 157, H: 339 

lung pink (color) boja pluća 

 vadrózsaszín #FFE0E4, RGB: 255 
224 228, H: 352 

sweet briar rose 
(pink) 

boja divlje ruže 

 vattacukor-
rózsaszín 

#FFCCE4, RGB: 255 
204 228, H: 332 

– šećerlema-roza 

 
 



 

 



 

 

A NARANCSSÁRGA  

NARANDŽASTA 



 

 

 

  

  

  



 

 

 
A ’narancssárga’ az egyedüli alapszín, amely gyümölcsről kapta a nevét. 

Másodlagos szín, a ‘piros’ és a ‘sárga’ keverékével jön létre, ezért a piros ener-

giáját és a sárga boldogságát szimbolizálja. 

 

 A ’narancssárga’ színtartománya 

  világos   

PIROS 

 

SÁRGA 

  sötét   

A ’narancssárga’ szín különböző árnyalatai, középen a fokális ponttal
456  

 

A ’narancssárga’ egyike azon színneveknek, amelyek mindkét nyelvben 

kölcsönszó származékaként jött létre. A magyarban összetétel formájában meg-

szokott – bár maga a narancs is jelentheti a színt –, ahol a déligyümölcs az össze-

tett szó előtagját képezi, az utótag viszont egy másik alapszín, a ’sárga’. A 

szerbben a gyümölcsnévhez csak egy -ast képző járult.  

NARANCSSÁRGA mn vörösbe hajlóan sárga.  

NARANDŽAST, -A, -O koji ima boju kao narandža (plod), crvenkastožut. 

                                                           
456

 Forrás: http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm (A letöltés ideje: 2020. 01. 10.) 

http://www.szinkommunikacio.hu/24_02.htm
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A magyar értelmező szótár a prototipikus jelentés meghatározásakor nem 

utal a gyümölcsre, amelyről a szín a nevét kapta, hanem a ’sárga’ egyik vöröses 

árnyalataként definiálja, a szerb viszont éppen a gyümölccsel hozza kapcsolatba, 

’amely olyan színű, mint a narancs (termés)’, hozzátéve mintegy pontosítva az 

árnyalatot: ’pirosassárga’. Már említettem, hogy a narancs magában is jelölheti a 

színt a magyarban, ezenkívül van még egy szín utótagú összetételünk is, a 

narancsszín. 

NARANCSSZÍN fn narancssárga szín.  

Ami a szó etimológiáját illeti, elmondhatjuk, hogy a narandzs óind erede-

tű szó, a velencei (északolasz) nyelvből érkezett a magyarba. A szerb nyelvben is a 

narandža jövevényszó -ast képzős alakjáról van szó.  

A 'NARANCSSÁRGA' SZIMBOLIKÁJA 

A ’narancssárga’ színérzet általában örömet kelt bennünk, a napfényt 

juttatja eszünkbe. Lelkesedést, bűvöletet, boldogságot, kreativitást áraszt. Olykor 

határozottságra utal, amely gyakran bátorsággal jár, serkentő hatása van, ezért a 

sikerrel hozható kapcsolatba.  

A ’narancssárga’ meleg szín, a ’pirosnál’ kevésbé agresszív. Interdiszcip-

lináris kutatások megállapították, hogy növeli az oxigén beáramlásának képes-

ségét az agyba, ezért frissíti az agyműködést, és serkenti az értelmi tevé-

kenységeket. Az egészséges táplálkozással és általában az egészséges életmóddal 

is kapcsolatba hozható, ugyanakkor étvágygerjesztő hatású.  

Mivel közvetlenül a ’pirossal’ érintkezik, némely árnyalata pirosasba 

hajlik, ezért ellentmondásos színnek számít, pozitív és negatív konnotációi is 

lehetnek. A melegség és az erőnlét színeként az egészséges fizikai állapoton kívül 

emocionális értelemben is pozitív hatással van, energiát ad a válságos és nehéz 

időszakokban. A kalandvágy felébresztésével mozgásra, versengésre és függet-

lenségre serkent, ami hozzájárul a csalódások, a depresszív állapotok és a bánat 

hatékony legyőzéséhez. Ugyanakkor a nemi vágyat, szexuális szenvedélyt, a 

dominanciára való törekvést és az agresszivitást is kiválthatja, sötét árnyalatai 

pedig a csalást és bizalmatlanságot is jelképezhetik. A túlzott lelkesedés, amelyet 

előidézhet, néha felületességhez, felszínességhez vezethet. Negatív asszociá-

cióként jelentkezik még a nagy intenzitású, harsány zaj, s ezzel kapcsolatban a 

tolakodás érzése is, amely (általában az idősek körében) rémületet válthat ki.  
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A tiszta narancssárgák optimizmust terjesztenek, fiatalítják szellemiségün-

ket, a félelem érzetének elnyomásával, a kíváncsiság felébresztésével hozzá-

járulnak merészebb lépések megtételéhez, spontán cselekvésre késztetnek, 

pozitív életszemléletet váltva ki. Röviden úgy is megfogalmazható, hogy a fia-

talság, az öröm, a frissesség, az energia, az erőnlét és a hatalom színe. Hat 

magabiztosságunkra, önmegbecsülésünkre, de mások iránti tiszteletünkre is. 

Választási szabadságot biztosít, hogy azok legyünk, akik lenni szeretnénk.  

Figyelemfelkeltő, ezért a veszélyre figyelmeztető jelek gyakran narancs-

sárga színűek, és a szemétkihordó vállalatok jelképe is a narancssárga mind 

Magyarországon, mind Szerbiában.  

A nyugati kultúrában még a Halloween ünnepének színe (a sütőtök szim-

bóluma kapcsán), ezenkívül Hollandia (s egyben a holland válogatott) nemzeti szí-

ne, valamint az északír protestánsok védjele is a narancssárga. A Távol-Keleten a 

szellemiség jelképe, amellyel az ember megszabadulhat túlzott testi szenve-

délyeitől, a vágytól és a féltékenységtől, alázatra és lemondásra ösztönöz. A 

buddhista szerzetesek egyenruhája is narancssárga.  

Komplementer színe a ’kék’, de nagyon jól kiegészíti a ’barna’ és a ’szürke’ 

határozatlanságát és egyhangúságát. 

NARANCSSÁRGA ÁRNYALATOK 

A színtan.hu oldal 54 narancssárga címszót tartalmaz. A névlistán olyan 

színnevek találhatóak, amelyek a narancs színtartományába tartoznak, függet-

lenül attól, hogy az összetételben szerepel-e a narancs(sárga) színnév vagy sem 

(helyettük a szín fölérendelt fogalom, a vörös és sárga szokott előfordulni).  

Közülük tizenhat fokális szín. A legtöbb asszociációs színnévalkotásra a 

növények termései adtak indíttatást, ezek közül is leginkább a gyümölcsök: 

narancs, narancsvörös ’narandža-crvena’, mandarinsárga ’boja mandarine’, 

baracksárga ’boja kajsije’, de a sütőtök is itt van jellegzetes színével: sütőtökszín 

’boja bundeve’, valamint az ételek kategóriáját és a gyümölcsöt összekötő 

mandarinzselészín ’boja želea od mandarine’, s ha már az ételeknél tartunk, akkor 

említsük meg a fánkszínt ’boja krofne’. A sárgarépa három változatban is 

jelentkezik, répa, murok457 és karotta458 formában: karottaszín ’boja repe’, 

                                                           
457

 Vadrépa, termesztett alfaja a sárgarépa. 
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murokszín ’mrkva-boja’, répavörös ’repa-crvena’. Mindhárom a ’sárgarépa’ 

különböző faját jelöli, formájuk és színük intenzitása is eltér. A virágnevek közül 

csak a tűzliliomszín ’boja ljiljana’ fordul elő, egyszeri előfordulást mutat még a 

bolygónév szaturnuszvörös ’Saturn-crvena’, a méregnév arzénnarancs ’arsen-

narandžasta’, a földrajzi nevet tartalmazó Marokkó-narancs ’marokanska naran-

džasta’, és a tárgyak kategóriájából a kukásautó-narancs ’džubretarska naran-

džasta’. Humoros megnevezés még a divatszínnévnek számító kolbászzsír-metál 

’boja masti kobasice’, amelyet a gépkocsik színeként tartanak számon.  

A sárgás árnyalatok közé csak négy színnév tartozik, éspedig a na-

rancssárga ’narandžasta’ (a naranccsal és narancsvörössel ellentétben), a ré-

pasárga ’repa-žuta’, a napnarancs ’sunce-narandžasta’ és a szirupszín ’boja 

sirupa’. A pirosas árnyalatoknál pedig – a szín fölérendelt fogalom és a narancs 

mellett – többnyire a ’piros’ jelenik meg valamilyen változatban utótagként: 

parázsvörös ’žar-crvena’, jácintpiros ’hijacint crvena’, kadmiumnarancs ’kadmium-

narandžasta’, krómnarancs ’hromirana narandžasta’, míniumvörös ’minijum-

crvena’, berkenyeszín ’boja vatrenog trna’, gránátalmavirág-szín ’boja cveta nara’, 

sáfránypiros ’šafran-crvena’, lángszín ’boja plamena’, hajnal-piros ’rujna’. Itt tehát 

a kémiai eredetű kifejezések (kadmium, króm, mínium), a növénynevek (ber-

kenye, gránátalmavirág, sáfrány), valamint a tűzzel kapcsolatos kifejezések 

(parázs, láng) dominálnak. 

A világosnarancsok csoportjában a növény-, illetve gyümölcsalapú 

bükkfaszín ’boja bukovine’, hagymahéjszín ’boja ljuske luka’ és grépfrútsárga 

’grejpfrut-žuta’, a vízi világ reprezentánsaiként a kagylószín ’boja školjke’ és a 

lazacszín ’boja lososa’, valamint a fém jelentésű rézvörös ’bakarnocrvena’, az ital 

kategóriájába tartozó teaszín ’boja čaja’ jelenik meg. A sötétnarancsoknál két ital-

szín is előfordul: a sherryszín ’šeri-crvena’, a calvados-szín ’boja kalvadosa’, s van 

egy földrajzi nevet tartalmazó: egyiptomi narancs ’egipatsko narandžasta’ és egy 

állatnév-típusú: rókavörös ’lisičjecrvena’. A tört narancssárgák tartományában 

szinte minden árnyalatnak más az asszociációs alapja: konyakszín ’boja konjaka’, 

terrakotta ’terakota’, gyantasárga ’smolažuta’, juharszirupszín ’boja javorovog 

sirupa’, oroszlánrőt ’lavlje riđa’, őszilombszín ’boja jesenje krošnje’, perzsanarancs 

’persijsko narandžasta’, római okker ’rimska oker’ és a szatinóber ’satinober’. 
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 Karotta a kisebb, gömbölyű fajta sárgarépa, a hosszúkás, narancssárga gyökerű 
fajtákat pedig sárgarépának vagy egyszerűen répának nevezzük. 
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Amennyiben szín utótagú a magyar árnyalat, a szerbben hátravetett 

birtokos szerkezetet használunk (boja sirupa, boja jesenje krošnje), a na-

rancs(sárga) és a többi alapszín utótagúak fordításakor pedig kötőszavas 

(narandža-crvena, arsen-narandžasta) vagy kötőszó nélküli (grejpfrutžuta, 

bakarnocrvena) összetételeket. Ugyanakkor némelyek jelzős szerkezetekkel 

(hijacint crvena, lavlje riđa, rimska oker, marokanska narandžasta) is meg-

feleltethetőek.  

DERIVÁCIÓ 

A narancs(sárga) alapszó származékszavai 

Tekintettel, hogy szóösszetételünk – nyilván a hossza miatt – alkal-

matlannak bizonyult szóképzésre, ezért annak előtagja, a narancs szolgált a 

deriválás alapjául. A magyar nyelv képzőrendszerének köszönhetően a narancs 

színnév eléggé produktívnak bizonyult a származékszavak létrehozásában, más 

kérdés, hogy a mindennapi nyelvhasználatban mennyire vannak jelen az így 

keletkezett lexémák. Megközelítőleg azonos számú melléknév (17) és főnév (16) 

hozható így létre, valamint az igék (10) és határozószók (9) jelenléte is hasonlóan 

alakult. 

A melléknevek többnyire a szín jelenlétének kisebb intenzitására utalnak, 

de megtalálhatjuk a melléknévi igeneves és a fosztóképzős alakokat is. A főnevek 

esetében az elvont főnevek jelenléte hangsúlyozott, éspedig a cselekvés, illetve a 

’narancsra festés’ személyének és eszközének a megnevezésére. Az ily módon 

képzett igék között kauzatív, mediális és visszaható igék szerepelnek. A 

határozószó-képzésben az -an/en, valamint a határozói igenévképző képviselteti 

magát a legnagyobb mértékben. 

Melléknévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

narancsos -s narandžast 

naranccsá -vá/-vé narandžastom, u narandžastu 

narancskás -ka/-ke -s narandžkasta 

narancskodó -kodik/-kedik/-ködik -ó koji se razmeće narandžastom 

narancsló -lik -ó koji se ističe narandžastom 
bojom 

narancsosabbá -s -bb -vá/-vé narandžastijom 
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narancsosított -s -ít -t/-tt obojen u narandžasto 

narancsoska -s -ka/-ke narandžasta stvarčica 

narancsoskodó -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ó koji se razmeće narandžastom, 
koji neprestano pominje 
narandžastu 

narancsosló -s -l(ik) -ó koji se ističe narandžastom 

narancsosodó -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ó koji postaje narandžast 

narancsosságú -s -ság/-ség -ú/-ű intenzitet narandžaste boje 

narancsozó -z(ik) -ó koji boji u narandžastu 

narancsozós -z(ik) -ó -s koji neprestano pominje 
narandžastu 

narancsságos -ság/-ség -s naglašena narandžasta boja, 
prenarandžasta 

narancstalan -talan/-telen bez prisustva narandžaste boje 

narancsuló -ul/-ül -ó koji postepeno postaje 
narandžast 

Főnévképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

narancska -ka/-ke narandžica 

narancsként -ként kao narandžasta 

narancskodás -kodik/-kedik/-ködik -ás/-és razmetanje narandžastom 
bojom 

narancskodó -kodik/-kedik/-ködik -ó koji se razmeće narandžastom 
bojom 

narancsodás -odik/-edik/-ödik -ás/-és koji se pretvara u narandžastu 

narancsos -s narandžast 

narancsosítás -s -ít -ás/-és bojenje/pretvaranje u 
narandžasto 

narancsoska -s -ka/-ke narandžastko (deminutiv) 

narancsoskodás -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

-ás/-és razmetanje narandžastom, 
neprestano pominjanje 
narandžaste 

narancsosodás -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-ás/-és preovladavanje narandžaste, 
pretvaranje u narandžastu 

narancsosság -s -ság/-ség narandžastost 

narancsozás -ozik/-ezik/-özik -ás/-és preterano pominjanje 
narandžaste, nametanje 
narandžaste 

narancsozó -ozik/-ezik/-özik -ó koji nameće narandžastu i 
preterano pominje tu boju 

narancsság -ság/-ség narandžasta 
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narancstalanítás -talan/-telen -ít -ás/-és oslobađanje od narandžaste 
ideologije, uklanjanje 
narandžaste boje 

narancsulás -ul/-ül -ás/-és postajanje narandžastim, 
poprimanje narandžaste boje 

Igeképzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

narancsít -ít bojiti, menjati boju u 
narandžasto 

narancskodik -kodik/-kedik/-ködik razmetati se narandžastom 
bojom 

narancslik -lik isticati se narandžastom bojom 

narancsodik -odik/-edik/-ödik postajati narandžastim 

narancsosít -s -ít bojiti u narandžasto 

narancsoskodik -s -kodik/-kedik/ 
-ködik 

razmetati se narandžastom 
bojom 

narancsosodik -s -odik/-edik/ 
-ödik 

postajati narandžastim 

narancsosul -s -ul/-ül postepeno postaje 
narandžastim 

narancsozik -zik neprestano pominjanje 
narandžaste 

narancsul -ul/-ül postajati narandžastim 

Határozószó-képzés 

képzett szó képzők szerb fordítás 

narancsan -an/-en na narandžast način, 
narandžasto 

narancsodva -odik/-edik/-ödik -va/-ve postajući narandžastim 

narancsosabban -s -bb -an/-en narandžastije, na narandžastiji 
način 

narancsosan -s -an/-en narandžasto 

narancsosítva -s -ít -va/-ve bojeći u narandžasto 

narancsosodva -s -odik/-edik/ 
-ödik 

-va/-ve postajući narandžastim 

narancsozva -z -va/-ve postavši narandžastim 

narancsul -ul/-ül na narandžasti način 

narancsulva -ul/-ül -va/-ve obojeno u narandžasto 
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Tekintettel arra, hogy a szerbben szuffixumos képzéssel jött létre a 

színnév -ast képző segítségével, és arra, hogy a szerb tipológiailag a flektáló 

nyelvek csoportjába tartozik, további képzések alapjául nem szolgálhatott. Csak 

még határozószóként tartják számon a narandžasto lexémát, amely annyit 

jelent, hogy ’narancssárga színben’, illetve ’narancsszínű árnyalattal, narancs-

sárgán’. A narandžasto- színnév utótagú melléknévi összetételek előtagját is 

képezheti azt jelölve, hogy az narancssárgás árnyalatú: narandžastožut ’naran-

csos sárga’, narandžastorumen ’narancsos vörös’. 

NARANCSSÁRGA SZÍNT TARTALMAZÓ ÖSSZETÉTELEK, KOLLOKÁCIÓK 

Mielőtt még felsorolnám a narancs(sárga) lexémát tartalmazó 

kifejezéseket és szerb fordításukat, előre kell bocsátanom, hogy nagy részük 

politikai konnotációkkal rendelkezik. Ugyanis a narancssárga a Magyarországon 

hatalmat gyakorló Fidesz (Fiatal Demokraták Szövetsége) színe, s ez hozzájárul 

az összetételek értelmezéséhez.  

 

narancsagyú  koji ima narandžasti mozak (nadimak simpatizera 
Fidesza459). 

narancsba borul  prelazak u narandžastu boju, počinje da preovladava 
narandžasta 

narancsba hajlik/ koji naginje narandžastoj, sa primesama narandžaste 
   hajló 
narancsba játszik/   koji ima primese narandžastog 
   játszó  
narancsban pompázik/   blistati u narandžastom 
   pompázó 
narancsban úszik  preovladava narandžasta boja 
narancsba öltözik  odenuti se u narandžasto 
narancsbáró  narandžasti baron (pod zaštitom aktuelne vladajuće 

stranke) 

                                                           
459

 Fidesz (Fiatal Demokraták Szövetsége – Savez mladih demokrata) je skraćenica za 
političku partiju, koju su osnovali mladi radikalno orijentisani studenti 1990. godine, a 
ime je promenila 2003. godine u Fidesz–MPSZ udruživši se sa Mađarskim građanskim 
savezom. Skraćeno se i dalje pominje kao Fidesz i ona predstavlja vladajuću stranku u 
Mađarskoj. Narandžasta predstavlja partijsku boju Fidesza. 
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narancsbirka  narandžasta ovca (nadimak simpatizera Fidesza) 
narancsbirodalom  narandža-republika (po ugledu na banana-republiku) 
narancsbukta štrudla od narandže (igra reči bukta je štrudla ali znači i 

pad, misli se na pad vladajuće stranke) 
narancsdroid  narandža-droid (nadimak simpatizera Fidesza) 
narancsfej(ű)  1. riđa osoba; 2. rukovodilac ili član partije Fidesz  
narancs festék  narandžasta boja, farba 
narancs figyelmeztetés met. narandžasti meteo-alarm 
narancsforradalom  ist. narandžasta revolucija (događaji u Ukrajini iz 2004. 

godine) 
narancshaj(ú)  riđa kosa 
narancshályog  narandžasta mrena (politička pristrasnost) 
narancshatalom  narandžasta vlast (aktuelna vlast u Mađarskoj) 
narancsinges  narandžastokošuljaš 
narancsiszap  narandžasto blato (i u prenesenom smislu) 
narancskormány narandžasta vlada (aktuelna vlada sastavljena od 

predstavnika Fidesza) 
narancsköd  narandžasta magla, nepoznanica, neizvesnost 
narancs könyv  narandžasta knjiga (na osnovu korica knjige) 
narancs(os)  narandžasti obračun  
   leszámolás 
narancs macska  svetlosmeđa mačka ginger – đumbir boje 
narancsmaffia  narandžasta mafija (sprega države i kriminala) 
narancsmédia  narandžasti mediji (pod uticajem vladajuće stranke) 
narancsmezes csapat  sp. tim u narandžastom dresu, reprezentacija Holandije 
narancsmutyi  narandžasta mutljavina 
narancsország  narandža-republika 
narancssárga öv  sp. narandžasti pojas (u borilačkim sportovima) 
narancspárt  narandžasta partija 
Narancs Rend Narandžasti red (protestanska organizacija u Severnoj 

Irskoj Orange Order) 
narancs rezsim  narandžasti režim 
narancs sajtó  narandžasta štampa 
narancs szemüveg  narandžaste naočari 
narancs tévé  narandžasta televizija 
narancs(sárga) tinta  narandžasto mastilo 
narancsuralom  narandžasta vladavina 
narancsvakság  narandžasto slepilo (politička pristrasnost) 
narancsvezér  narandžasti vođa  
narancs villogó  narandžasto rotaciono svetlo 
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narancs zászló  narandžasta zastava  
(vér)narancs     narandžasti komunista (naslov internet-bloga) 
   kommunista 
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A narancssárga színárnyalatok táblázatos áttekintése  

#FF9900, RGB: 255 153 0, H: 37 

 magyar az árnyalat kódja angol neve szerb fordítása 

 arzénnarancs
460

 #F97018, RGB: 249 
112 24, H: 23 

arsenic 
orange, 
realgar 

arsen-narandžasta 

 baracksárga #FFB128, RGB: 255 
177 40, H: 39 

apricot yellow kajsija-žuta 

 berkenyeszín #E16924, RGB: 225 
105 36, H: 21 

rowanberry 
red 

boja vatrenog trna, 
pirokanta-
narandžasta  

 
bükkfaszín #EBC18A, RGB: 235 

193 138, H: 34 
beech wood 
color 

boja bukovine 

 calvados-szín #CE7A4A, RGB: 206 
122 74, H: 22 

calvados 
colored 

boja kalvadosa 
(jabukovača) 

 égővörös #EE8059, RGB: 238 
128 89, H: 16 

flaming-red 
(hair) 

vatrenocrvena 

 egyiptomi 
narancs

461
 

#DE6E2E, RGB: 222 
110 46, H: 22 

Egyptian 
orange (color) 

egipatsko 
narandžasta 

 fánkszín #E88835, RGB: 232 
136 53, H: 28 

donut (color) boja krofne 

 gránátalmavirág-
szín 

#FD6138, RGB: 253 
97 56, H: 12 

pomegranate 
flower (red) 

boja cveta nara 

 grépfrútsárga #FBB874, RGB: 251 
184 116, H: 30 

grapefruit 
(yellow) 

grejpfrut-žuta 

 gyantasárga #D9A454, RGB: 217 
164 84, H: 37 

resin (yellow) smolažuta 

 hagymahéjszín #EBB086, RGB: 235 
176 134, H: 25 

onion skin 
(colored) 

boja ljuske luka 

 hajnalpiros #FF7D59, RGB: 255 
125 89, H: 12 

dawn-red rujna 

 írvörös #E68860, RGB: 230 
136 96, H: 18 

Irish red irsko crvena 

 jácintpiros
462

 #E6653E, RGB: 230 
101 62, H: 14 

hyacinth-red hijacint crvena 

                                                           
460

 Az arzén kémiai elem (As), erős méreg, számos mesterséges ásványi pigment alap-
anyaga volt.  
461

 A realgár (kénrubin) őrleménye, szép, élénknarancs por. Arzén- és kéntartalmú, erő-
sen mérgező ásvány, a 19. századig használták pigmentként (http://www.szintan.hu). 
462

 Jácintkő, hiacint (ékkő), a cirkon narancsvörös változata. 

http://www.szintan.hu/
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 juharszirupszín #E89747, RGB: 232 
151 71, H: 30 

maple syrup 
color 

boja javorovog 
sirupa 

 kadmiumnarancs
463

 #FA5D10, RGB: 250 
93 16, H: 20 

cadmium 
orange 

kadmium-
narandžasta 

 kagylószín #E6AF7E, RGB: 230 
175 126, H: 28 

shell color boja školjke 

 karottaszín
464

 #FF7E32, RGB: 255 
126 50, H: 22 

carrot color/ 
orange, 
carroty 

boja šargarepe 

 kolbászzsír-metál #E3581C, RGB: 227 
88 28, H: 18 

sausage-fat 
color 

boja masti 
kobasice 

 konyakszín #DA9241, RGB: 218 
146 65, H: 32 

cognac 
colored 

boja konjaka 

 krómnarancs
465

 #EF490D, RGB: 239 
73 13, H: 16 

chrome 
orange 

hromirana 
narandžasta 

 kukásautó-narancs #EC7718, RGB: 236 
119 24, H: 27 

garbage truck 
orange 

đubretarska 
narandžasta 

 lángszín #EF481F, RGB: 239 
72 31, H: 12 

flame color boja plamena 

 lazacszín #FF9C7A, RGB: 255 
156 122, H: 15 

salmon red/ 
pink 

boja lososa 

 mandarinsárga #FA8619, RGB: 250 
134 25, H: 29 

tangerine, 
mandarin 
orange 

boja mandarine 

 mandarinzselészín #EB7120, RGB: 235 
113 32, H: 24 

tangerine-
flake color, 
tangerine 
yellow 

boja želea od 
mandarine 

 Marokkó-narancs
466

 #E5651D, RGB: 229 
101 29, H: 22 

Morocco 
orange 
colored 

marokansko 
narandžasta 

                                                           
463

 A kadmium kémiai elem (Cd). A kadmiumot tartalmazó ásványokból nyert pigment 
többféle vörös és (citrom-, narancs-) sárga festék alapanyaga (http://www.szintan.hu). 
464

 A karotta a sárgarépa kisebb, gömbölyű fajtája.  
465

 A króm kémiai elem (Cr), fém. A chromo- görög szó, jelentése ’szín’, színnel 
kapcsolatos. A krómvegyületeknek sokféle színe lehet, innen származik az elnevezés 
(http://www.szintan.hu). 
466

 A marokkói építészetben, lakberendezésben, a szőnyeg- és bőráruk színei közt 
gyakori a narancs (http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 míniumvörös
467

 
#F84913, RGB: 248 
73 19, H: 14 

lead red, 
saturn red, 
minium 

minijum-crvena 

 murokszín #FF8522, RGB: 255 
133 34, H: 27 

- mrkva-boja 

 napnarancs #FF9E01, RGB: 255 
158 1, H: 37 

sun orange 
(colored) 

sunce-narandžasta 

 narancssárga #FFAA00, RGB: 255 
170 0, H: 41 

orange yellow narandžasta 

 narancsvörös #FF7700, RGB: 255 
119 0, H: 28 

orange red narandža-crvena 

 ólompír
468

 #F84913, RGB: 248 
73 19, H: 14 

lead red, 
saturn red 

olovo-rumena 

 oroszlánrőt #E2AA6F, RGB: 226 
170 111, H: 31 

lion red (hair) lavlje riđa 

 őszilombszín
469

 #D89D6A, RGB: 216 
157 106, H: 28 

autumn tree 
color 

boja jesenje 
krošnje 

 parázsvörös #FF430F, RGB: 255 
67 15, H: 13 

embers red žar-crvena 

 perzsanarancs #E17E3E, RGB: 225 
126 62, H: 24 

Persian 
orange 

persijsko 
narandžasta 

 répasárga #F0AB3C, RGB: 240 
171 60, H: 37 

carrot yellow repa-žuta 

 répavörös #FF7B1C, RGB: 255 
123 28, H: 25 

carrot red repa-crvena 

 rézvörös #F5B587, RGB: 245 
181 135, H: 25 

copper red bakarnocrvena 

 rókavörös #BC6D38, RGB: 188 
109 56, H: 24 

fox red lisičjecrvena 

 római okker #D2A06B, RGB: 210 
160 107, H: 31 

Roman ochre rimska oker 

                                                           
467

 A mínium az ólomércek oxidációs terméke. Lenolajkencével összekeverve készítenek 
belőle rozsdavédő alapozó festéket (http://www.szintan.hu). 
468

 Sok ezer éve ismert, szép narancspiros, de mérgező festék volt. Az egyik legrégebbi 
mesterséges pigment. Az ókorban véletlenül fedezték fel: Athén kikötőjében egy római 
hajó ólomfehérrel töltött hordókból álló rakománya kigyulladt, az ólomfehér egy része 
míniummá alakult a tűzben (http://www.szintan.hu). 
469

 Népszerű térburkoló kő (térkő), különböző meleg színekből álló ’tarka’ burkolat. 
Színei a mediterrán hatású sárga-narancs-barna-vörös árnyalatokból tevődnek össze 
(http://www.szintan.hu). 

http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
http://www.szintan.hu/
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 sáfránypiros #FF4800, RGB: 255 
72 0, H: 17 

saffron red šafran-crvena 

 satinober, szatinó-
ber 

#D88100, RGB: 216 
129 0, H: 36 

satinober satinober 

 sherryszín #DD6E2D, RGB: 221 
110 45, H: 22 

sherry red šeri-crvena 

 sütőtökszín #ED7F28, RGB: 237 
127 40, H: 26 

pumpkin 
orange 
(colored) 

boja bundeve 

 szaturnuszvörös #FF7600, RGB: 255 
118 0, H: 28 

Saturn red, 
saturnine red, 
lead red 

Saturn-crvena 

 szirupszín #D87C0D, RGB: 216 
124 13, H: 33 

syrup color boja sirupa 

 teaszín #EBB17F, RGB: 235 
177 127, H: 28 

tea color boja čaja 

 terrakotta
470

 #DE8F62, RGB: 222 
143 98, H: 21 

terracotta red terakota 

 Tizian-vörös
471

 #DE9452, RGB: 222 
148 82, H: 28 

Titian red 
(hair) 

Ticijan-crvena 

 tűzliliomszín
472

 #FC6E0F, RGB: 252 
110 15, H: 24 

fire lily color boja ljiljana 

 vörösrézszín #F5B587, RGB: 245 
181 135, H: 25 

copper 
colored / red 

bakarna 

 

                                                           
470

 A terra cotta olasz kifejezés, annyit jelent, mint ’sült föld’, vagyis égetett agyagról van 
szó, mázatlan cserépről.  
471

 Tiziano Vecellio (1490–1576) velencei festő portréin gyakori szőkésvörös hajszín. 
472

 A tűzliliom (Lilium bulbiferum) a liliom narancssárga fajtája. 
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 „LJUDSKE BOJE” U MAĐARSKOM I SRPSKOM JEZIKU 

Boje su oduvek predstavljale poseban svet i veoma značajan domen 

ljudske percepcije. Čovek im je oduvek pridavao poseban značaj kako za obe-

ležavanje vizuelnih svojstava predmeta i pojava oko sebe tako i u odnosu na sebe i 

ostale ljude u svom okruženju. Pod kvalifikacijom „ljudske boje” pod-razumevamo 

one nijanse koje se koriste kao atributi za kolorističko dočaravanje čoveka kao 

takvog, koje mogu biti svojstvene ljudskom organizmu: koži, kosi i očima. Ovde 

prvenstveno spadaju boje koje se isključivo koriste za opisivanje ljudskih bića, ali i 

one koje se mogu primenjivati na najrazličitije predmete, pojave, živa bića, pa i 

čoveka. 

Milka Ivić nas podseća da je još Fridrih Blumenbah (Friedrich Blumen-

bach) na prekretnici 18. i 19. veka odredio tipologiju ljudskih rasa na osnovu 

pigmentacije kože (Ivić 1995: 10). Tako i dan-danas govorimo o crnoj, beloj, žu-toj 

i crvenoj rasi, iako ta pigmentacija nije jednaka kod svih predstavnika odre-đene 

vrste, a osim boje kože još mnogo drugih karakteristika određuje pripad-nost 

pojedinim grupama ljudi. 

Ljudske boje možemo podeliti na one koje označavaju boju kože, od-

nosno tena, boju kose i boju očiju. Osim konkretnih, postoje i asocijativni nazivi za 

boje, koje se po nekom drugom kriterijumu mogu pripisati određenoj grupi ljudi. 

Jedan deo naziva za boje se prvenstveno ili isključivo koristi za označavanje ljudi, 

dok se drugi deo asocijativnih naziva prevashodno javlja za obeležavanje 

predmeta ili pojava. 

BOJA KOŽE, ODNOSNO TENA 

Osnovne boje kože kod ljudi su one koje određuju ljudsku rasu i koristimo 

ih u množini (fehérek/beli, sárgák/žuti, feketék/crni, vörösek/crveni). Ne postoji 

poseban opšti naziv za rasnog predstavnika u jednini (izuzetak čini crnac u oba 

jezika, a u srpskom još i belac). Osim pomenutih naziva u množini, mogu se 

koristiti složenice u kojima prvi član predstavlja boju, a drugi član je izvedena 

imenica od drugostepenog derivata (bőr – bőrű – bőrűek / koža – kožac – košci).  
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Boja tena

473 

Crvenkasta put 

réz-bőr-ű-ek, ređe vörös-bőr-ű-ek – bakrenokošci, crvenokošci 

Odnosi se na starosedeoce Amerike, iako Indijanci zapravo nemaju crvenu 

kožu (onakvu crvenu kako se definiše boja krvi u raznim jezicima), već su se mazali 

žuto-crvenim ratničkim bojama, te im je zbog toga koža poprimila bakarnu 

nijansu. 

U mađarskom jeziku postoje dva naziva za crvenu boju, ali se oni često ne 

mogu paralelno koristiti i ne mogu kolocirati na isti način. Tako, za crveno-košce 

ne može da stoji pirosbőrűek, već samo vörösbőrűek. Dakako, možemo koristiti i 

drugi naziv za crvenu uz imenicu bőr, ali ona znači doslovno da je koža privremeno 

pocrvenela, da li pomoću šminke ili podstaknuta unutrašnjim emocionalnim 

nabojem (npr. stidom ili besom). Tako čak i imenica koja izražava rumenilo na 

obrazima ima istu derivacionu osnovu kao boja piros: piros – pír. Milka Ivić, 

međutim, navodi da „bakarna boja ima kako mrkog tako i crvenog u sebi, no 

hijerarhijski primat u utisku koji ostavljaju crvenokošci na ostale pripada crvenom 

tonu” (Ivić 1995: 13). Očigledno je da neki jezici, odnosno narodi, percipiraju boje 

na različite načine, ili bar neki od njih na više načina, pa tako osim jedne varijante 

crvene, Mađari Indijancima pripisuju i bakarnu boju. 

  

                                                           
473

 Izvor: http://pykorry.com/freedom-of-speech-political-correctness-relativism/ human- 
race/. Izvor fotografije sa prethodne strane https://www.gonzaga.edu/news-
events/stories/2018/4/13/the-race-issue---higher-expectations (Preuzeto: 21. 5. 2020). 

http://pykorry.com/freedom-of-speech-political-correctness-relativism/human-race/
http://pykorry.com/freedom-of-speech-political-correctness-relativism/human-race/
https://www.gonzaga.edu/news-events/stories/2018/4/13/the-race-issue---higher-expectations%20(Preuzeto:%2021
https://www.gonzaga.edu/news-events/stories/2018/4/13/the-race-issue---higher-expectations%20(Preuzeto:%2021
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Žuta put  

sárgák, sarga-bőr-ű-ek – žuti, žutokošci  

Ovo je naziv za rasu Dalekog Istoka, prvenstveno za Kineze. Inače, žuta za 

njih ima posebno značajnu simboliku – to je boja Sunca i zlata – pa je re-zervisana 

za careve. Osim toga, kolevka kineske civilizacije je dolina Žute reke. M. Ivić ističe 

da ova žuta boja kože nije uvek evidentna, pa tako mnogi Japanci, na primer, svoju 

kožu ne doživljavaju žutom, već belom, i kod njih je „beloputost svojevrstan idol 

lepote” (Ivić 1995: 12). 

Tamna put 

feketék, fekete-bőr-ű-ek – crnci  

Koristi se za obeležavanje pripadnika afričke rase. Međutim, za crnca se u 

mađarskom jeziku može upotrebiti i pozajmljenica néger (latinski niger u značenju 

‘crn’), što u potpunosti predstavlja ekvivalent srpskom crnac. To je jedini slučaj 

kada imamo opšti naziv u jednini za rasnog predstavnika u ma-đarskom jeziku. 

Tamna koža Afrikanca se može opisati i kao: 

csokoládébarna – čokoladnosmeđa    
ébenfekete – crna kao ebanovina.    

Za ne previše tamnu, prirodnu boju kože koriste se sledeće lekseme: 

 kreol – kreolska 
(tejes)kávébarna – kafenosmeđa, boja bele kafe 
bronzbarna – bronzanosmeđa. 

Bleda put 

fehérek, fehér-bőr-ű-ek – beli, belci  

Tako se nazivaju ljudi koji pripadaju evropskoj rasi.  

Belo inače ima dva osnovna značenja: jedno je isključivo kolorističko 

svojstvo ove pojave i označava isključivo belu boju, kao krajnju suprotnost crnoj, a 

drugo značenje pokriva sve svetle nijanse. Zapravo u ovom značenju je ona 

suprotstavljena tamnom. 

Pomenimo i naziv sápadtarcúak – bledoliki, koji američki Indijanci koriste 

za doseljenike, predstavnike bele rase. 

Osim ovih, možemo reći osnovnih, postoji još čitav niz naziva za razne 

nijanse bele puti u mađarskom jeziku, u zavisnosti od toga u kolikoj meri je ten 
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belaca svetao. Za izražavanje izrazito svetle puti, u potpunosti zaštićene od sun-

čevih zraka tanane, fine strukture koriste se sledeći izrazi: 

alabástromfehér – alabaster-bela 
almavirágszín – boja cveta jabuke 
angyalfehér – anđeoskobela 
habfehér – penastobela 
hattyúfehér – labuđebela 
hófehér – snežnobela 
jázminfehér – bela kao jasmin 
liliomfehér – ljiljan-bela 
marcipánfehér – marcipan-bela 
márványfehér – mramornobela 
porcelánfehér – porculanskobela 
sziromfehér – bela poput latice 
tejfehér – mlečnobela. 

Navedene boje za ljudsku put u mađarskom jeziku su danas pomalo 

zastarele, pošto je trend preplanulog tela preovladao i potisnuo ih. Najčešće se 

koriste kao atributi za mladu, dečju kožu. Svetla, rozikasta boja lica se još u 

šaljivom kontekstu može okarakterisati i kao malacrózsaszín (prase-roza boja). 

Bolešljivo, bezbojno lice je sápadt – bledo i ovaj naziv se koristi samo za 

obeležavanje ljudskog tena, kao znak nepovoljnog fiziološkog ili psihičkog stanja 

osobe o čijoj je koži reč. Za slična stanja koriste se još i asocijativne složenice u 

čijem se sastavu krije bela boja:  

falfehér – kreč-bela474 
halottfehér/holtfehér/hullafehér – samrtnička/mrtvačka/leš-bela 
krétafehér – kreda-bela. 

Kao nepovoljne boje lica javljaju se još i neke druge svetle boje kao što su siva, 

žuta, a u srpskom jeziku ponekad i zelena boja: 

hamuszürke – pepeljastosiva 
pergamenszín – boja pergamenta 
viaszsárga/viaszfehér – voštano bela/žuta  

su takođe boje za bolesno ili staračko lice, dok 

                                                           
474

 U srpskom se kaže „beo kao kreč”, a u mađarskom „beo kao zid”. 
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lisztfehér – brašno-bela  

jeste boja koja se koristi za označavanje talkom obojenog, napuderisanog belog lica 

kao što imaju pantomimičari ili klovnovi. 

Za rumeno lice bolesnika koriste se sledeće složenice: szederjeslila, 

szederjeskék, szederjespiros kao posledica boje kože koja je promenjena usled 

povišene temperature ili udarca.  

Među nepovoljne, nezdrave boje spada pridev modar u srpskom jeziku, 

boja koja se javlja kod pokojnika ili na mestu udara, kao posledica podliva krvi. U 

mađarskom jeziku je to plava boja, ali samo za označavanje plavetnila koje se javlja 

na mestu udara. Interesantno je da ne postoji ni imenica koja je ekvi-valentna 

modrici u srpskom jeziku. 

Nasuprot ovima, javljaju se boje koje izražavaju dobro zdravlje. Crvena, 

inače, spada u „zdraveˮ boje, prema tome ima pozitivnu konotaciju, jer je 

„crvenkast kolorit obraza, veruje se, pouzdan svedok odlične zdravstvene kondi-cije 

onoga o čijim se obrazima radiˮ (Ivić 1995: 39). Osim crvene, u srpskom se koristi i 

rumena boja kao odraz dobrog zdravstvenog stanja, a koja se prven-stveno smatra 

ljudskom bojom. Međutim, ona se u poetskom izražavanju može pripisati i stvarima 

i pojavama prema kojima se čovek odnosi sa pozitivnim emo-cijama. U mađarskom 

se za rumen upotrebljava jedan od naziva za crvenu boju – piros. Tačnije, ona je 

poslužila za izvođenje imenice putem odvajanja: pír što znači rumenilo. Znači ne ona 

crvena koja se koristi kao ekvivalent riđoj, već ona koja je bliža boji sveže krvi. Kaže 

se da neko poseduje „pirospozsgás” lice kada puca od zdravlja. 

Tamna boja kože može biti i privremenog karaktera, recimo kada se neko 

ko pripada svetlijoj rasi izlaže sunčevim zracima. U mađarskom jeziku se za ovu 

pojavu uprotrebljava naziv barna – ‘smeđa’, a u srpskom se kaže da je koža 

pocrnela, preplanula. Kao što vidimo, postoji razlika u doživljavanju intenziteta 

tamnoće puti izazvane sunčevim zracima u mađarskom i srpskom jeziku. Postoje i 

pridevi crnoput i crnpurast, mada se oni više koriste za imenovanje prirodno 

zagasite boje kože.  

Za neprirodnu smeđu kožu, izgorelu na suncu, u mađarskom se koriste 

složenice: 

pecsenyevörös – crvena poput pečenja 
rákvörös – crvena kao rak 
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szolibarna – solarijumska crna475 
cserzett – štavljena476.  

Kada nam lice pocrveni od besa ili stida, tada se u mađarskom jeziku koriste 
asocijativni nazivi: 

pulykavörös – ćurka-crvena 
céklavörös – cvekla-crvena 
paprikavörös – crvena kao paprika. 

BOJA KOSE 

 
Najčešće boje kose

477 
 

Ljudi koji pripadaju beloj rasi raslojavaju se na posebne tipove gde boja 

takođe ima značajnu ulogu, i to boja kose. Naime, beloputi se između sebe u 

najvećoj meri razlikuju baš po ovom obeležju. Na osnovu ovog kriterijuma, ljudi se 

razvrstavaju u četiri kategorije: plave, smeđe, crne i riđe.  

Nazivi za svetlu kosu 

Pridev szőke se u mađarskom jeziku koristi samo za kosmati deo tela, kao 

boja za kosu ili bradu. Iznimno se javlja u poetskom kontekstu, u sintagmama kao 

szőke lósörény – žuta griva, szőke búzatábla – žuta pšenična polja, szőke Tisza – žuta 

                                                           
475

 Ovde je u nazivu prisutan i uzročnik, izazivač promene boje. 
476

 Potamnela od sunca, ali i izborana od vetra. 
477

 Izvor: https://www.color-meanings.com/best-hair-colors-for-fall-2019/ (Preuzeto: 21. 
5. 2020). 

https://www.color-meanings.com/best-hair-colors-for-fall-2019/
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Tisa, ali drugim predmetima se ovaj atribut ne priključuje. Radi se o derivatu 

nastalom od reči starouralskog porekla sző, koji je najverovatnije imao oblik säηэ i 

značenje ‘svetao, čistʻ. Prema tome, ova reč je prvobitno uopšteno označavala 

svetle nijanse. Baš na ovom mestu moramo pomenuti i plavu u srpskom jeziku, koja 

po Milki Ivić, u svom semantičkom potencijalu ima čak trostruko značenje: 

obeležava boju u okviru spektra između zelene i ljubičaste, boju nalik boji zrelog žita 

ili slame (žuta) i „onu kolorističku specifičnost celokupnog izgleda koja je svojstvena 

ljudima sa severa Evrope” (Ivić 1995: 24). Prema tome szőke je ekvivalent pridevu 

plav u drugom značenju. Kad se radi o kosi, plava je oznaka žućkaste boje. 

Pomenuta mađarska leksema se često koristi i u složenicama da bi se 

odredila preciznija nijansa ove svetle boje za kosu: 

aranyszőke – zlatnoplava 
búzaszőke – žito-plava 
szalmaszőke – slamnatoplava. 

Prirodno svetle boje za kosu, koje su više beličaste, negoli žute su: 

lenszőke – lanenoplava 
hirtelenszőke – „brzo plava, iznenadno / naglo plava” 
skandinávszőke – skandinavsko plava. 

Farbane, veoma svetle plave nijanse su: 

platinaszőke – platinastoplava 
hidrogénszőke – hidrogen-plava. 

Malo zagasitija, braonkasta ili sivkasta boja kose je: 

bézsszőke – bež 
hamvasszőke – pepeljastoplava 
homokszőke – boja peska 
mézszőke – boja meda 
mogyorószőke – lešnik-plava. 

Za vrlo svetlu kosu kod male dece ponekad se koriste i nijanse poput: 

tejfelszőke – „pavlaka-plava” 
angyalszőke – anđeosko plava. 
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Arhaični nazivi, kao što su sárhaj, aranysárhaj, kriju elemenat “sár“478 

koji je zapravo etimološki oblik današnjeg naziva za žutu boju: sárga.  

Retko se javljaju još i sledeće složenice za plavu kosu:  

csibesárga – pile-žuta 
kalászsárga – plava poput klasja 
kenderszín szőke – kudelja-plava. 

Smeđa kosa 

Leksema smeđ u srpskom jeziku označava boju koja je svojstvena samo 

ljudskom biću, služi za razlikovanje boje kose i očiju. Za predmete se koriste 

nijanse braon boje. U mađarskom jeziku ne postoji razlika za ljudsku i predmet-

nu upotrebu ovog kolorita – i u jednom i u drugom slučaju se koristi reč barna. 

Ona je posredna pozajmljenica iz indoevropskog prajezika, a posrednik u pre-

uzimanju je u ovom slučaju bio nemački, tačnije onaj koji su govorili transil-

vanijski Sasi. Nekada se ona koristila kao sinonim za „tamnoˮ. 

Vrlo česte složenice za obeležavanje smeđe kose su: 

gesztenyebarna – kestenjasta (kestenjasto smeđa) 
mogyoróbarna – lešnik-smeđa. 

Pomenimo i arhaičnu reč szöghaj, koja se koristila u pojedinim dijalek-

tima, za koju mnogi pogrešno smatraju da ističe druge kvalitete, a ne kolori-

stičku dimenziju kose. Verovatno se zbog prvog dela složenice misli da izražava 

ravnu, oštru kosu, imenica szeg/szög, naime, u mađarskom danas znači ,ekserʻ. 

U spomenicima iz 12. veka se, međutim, ova leksema upotrebljavala u značenju 

„smeđa, plavaˮ, a etimološki oblik je i tu predstavljala ista forma kao kod pri-

deva szőke: säηэ. Etimolozi navode da su pomenute dve reči (szög – ekser i 

szőke – plava) u mađarskom jeziku nastale od istog korena, pošto je došlo do 

različitog pravca u razvoju suglasnika η. To dovodi do zaključka da je izvorno 

značenje ove reči bila ,plavaʻ, a označavala je smeđe-plavu, svetlosmeđu boju 

kose. 

Kese je pomalo podrugljiv izraz za bledu, nekvalitetnu kosu, koja je 

najbliže svetlosmeđoj i sivkastosmeđoj boji. Ovaj pridev se inače koristi i kao 

atribut kod životinja. 

                                                           
478

 Imenica sár danas znači blato. 
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Riđa boja kose 

Pridev riđ se u srpskom jeziku takođe upotrebljava kao koloristički 

determinator ljudi, iako se može reći i za konja da je riđe dlake (riđan). Od dva 

naziva za crvenu boju u mađarskom jeziku, za kosu se koristi isključivo pridev vörös, 

koji se osim za karakterizaciju ljudi, može koristiti i uz neke predmete. Reč je nastala 

od imenice vér, odnosno od pridevskog oblika véres, što znači ,krvavʻ. Vörös je 

zapravo boja krvi, iako se nikada ne kaže vörös vér nego piros vér. Samo iznimno, 

ukoliko se radi o farbanoj, izrazito intenzivnoj crvenoj boji kose, kaže se i piros haj.  

Za prirodnu riđu kosu se često koriste i složenice: 

égővörös – plamenoriđa 
rézvörös – bakarnoriđa 

ali i pozajmljenica rőt (potiče iz nemačkog, tačnije bavarsko-austrijskog dijalekta), a 

znači mešavinu smeđe i riđe. Ovaj atribut je karakterističan za prestižniju 

razgovornu varijantu izražavanja. 

Za farabanu crvenu kosu se najčešće kaže: 

bronzvörös – bronzanoriđa/crvena 
mahagóni – boja mahagonija 
répavörös – repa-crvena 
hennavörös – kana-crvena. 

U Irskoj je izrazito česta riđa boja kose, zbog toga se ta specifična nijansa 

crvenkaste kose izražava baš složenicom u kojoj kao prvi član stoji naziv naroda: 

írvörös – irsko riđa/crvena. 

U mađarskom jeziku postoji i Tizian-vörös, po ugledu na italijanskog slikara 

iz 16. veka, koji je na svojim portretima koristio ovaj karakteristični kolorit. To je u 

stvari nijansa između plave i riđe i možda se baš zbog toga u srpskom jeziku može 

čuti u dve varijante: pored Ticijan crvene, koristi se i Ticijan plava boja.  

Tamna/crna kosa 

U srpskom se za izražavanje najtamnije boje kose koristi samo pridev crn 

(iako se u nekim dijalektima može čuti i pridev vran), u mađarskom jeziku pridevu 

crn odgovara leksema fekete, ali se osim toga u ovom jeziku koriste još i asocijativni 

nazivi koji imaju ulogu da dočaraju intenzitet crnila, i to u obliku složenica: 

szénfekete – crna kao ugalj, ugalj-crna 
koromfekete – crna kao gar, gar-crna 
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szurokfekete – crna kao smola 
éjfekete – crna kao noć, noć-crna. 

Ako crna kosa poseduje plavkasti odsjaj, koriste se još nazivi: 

hollófekete – crna kao gavran, gavran-crna 
csókafekete – čavka-crna, čavka-crna. 

Seda kosa 

Seda boja je „upečatljiv spoljašnji znak starostiˮ kaže Milka Ivić (Ivić 1995: 

37) i ističe da ljudi svih rasa, kada dođu u poznije godine, posede, odnosno postaju 

sedi. I ovo je striktno ljudski koloristički naziv, ne primenjuje se za predmete. U 

mađarskom jeziku za ovu boju ljudske kose i ostalih kosmatih delova upotrebljava 

se leksema: ősz. Etimologija pomenutog prideva koji izra-žava belu kosu nije 

poznata, iako postoji homonimna imenica, koja označava treće godišnje doba: 

jesen. Možda bi se neka simbolička paralela mogla povući između starosti kao 

trećeg životnog doba u kojem čovek postaje sed i trećeg godišnjeg doba: u jesen 

života čovek postaje sed. 

Nijanse i tu postoje. Kaže se još: 

deres479 – boja slane 
ezüstősz – srebrnoseda 
hófehér – sneg-bela 
galambősz – golubijeseda. 

Postoje i pridevi asocijativnog karaktera, poput:  

mákosszürke za prvobitno tamnu kosu koja tek počinje da sedi, pa podseća 
na prošaranu boju semena maka, pomoću koje je ova složenica i nastala. U 
srpskom bismo rekli prosed, ali to značenje ne pokriva u potpunosti ovo 
mađarsko, jer proseda može biti i prirodno plava osoba. 

 vattafehér – bela kao vata 
 nyárfehér – topola-bela480. 

  

                                                           
479

 Ovaj pridev je derivat imenice dér što znači ,mraz’, ,slana’ i danas se specijalizovao za 
označavanje konja koji imaju sivkastu dlaku. 
480

 Asocira na sivkasto-belu koru stabla topole. 
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BOJA OČIJU 

Postoje boje očiju koje u mađarskom jeziku mogu biti samo muške, kao 

što su svetle boje acélkék i acélszürke481 koje asociraju na čelik, kao muški 

materijal, pa je tako i ova boja očiju muški atribut. 

 

 
Najčešće boje očiju

482 

Svetle oči 

Za svetle boje očiju se uobičajeno javljaju kék – plave, zöld – zelene, szürke 

– sive, prelazne boje kékeszöld – plavkastozelene, zöldeskék – zelen-kastoplave, 

szürkéskék – sivkastoplave, ali i asocijativne boje: tengerkék – more-plave, 

tengerzöld – more-zelene, vízkék – vodenoplave, vízzöld – vodenozelene. U 

prevodu na srpski jezik ove dve potonje nijanse, međutim, dobijaju pežora-tivni 

prizvuk, jer upućuju na razvodnjene, mutne, ne baš bistre oči, za razliku od 

mađarskog gde se asocira na plavetnilo, odnosno na zelenu boju bistre vode. 

Svetle nijanse očiju koje se uglavnom, ali ne isključivo, koriste za ženske 

osobe ili decu, i to zbog asocijativnog karaktera naziva su:  

nefelejcskék – plave kao nezaboravak 
csecsemőkék – bebi-plave 
égszínkék – nebo-plave 
ibolyakék – ljubičica-plave 
íriszkék – iris-plave 

                                                           
481

 Čeličnoplava, čeličnosiva. 
482

 Izvor: https://1mhowto.com/howto/how-do-people-get-the-colors-of-their-eyes/ 
(Preuzeto: 21. 5. 2020). 

https://1mhowto.com/howto/how-do-people-get-the-colors-of-their-eyes/
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lenkék – lan-plave 
porcelánkék – porculan-plave. 

Ukoliko se radi o veoma svetlim očima, koje se kao izraziti kontrast 

javljaju uz crnu kosu, trepavice, obrve, koristi se složenica csókaszem. Csóka je 

čavka, ima crno perje, ali su joj oči, u zavisnosti od starosti, svetloplave, odnosno 

bele. 

Tamno bobičasto voće takođe ponekad služi za stvaranje asocijativnih 

naziva za boju očiju, jer ono, osim što podseća bojom, upućuje i oblikom i veliči-

nom na ljudsko oko:  

kökényszem – ‘oko kao drenjina' se kaže za plave ili tamne oči. 

Tamne oči 

Za obeležavanje smeđih očiju se u mađarskom jeziku takođe javlja pri-dev 

barna, uz razne nijanse koje se determinišu imenicama specifičnih boja. Naj-češće 

su to orašasti plodovi:  

dióbarna – orah-smeđe 
mogyoróbarna – lešnik-smeđe 
gesztenyebarna – kestenjastosmeđe 
mandulabarna – bademastosmeđe. 

Ova poslednja dva se javljaju u srpskom jeziku i kao kestenjaste i bade-

maste oči, ali dok prethodni kao u mađarskom upućuje na nijansu smeđe, u 

srpskom se bademaste oči uglavnom odnose na izduženi oblik oka.  

U mađarskom jeziku nešto ređe od gore navedenih, nalazimo još i 

kvalifikacije: 

cigánybarna – cigansko smeđe 
mackóbarna – meda-braon 
olajbarna – braon kao ulje. 

Za intenzivnu, duboku crnu boju, osim opšteg naziva fekete, može se čuti još i: 

bogárszem – oči kao buba 
bogárfekete – crne poput bube 
éjfekete – noć-crne 
kátrányfekete – katran-crne 
koromfekete – gar-crne 
olajfekete – nafta-crne 
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szénfekete – ugalj-crne 
szurokfekete – smola-crne. 

STILSKI NAGLAŠENE LJUDSKE BOJE 

Postoje nazivi koji izražavaju podsmešljiv, podrugljiv odnos prema nekoj 

boji na ljudskom telu, pa samim tim i negativni emocionalni stav prema samom 

čoveku koji poseduje tu kolorističku crtu. Ponekad nespojiva kombinacija imena 

boje i predmeta u složenici daje stilsku obojenost izrazu: 

mozdonyszőke doslovno: lokomotiva plava, odnosno garava. 

Takođe i sledeće složenice, koje se koriste za predočavanje teškoća pri 

ustanovljavanju nijansi pojedinih boja, a u sebi kriju i podrugljiv, odnosno šaljiv 

prizvuk: 

gennysárga – gnoj-žuta 
kígyósárga – zmijskožuta 
kígyózöld – zmijskozelena 
pocsolyaszín – boja bare. 

Za svetle oči čija boja se teško može utvrditi, jer su zelenkasto-smeđe 

nijanse, u mađarskom se može čuti još i naziv: 

savószín – boja surutke 
mocsárszín – boja močvare. 

Asocijativne složenice koje u svom sastavu imaju imenice koje bude 

pozitivne ili negativne emocije imaju presudnu ulogu u stilskom i emocionalnom 

prizvuku same boje.  

BOJA KAO METONIMIJA 

Ako su boje na čovekovom telu usklađene, misli se na boju kože, kose i 

očiju, to nam daje mogućnost da svrstavamo ljude na osnovu utiska koji taj 

osnovni ton na njegovom telu izaziva. Za tamnoputog čoveka tamne kose i očiju u 

srpskom jeziku kažemo da je crnomanjast ili crnpurast. Ukoliko neko ima zagasitu 

kosu, tada kažemo da je smeđ. 

Ako osoba ima svetao ten, kosu i oči, to ostavlja utisak svetline, pa za 

žensku osobu kažemo da je plavuša, odnosno za mušku plav muškarac ili 

plavušan. To znači, da kada je posredi sâm čovek, plavo označava u stvari svetlinu, 
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a ne žućkastu boju kose, isto kao što i pridev szőke izvorno u svom semantičkom 

potencijalu pokriva značenje ,svetlo, čistoʻ. 

Ovu pojavu Milka Ivić, pozivajući se na Terezu Mirin (Teresa Muryn), 

naziva „adjektivnom metonimijom”, jer se radi o „sastavnom delu” u ulozi deter-

minatora celine (Ivić 1995: 27). U mađarskom jeziku, takođe, možemo reći, da 

čoveka koloristički determiniše ona reč koja imenuje boju njegove kose, ali boja 

kože i očiju nije presudna: szőke/barna/fekete (hajú) ember. To znači da je u 

mađarskom kosa ta koja dominira kod kvalifikacije osobe na osnovu boje.  

Postoje asocijativne boje za grupu ljudi, koje povezuju određena 

zajednička interesovanja ili delovanja: 

zöldek – Zeleni. 

To su partije i aktivisti za zaštitu čovekove sredine, s obzirom da je zelena boja i 

simbol vegetacije.  

vörösök – Crveni 

Crvena je zaštitni znak komunista i Sovjetskog Saveza. 

Kad određena boja odeće služi kao raspoznatljiv znak neke grupe ljudi, 

kao što su to pripadnici sportskih klubova i udruženja, koriste se boje njihovog 

dresa. To važi i za navijače pomenutih klubova: 

pirosak – Crveni483 
kékek – Plavi484 
fekete-fehérek – Crno-beli485.   

STRUKTURA NAZIVA ZA LJUDSKE BOJE 

U mađarskom jeziku, osim prostih reči za kolorističko određivanje ljudi, 

postoji i pregršt složenih reči za izražavanje preciznijih nijansi. Pri tome prvi član 

složenice čine imenice sa karakterističnom bojom, koje služe kao asocijativni 

stimulusi, dok je drugi član naziv neke od osnovnih boja. Ti asocijativni nazivi se 

                                                           
483

 Za navijače kluba koji nosi crvene dresove. 
484

 Za predstavnike reprezentacije bivše Jugoslavije. 
485

 Partizanovci.   
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mogu svrstati u nekoliko kategorija i to na osnovu prvog člana kompozituma. 

Najčešće su to nazivi za: 

– životinje: kígyó, bogár, galamb, csóka, holló, hattyú, rák, pulyka, csibe, 

mackó;486 

– delove biljaka karakterističnih boja, i to: 

cveća: nefelejcs, ibolya, orgona, írisz, jázmin, liliom;487 

povrća: cékla, paprika, répa; 488    

plodova: dió, mogyoró, mandula, gesztenye, eper, cseresznye, 

szeder;489 

žitarica: len, búza, szalma, kalász, kender;490 

– nazivi nežive prirode: pocsolya, mocsár, hamu, homok, víz, korom, 

szurok;491 

– hrana i piće: pecsenye, csokoládé, marcipán, tej, tejfel, liszt, kávé, olaj, 

savó;492 

– pojave u prirodi: hó, dér;493 

– metali: réz, bronz, arany, ezüst, platina;494 

– hemijski elementi i minerali: hidrogén, márvány, szén;495 

– predmeti stvoreni ljudskom rukom: mozdony, viasz, pergamen, kréta;496 

– nazivi pojedinih naroda, ljudskih zajednica: ír, skandináv, cigány;497 

– vlastita imenica: Tizian. 

Asocijativni nazivi za boje obogaćuju rečnik. Osim što precizno određuju 

nijanse, doprinose i karakterizaciji, vrednosnom ocenjivanju nosioca boje. Kao 

ekvivalent svim ovim nijansama se u srpskom jeziku javljaju uglavnom atributske 

sintagme ili poredbene konstrukcije, samo iznimno polusloženice. 
                                                           
486

 Zmija, buba, golub, čavka, svraka, labud, rak, ćurka, pile, meda. 
487

 Nezaboravak, ljubičica, jorgovan, iris, jasmin, ljiljan. 
488

 Cvekla, paprika, repa. 
489

 Orah, lešnik, badem, kesten, jagoda, trešnja, kupina. 
490

 Lan, žito, slama, klas, kudelja. 
491

 Bara, močvara, pepeo, pesak, voda, gar, smola. 
492

 Pečenje, čokolada, marcipan, mleko, pavlaka, brašno, kafa, ulje, surutka. 
493

 Sneg, slana. 
494

 Bakar, bronza, zlato, srebro, platina. 
495

 Hidrogen, mermer, ugalj. 
496

 Lokomotiva, vosak, pergament, kreda. 
497

 Irac, Skandinavac, Ciganin. 
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ZAKLJUČAK 

U analizi su po poglavljima prikazane boje i nijanse koje se u mađarskom 

i srpskom jeziku koriste kao atributi za kolorističko dočaravanje čoveka, odnosno 

koji mogu biti svojstveni ljudskom organizmu u celini ili pojedinim delovima 

ljudskog tela. U oba jezika smo se susretali sa bojama koje se upotrebljavaju 

isključivo za ovu namenu, tačnije za opisivanje ljudskih bića (npr. smeđ, riđ u 

srpskom, u mađarskom jeziku ősz, szőke), ali i sa specifičnom semantikom po-

jedinih osnovnih boja, koje im, kolocirajući sa delovima ljudskog tela, pripisuju 

sasvim drugi koloristički doživljaj (npr., plava u srpskom označava različit kolorit 

u odnosu na kosu i u odnosu na oči).  

Evidentno je, takođe, da u mađarskom jeziku postoji veoma veliki broj 

složenica za izražavanje nijansi, koje u svom sastavu sadrže naziv stvari, pred-

meta, pojava sa karakterističnom bojom, stvarajući tako asocijativne nazive za 

nijanse boja. Složenice za obeležavanje „ljudskih bojaˮ (kao uostalom i boja 

uopšte) većinom nastaju na tri načina. Kao prvi član složenice se najčešće 

imenuje objekat, stvar specifične boje, a kao drugi član kompozita se javlja 

imenica szín (boja): savószín (boja surutke), mocsárszín (boja močvare), 

gesztenyeszín (kestenjasta); ili neka od osnovnih boja: csokoládébarna (čoko-

ladnosmeđa), hófehér (snežnobela), falfehér (kreč-bela), kobaltkék (kobaltno-

plava). Treća mogućnost je kada se kombinuju dve osnovne boje: kékeszöld 

(plavkasto-zelena). U srpskom jeziku se kao ekvivalenti javljaju poredbene 

konstrukcije: beo kao kreč, konstrukcije sa genitivnom dopunom: boja surutke, 

boja čokolade, odnosno determinativne konstrukcije tipa kobaltnoplava, 

čokoladnosmeđa. Ređe se kao odgovarajući oblik u srpskom javlja polusloženica: 

kreč-bela, sneg-bela, nebo-plava, a izrazito retko izvedeni pridev: kestenjast.  

Na osnovu pomenutih primera možemo zaključiti da tvorbene 

karakteristike mađarskog jezika doprinose složenijem, istančanijem percipiranju 

i izražavanju nijansi „ljudskih bojaˮ, što nipošto ne znači da u srpskom nije 

moguće parafraziranjem, opisnim konstrukcijama izraziti određenu nijansu, već 

da je to u govornom jeziku neuobičajenija pojava.  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

NAZIVI ZA BOJE KONJA U MAĐARSKOM I SRPSKOM JEZIKU 

Čovek često sve ono što ga okružuje svrstava u kategorije prema opštim 

karakteristikama koje stvari, bića i pojmovi ispoljavaju. Jedna od najuočljivijih 

karakteristika koje se primaju čulom vida jesu boje, pa one zbog toga igraju 

značajnu ulogu u određivanju vrste jedinke. Polazeći od činjenice da boja kože, 

kose i očiju presudno utiče na ubrajanje samih ljudi u rase, ali i kod klasifikacija 

svega ostalog, ova percepcija ima značajan uticaj na kvalifikovanje kako ostalih 

živih bića tako i stvari. Pojedine vrste životinja ljudi, takođe, svrstavaju u rase, 

klase, vrste na osnovu primarnog utiska posmatrača, a to su, pored veličine, 

prevashodno boja određenog entiteta. Razlikovanje životinja po boji je složeno u 

onoj meri koliko je čovek povezan sa određenom životinjskom vrstom. Stoga je 

razumljivo da je razlikovanje domaćih životinja mnogo istančanije od, recimo, 

razlikovanja divljih zveri, samim tim što smo u tešnjoj vezi sa njima, što ih bolje 

poznajemo, te su i razlike kod njih uočljivije. Tako, na primer, Milka Ivić navodi 

kako argentinski uzgajivači „raspolažu sa preko dvesta naziva za ʻkonjskeʼ boje” 

(Ivić 1995: 87). 

Konji su nekada bili i na ovim našim prostorima mnogo zastupljenija vrsta 

nego što je to u današnje vreme. Nije bilo svejedno da li su se koristili za vuču, rad 

na polju, kao prevozno sredstvo ili su služili za zabavu, sport ili eventualno kao 

statusni simbol. Danas je konja sve manje, a i namena im se sve više sužava na ovu 

poslednju kategoriju.  

Prvobitno je, dok ih čovek nije pripitomio, boja konjske dlake imala 

funkciju kamuflaže. Danas se konji uzgajaju u nekoliko boja. Neki su jednobojni, 

neki po sebi imaju nekoliko nijansi boja, a neki su šareni. Kod nekih se boja nogu, 

grive i repa razlikuje od boje ostatka tela. Pojedini konji imaju bele mrlje na glavi i 

nogama. Za boju kod konja se može reći da je karakteristika jedinke, ali ne i rase, 

kao što je to slučaj kod drugih životinjskih vrsta. 

Veličina i konstitucija zajedno sa bojom dosta govorе o vrsti konja koji su 

bili cenjeni u pojedinim oblastima života. Te boje su predstavljale neke od 

osnovnih boja u spektru ili njihove nijanse, odnosno prelazne tonove, koji se i 

inače koriste za druge predmete u čovekovom okruženju, ali postoje i specifični 
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nazivi za boje koje služe samo za ovu namenu, da izraze specifičnu vrstu, koja je 

ujedno povezana i sa nijansom. Ovo se odnosi i na mađarski i na srpski jezik. 

Skoro svi konji imaju crnu boju kože, izuzev mesta, gde se nalaze bele šare. 

Na tim mestima (na glavi ili na nogama), kao i kod izuzetno retkih, pravih belaca 

boja kože je ružičasta. Boja konja zapravo zavisi od dlake kojom je prekriveno telo 

životinje, a boja dlake zavisi od količine pigmentnih zrnaca (melanina), koji su 

smešteni u epidermu kože i korenu dlake. Ispod epiderma se nalazi dermis, koji je 

bogato protkan nervima i krvnim sudovima, a potkožno vezivno tkivo sadrži masno 

tkivo. Postoje osnovne i mešane boje, a tokom života konja boja se menja: tako, na 

primer, ždrebe belog konja je takođe tamne boje, ali vremenom postaje sve svetlije. 

Osim toga, poznato je da i konji sede. 

Čitavo telo konja prekriveno je kratkom dlakom, a na pojedinim delovima 

glave i leđa nalaze se duge dlake – one čine grivu što nam, takođe, služi kao znak za 

raspoznavanje vrsta. I rep konja spada u duge dlake. Gornji sloj dlaka se zimi izduži i 

ispod nje konji stvaraju deblji omotač, nalik na krzno, finu, paperjastu poddlaku, 

koja ih štiti od hladnoće i koju u proleće odbacuju. Ždrebe dobija svoju pravu boju u 

trenutku kada se odvaja od majke i kada odbacuje paperjastu dlaku. 

Mađarski jezik je nekada, pre 150–200 godina, bio znatno bogatiji u 

nazivima za konjske boje. Postojalo je mnogo više atributa za obeležavanje nijansi 

konja. Većina ih se do danas izgubila, više se ne upotrebljavaju, tako da je 

obeležavanje boja konja sasvim pojednostavljeno. 

Konji se po boji dlake dele na dve glavne kategorije: jednobojne i višebojne 

konje. Višebojni mogu imati šare različitih boja. Genetika se trudi da objasni pojavu i 

nasleđivanje boja kod konja, tako je ustanovljeno da se boja dlake, kao nekakvo 

kvalitativno svojstvo upisuje u nasledni genetski potencijal ćelije. U ovom radu će se 

upoređivati nazivi za konje po boji njihove dlake u srpskom i mađarskom jeziku. Što 

se srpskog jezika tiče, oslanjala sam se na radove Milke Ivić (Ivić, 1995), ali i na rad 

profesora Zavoda za stočarstvo (Balenović, T., Karađole, I., Sušić, V., Štoković, I., 

Kabalin, A. E. 2014), na specijalizovane stranice na internetu koje se bave konjima 

(Veterina.info, Životinjsko carstvo, Pegasus). U mađarskom jeziku sam korpus naziva 

za boje konja prvenstveno nalazila kod Novotnija (Novotni, 2010), Sepeši (Szepesi, 

2014), Hermana (Herman, 1914) i na internet-stranicama: Lovaskalendárium, 

Lovaskultura, Lovam, Caballo. 
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NAZIVI ZA KONJE U SRPSKOM JEZIKU NA OSNOVU BOJE 

BELAC – konj bele boje. U narodu se naziva još i đogatom (turski: gök – plav, svetle 

boje + at – konj plemenite pasmine). Svi konji koji su bele boje rađaju se 

kao crna ždrebad, sa većim ili manjim belim površinama po glavi ili 

nogama, a beli postaju tek između 5. i 7. godine. Ovo naravno ne važi za 

one koji se rađaju potpuno beli, čija je koža ružičasta, jer imaju naslednu 

odsutnost pigmenata u koži, dlaci i očima, što za posledicu ima da su im 

dlake (i kratke i duge), snežnobele, a kopita voštano žuta. Ti izuzetno retki 

konji dolaze na svet sa crvenim očima i nazivaju se još albino konjima. Ima 

ih u Nemačkoj, Danskoj i Americi. Unutar njih razlikujemo i tzv. Palomino 

konje, čija je dlaka krem, odnosno svetlosmeđe boje i radi se o 

heterozigotnom albinu (što znači da je ždrebe od oca i od majke nasledilo 

različite gene boja). Griva i rep su svetliji od dlačnog pokrivača. Beli sivac – 

može biti naziv za konja koji, kao što smo već pomenuli, ima belu dlaku, a 

tamno obojenu kožu, rodio se kao taman i postao svetao tek kasnije, 

gotovo beo. Naziva se još i stečeni belac.  

VRANAC – konj crne dlake, griva, rep i kopita su takođe crna. Inače, pridev vran u 

srpskom znači ʻsjajno crnʼ i koristi se uglavnom samo uz imenice u 

značenju dlake. Potpuno crni konji su prava retkost. Da se radi o zaista 

crnom konju, može se videti po preponama i njušci. Crno-smeđi konj na 

tim će mestima imati smeđu dlaku, a pravi crni konj gotovo uopšte nema 

smeđih dlaka, jedino na jarkom, letnjem suncu može imati smeđ odsjaj. 

Prema tome, razlikujemo vrance koji su i leti i zimi jednako crni, odnosno 

letnje vrance (leti više crni) i zimske vrance (zimi izrazito tamniji). 

ALAT –  alatast konj (turski: al – crven + at – konj). Smeđ konj kojem su griva i rep u 

istom tonu kao i dlaka na telu, nipošto crni. Ovo je česta vrsta konja, 

postoje mnogobrojne nijanse, mogu da budu od svetle do tamnosmeđe 

boje. Alat crvenkaste boje je u narodu poznat i kao riđan. Kod sasvim 

svetlog (otvoreni) alata dlaka je svetložuta, griva, rep, poprsje, potrbušje i 

noge su žućkastobeli do beli. Svetli (otvoreni) alat ima svetložutu, jasno 

riđu dlaku, dok su griva, rep, katkad i donji delovi tela još svetliji, često 

žućkastobeli. Crveni alat ima sjajnu, žućkastocrvenu dlaku, griva i rep su 

zagasito riđe boje, a mogu biti svetliji, jasno riđi do sivkastobeli. Tamni 

(zatvoreni) ili mrki alat je smeđe riđe, tamne dlake, griva i rep zagasito 

prljavo-smeđi, katkad i sasvim sivkastobeli. Crni ili vrani alat je crnosmeđe 

boje s crvenkastim sjajem. 
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DORAT (turski: doru – taman, smeđ + at – konj) – konj smeđe, mrke boje sa crnom 

grivom i crnim repom, noge do povrh prednjeg kolena, odnosno skočnog 

zgloba su takođe uvek crne, po čemu se i razlikuje od alata. Dorat može da 

bude zatvoreni (tamniji) i otvoreni (svetliji), tako da se mogu sresti različite 

nijanse dorata: od svetlosmeđe, preko kestenjaste, do gotovo crne. Svetli 

(otvoreni) dorat ima dlaku jasno smeđe boje s prelazom u žućkastu. Crveni 

dorat, pak, svetlosmeđu dlaku s jakim prelivanjem u crveno. Žutog dorata 

karakteriše žutosmeđa, malo riđkasta dlaka. Kod kestenjastog dorata dla-

ka je boje zrelih divljih kestena, a poprsje i potrbušje su nešto jasnije boje. 

Tamni (zatvoreni) dorat ima tamnosmeđu dlaku, a mrkov vrlo tamnu, 

gotovo crnu dlaku, samo po glavi, trbuhu i oko stražnjih kolena je svetlija, 

crvenkastožućkasta. 

KULAŠ (turski: kula – riđ, smeđ) – konj žute dlake sa crnom grivom i crnim repom. 

Obično ima i crnu jeguljastu prugu duž leđa. Postoje dve osnovne nijanse 

kod ove vrste konja: žućkasta (žućkastobela, prljavo žutobela, smeđe žuta) 

ili siva (pepeljasta) dlaka. Žuti kulaš ili plavac ima tamniju (sivu ili crnu) 

grivu i rep. Sivi ili mišasti kulaš je sa sivom dlakom (nalik na boju miša) 

griva, rep i noge su tamni, može biti po telu, a naročito po nogama prug-

ast (zebrast).  

SIVAC na svet dolazi s tamnom alatastom, doratom ili vranom dlakom. Nakon prvog 

linjanja, ždrebe postaje manje ili više sivo i vremenom mu dlaka sve više 

bledi, a oko 7. godine gotovo sasvim pobeli. Zapravo je to beo konj sa 

manjim ili većim sivim pečatima. Može da bude i potpuno siv, ali je 

najčešće u pitanju kombinacija bele i sive boje. Sivci su svi konji koji po 

čitavom telu posive – glava, noge, rep i griva. Ako osnovna boja ostane na 

glavi i donjim delovima nogu, te se manje ili više zadrži u grivi i repu, takve 

sivce ubrajamo u prosede konje. Koža im je znači uvek tamna, kopita 

takođe. Svetli sivac – kod njega pretežu jasno sive i bele dlake. Tamni sivac 

– ima više tamnosive, a manje jasno sive i bele dlake. Mrki sivac – ima 

samo crne i sive dlake, bez sjaja, a bela je dlaka vrlo malo zastupljena. 

Žućkasti sivac – ima izmešane žućkastosmeđe ili žućkastocrvene, sive i 

bele dlake. Zelenko (zekan) – je zapravo sivac, kod kojeg su izmešane 

crnosive i bele dlake pa daju odraz treće, zelenkaste boje. Može biti: 

tamni, svetli, jabučasti zelenko. Jabučasti sivac – na dlaci ima okruglasta 

svetla mesta obrubljena tamnijom, sivom dlakom, veličine jabuke. Muvast 

sivac – konj svetle dlake sa smeđim ili crnim pegama koje podsećaju na 
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muve. Pastrvasti sivac (pastrvnjak) – ima po sebi pege koje su jasno 

crvenosmeđe ili crvenkaste kao kod pastrmke. 

PROSED KONJ ima jednoliko izmešane bele dlake po telu, te prema osnovnoj boji 

mogu biti malo ili jako prosedi alati, dorati ili vranci, što znači da se rode 

kao alati, dorati ili vranci, a bela dlaka se pojavljuje kasnije (nekada vrlo 

rano), no nikada ne pobele, a temeljna boja im se zadržava na glavi i 

nogama, te manje-više na grivi i repu. 

ŠARAC ili ČILAŠ (turski: çil – pega) – osnovna boja dlake je bela, a karakterišu ga veća ili 

manja polja smeđe, crne ili žute boje ili je to konj koji po telu ima manja ili 

veća polja obrasla belom dlakom, manja od onih s tamnijom dlakom: alati 

šarac, dorati šarac, vrani šarac. Neko ih zove pegavim konjima. Šarene 

boje kod konja su veoma retke. 

 
Nazivi za boje konja u srpskom

498  
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 Izvor http://veterina.info/forum/46-konji/4158-boje-konja (Preuzeto: 20. 6. 2019). 

http://veterina.info/forum/46-konji/4158-boje-konja
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NAZIVI ZA KONJE U MAĐARSKOM JEZIKU NA OSNOVU BOJE 

U mađarskom jeziku postoji poslovica po kojoj „Dobar konj nema boju” 

(Novotni 2010). To znači da boja konja uopšte nije bitna, da ona ima samo estetski 

značaj i da je stvar afiniteta, kome se koja boja više dopada. Ipak, često se 

zapitamo zašto su u mađarskom jeziku boje koje označavaju konje drugačije od 

onih na koje smo navikli pri identifikovanju određene kolorističke stvarnosti u 

svakodnevnoj upotrebi. Konjske boje se razlikuju od uobičajenih boja. „Često sam 

se pitao, zbog čega ljudi koji se bave konjima sve nazivaju drugačije a ne onako 

kako jeste” – vajka se gospodin u članku posvećenom ovoj problematici, 

obrazlažući svoje negodovanje ovako: „Kad neko prvi put dođe u kontakt sa 

konjima i konstatuje kako je lep neki smeđi konj, bude ne malo iznenađen kada ga 

odmah isprave: to nije smeđ, već žut konj.499 A neće bolje proći ni ako počne da 

hvali belog konja, jer će ga takođe korigovati i reći da se radi o sivcu, a za konja za 

koga bi svi zdrave pameti rekli da je siv, ispostavlja se da je prosed.ˮ500 Najveća 

greška je nekog konja okarakterisati kao belog, pošto će vas ljubitelji konja odmah 

ukoriti „Postoji beo zid, ali ne i beo konjˮ. Osnovne boje koje se mogu koristiti kod 

konja su: szürke, fakó, pej, fekete, sárga (siva, bleda, doratasta, crna, žuta), sa – 

čini nam se – bezbroj nijansi.  

FEHÉR – kao ʻbelciʼ se tretiraju samo albino konji, jer su inače svi ostali koji imaju 

pigmente u koži ʻsivciʼ (szürke). Iako kao posebna vrsta zvanično ne 

postoji, u narodu se mogu čuti nazivi kao selyemfehér (ʻsvilenkasti belacʼ 

– ima belu sjajnu dlaku) ili patyolatfehér (ʻplatno-beli konjʼ – bela dlaka 

bez sjaja, koža i kopita crna), homály (ʻpolutamaʼ – skoro u potpunosti 

beo, naginje žutoj, griva, rep beli, koža ružičasta, oči svetle, skoro bele, 

kopita boje voska). Inače ʻbelacʼ je u mađarskoj kulturi oduvek imao 

istaknuto mesto, pošto je samo vođa plemena mogao da ga jaše, a 

koristio se i u obredima žrtvovanja. Postoji i legenda na osnovu koje su 

                                                           
499

 Iako je po svedočenju Ota Hermana u XVII veku u narodnom govoru bila 
rasprostranjena među kvalifikacijama konjskog kolorita i smeđa, i to u raznim nijansama: 
barna, barnaderes, fényesbarna, feketésbarna, őzbarna, sötétbarna, szattyánbarna, 
barnapej, barnasárga, barnatarka (Herman 1914). 
500

 Autor nepoznat, najverovatnije je urednik internet-izdanja časopisa Lovaskultura, 
Đerđ Šurjan. Preveo sa mađarskog autor ovog članka. 



NAZIVI ZA BOJE KONJA U MAĐARSKOM I SRPSKOM JEZIKU 

 

503 

Mađari teritoriju u Panonskoj niziji kupili poklonivši belog konja 

tadašnjem vladaru Svatopluku. Kasnije je beli konj postao simbol vlasti i 

moći. 

FEKETE – crni konji (ʼvranciʼ) su oni kojima su dlaka, griva i rep crne boje, koža 

poseduje tamnu pigmentaciju, a kopita su siva. Kod letnjih vranaca je 

dlaka na glavi, potrbušju i donjim delovima nogu smeđe boje, a griva i 

rep su crni (oni ponekad leti toliko posvetle, da ih čovek može pobrkati 

sa svetlim doratom), dok su krajevi dlaka zimi smeđecrvenkaste boje. U 

narodu postoje razni nazivi za vrance, koji obeležavaju nijanse u 

intenzitetu crnila: koromfekete – ʻgaravi/čađavi vranacʼ, hollófekete – 

ʻgavran-crnʼ (ima crnu dlaku koja se presijava), bársonyfekete – ʻbaršun-

asti vranacʼ (crna nakostrešena dlaka zagasitog sjaja), halványfekete – 

ʻbledi vranacʼ, szénfekete – ʻugalj-crni vranacʼ (crna dlaka bez sjaja, griva 

i rep iste boje, pomalo jabučast), fekete pej – ʻcrni doratʼ, szarvasbőr- 

fekete – ʻvranac boje jelenje kožeʼ, feketederes – ʻsedi vranacʼ, fekete 

aranyderes – ʻzlatnosedi vranacʼ. 

PEJ – je boja za konja kod kojeg gen crne boje dominira samo na potkoleničnim 

delovima nogu i kod dugih dlaka (griva i rep), dok ostatak dlaka ima 

smeđe nijanse. U srpskom jeziku bi ova vrsta konja odgovarala doratu. 

Prema nijansama, osim standardnog dorata, postoje još: világos pej – 

ʻsvetli doratʼ (dlaka koja veoma naginje žutoj, ponekad sjajna), aranypej 

– ʻzlatni doratʼ (svetlo ili tamnoriđa dlaka koja naginje žutoj sa zlatnim 

sjajem, griva i rep crni), meggypej – ʻvišnjasti doratʼ (tamnoriđa dlaka 

naginje boji višnje, griva, rep i noge crni), piros pej – ʻriđi doratʼ (sjajna 

dlaka naginje riđoj, griva, rep i noge crne), almáspiros pej – ʻjabučasti 

doratʼ (ima riđu, jabučastu, sjajnu dlaku), vörösderes pej – ʻriđe prosedi 

doratʼ (dlake promešane sive i bele, griva, rep i noge crne, glava i vrat 

često potpuno smeđi), gesztenyepej – ʻkestenjasti doratʼ, sötét pej – 

ʻtamni doratʼ (tamnosmeđa ili riđa dlaka), fekete pej – ʻcrni doratʼ (dlake 

veoma tamne), mahagóni pej – ʻdorat boje mahagonijaʼ (dlake sa 

crvenkastim sjajem mahagonija). Ovde spadaju i konji čija se dlaka 

karakteriše kao smeđa, a u nazivu se kao drugi član složenice nalazi 

upravo ova boja. I njih ima više vrsta: gesztenyebarna – ʻkestenjasto 

smeđiʼ (ima sjajnu dlaku koja naginje svetlijoj i tamnijoj žutosmeđoj 
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nijansi, često ima jabučaste šare, a griva, rep i noge su crni), fényesbarna 

– ʻsjajnosmeđiʼ (tamne, sjajne kestenjaste dlake, na trupu jabučast, 

griva, rep i noge crni), feketésbarna – ʻcrnosmeđiʼ (sjajna, crnosmeđa 

dlaka), sötétbarna – ʻtamnosmeđiʼ (ujednačena smeđa dlaka), 

szattyánbarna – ʻsmeđa nalik štavljenoj kožiʼ (svetlo smeđežuta dlaka, 

može da ima crnu prugu duž leđa, duge dlake su mu obično crne), 

őzbarna – ʻsmeđa nalik jelenjoj kožiʼ (svetlija ili tamnija žutosmeđa 

dlaka, oko usta, nosa i ušiju sivkasti, svetložuti delovi). Peter Novotni 

pominje i specijalnu boju, takozvanog zöldlábú pej ʻzelenonogog dorataʼ 

kod kojeg su griva i rep crni, ali su donji delovi nogu iste boje kao i ostale 

dlake po telu.  

SÁRGA – žut konj, odgovora alatu u srpskom jeziku. To su konji kod kojih dlaka, 

griva i rep imaju neku od smeđih nijansi (na mađarskom žutu), a koža i 

kopita su im tamnosivi. Ima raznih nijansi, na primer svetliji se nazivaju 

još: világossárga ili Palomino – ʻsvetložutiʼ (svetle riđe boje, naginje ka 

žutoj, griva i rep su veoma svetli), aranysárga – ʻzlatnožutiʼ (riđe žute 

boje, dlaka ima zlatasti sjaj, griva i rep su tamnoriđi, kopita skoro crna), a 

tamnije nijanse nose nazive: sötétsárga – ʻtamnožutiʼ, májsárga – 

ʻjetreni alatiʼ (boja im je slična jetri, to su konji tamnožuti, noge, griva i 

rep su u istoj nijansi ili malo tamniji, ali nema nijedne crne dlačice po 

telu), vörössárga – ʻcrvenkastožutiʼ (tamnosmeđa, crvenkasta dlaka bez 

sjaja, griva i rep svetlo ili tamnoriđi), bronzsárga – ʻbronzanožutiʼ (imaju 

žutosmeđu dlaku koja naginje crvenkastoj, jer sija broznanim sjajem, 

griva i rep su tamnožuti, crnosivi ili crnosmeđi), szögsárga – ʻekser-žutaʼ 

(tamnosmeđa koja naginje crvenoj, crnoj ili žutoj boji, griva i rep su beli 

ili sivi), kormossárga – ʻgaravožutaʼ (crnosmeđa dlaka koja mestimično 

prelazi u žućkastu, griva i rep su svetliji), szénsárga – ʻugljenožutaʼ 

(svetlo crna, riđa ili žutosmeđa dlaka, griva i rep su tamniji, kod 

pojedinih jedinki čak crni), szennyessárga – ʻprljavožutiʼ (riđežuta boja 

koja naginje sivoj, griva i rep iste boje, ponekad za nijansu tamniji), 

kendersörényű sárga – ʻžuti konj kudeljaste griveʼ (kada su griva i rep 

svetliji od kratke dlake). 

FAKÓ – je bled (tačniji prevod bi bio izbledeli) konj, koji bi trebalo da bude zapravo 

ʻizbledela varijanta vranca, dorata i alata. To je najstarija boja konja. 
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Osnovna boja je veoma svetla žuta, ili svetla doratasta, bleda, dok su 

griva, rep i noge crni. One jedinke koje su bliže vrancima i doratima 

se nazivaju i közönséges fakó ʻstandardni bledi konjiʼ (griva, rep i 

noge su crni ili tamnosmeđi, koža i kopita tamnosivi, a dlaka je u 

nekoj svetlije smeđoj, sivkastoj nijansi). Na osnovu toga koliko je ta 

nijansa svetla, razlikuju se: egérfakó – ʻmišjebledeʼ (dlaka je siva, a 

griva i rep crni), mogyorófakó – ʻlešnikbledeʼ (konj smeđežute boje, 

pretežno jabučaste dlake, griva i rep crni), aranyfakó – ʻzlatnobledeʼ 

(dlaka sjajno zlatnožute boje, oči i kopita smeđi, griva, rep i koža 

biserno-sivi), zsemlyefakó – ʻzemička-bledeʼ (bledocrvenkasta boja 

bez sjaja, griva, rep i noge crni, često jabučasti) jedinke. Oni konji 

pak, koji su bliže alatastima, nemaju crne noge, grivu i rep, koža i 

kopita su im tamnosiva, tu spadaju jedinke, kao što su: zsufakó – 

kulaš (žuta dlaka bez sjaja, griva i rep, kao i koža bisernosivi, kopita 

crna, ponekad ima veoma svetle, skoro bele oči), gerlefakó – 

ʻgrlicabled, golubijebledʼ (žutosivi konj sjajne dlake sa identičnom 

bojom grive i repa), rozsdafakó – ʻrđabledi konjʼ (dlaka je svetlije ili 

tamnije crvenkastožuta izmešana sa bledim, pretežno jabučast, griva 

i rep sivi, a kopita smeđa), hamvasfakó – ʻpepeljastʼ (dlaka mu je 

svetlosiva, koja naginje riđoj, izmešana sa bledom, griva i rep su crni 

ili smeđi). Ovde spada i Izabella-fakó – ʻIzabela-bledʻ, koji podseća na 

konja krem boje, sa vrlo malim brojem pigmenata u koži i rožnatom 

delu.  

SZÜRKE – sivac ili zelenko. Nijedno ždrebe se ne rađa kao sivo, već iz neke 

osnovne boje vremenom posivi. Taj proces počinje oko očiju, 

proširuje se na čitavu glavu i nastavlja se duž celog tela. Zbog toga je 

sivcu tokom razvoja uvek najsvetlija glava, sve dok u potpunosti ne 

posvetli. Siva boja je veoma dominantna karakteristika, potomak 

homozigotnog sivca je uvek sivo ždrebe. To su zapravo konji koji nam 

se u prvom trenutku čine belima, ali pažljivijem posmatraču odmah 

pada u oči da su bele dlake prošarane sivim i da im je koža siva – to 

se lako uočava kada se pogleda okolina očiju i nosa. Kod jedinki koje 

prilikom rođenja budu prljavo crne a zatim počinju da svetle, prema 

intenzitetu, odnosno rasprostranjenosti belih dlaka razlikuju se 

nijanse sivih konja, pa se oni nazivaju: acélszürke – ʻčelični sivacʼ 
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(sličan je čeličnom zelenku, samo je tamniji, griva i rep su beličasti, 

često jabučasti, glava nije crna), seregélyszürke – ʻčvorak-sivacʼ 

(izmešana crna i bela dlaka sa sivom nijansom, sa pomalo sjaja, ima 

po sebi bele pege, dok su griva i rep crni), almázottszürke ili 

almásszürke – ʻjabučasti sivacʼ (crne, sive i bele dlake jabučasto 

izmešane, griva i rep tamnije sive ili bele, noge tamne), legyesszürke 

– ʻmuvast sivacʼ (po beloj dlaci ima dosta crnih mrlja, koje, međutim, 

usled starenja iščezavaju, konj naime i na tim mestima „sediˮ, te 

postaje svetlosiv, griva i rep su beli ili sivi), ezüstszürke – ʻsrebrni 

sivacʼ (bela, sjajna dlaka prošarana sivom), daruszürke – ʻždral-siv 

konjʼ (bela dlaka bez sjaja, prošarana sivom), sötétszürke – ʻtamni 

sivacʼ (dosta sive i crne dlake prošarane sa malo bele, griva i rep 

svetli), penészszürke – ʻplesnavi sivacʼ (boja koja podseća na zelenu 

plesan, u korenu dlake je žućkasti dorat, sredina dlake je siva, a pri 

kraju bela, griva i rep su sivi, pri krajevima beložuti). Ždrebe sa 

crvenkastosmeđom ili smeđom dlakom kad posivi postaje: mézszürke 

– ʻmedni sivacʼ, almázott mézszürke – ʻjabučasti medni sivacʼ, szeplős 

szürke – ʻpegavi sivacʼ (belosiva dlaka sa crvenim pegama, griva i rep 

žutobeli) ili pisztrángszürke – ʻpastrvasti sivacʼ. 

TŰZÖTT – prošarani konji, kod kojih je u osnovnoj crnoj, smeđoj ili žutoj dlaci 

ravnomerno raspoređena bela, pa tako govorimo o tűzött pej – 

ʻprošaranom doratuʼ, tűzött fekete – ʻprošaranom vrancuʼ, odnosno 

tűzött sárga – ʻprošaranom žutom konjuʼ. Ako odnos belih dlaka 

dostigne 50% tada već govorimo o konju koji se definiše kao deres 

(dér je na mađarskom ‘inje’, znači to je konj koji odaje utisak kao da 

je posut injem), odgovara prosedom konju ili zelenku u srpskom 

jeziku. Ako naglašavamo i osnovnu boju, razlikujemo: pejderes – 

ʻdorati zelenkoʼ (smeđa dlaka izmešana sa belom), feketederes – 

ʻvrani zelenkoʼ (crna dlaka izmešana sa belom). Ako su crne, sive i 

bele dlake u podjednakoj srazmeri, tada tog konja nazivamo vasderes 

– ʻgvozdeni zelenkoʼ (griva i rep su svetlije ili tamnije boje, a glava 

crna), ako dominira bela boja tada je to ezüstderes – ʻsrebrni 

zelenkoʼ, a u slučaju da mešavina boja sadrži sivu, riđu, belu i žutu, a 

da su griva i rep riđi ili sivi, radi se o konju aranyderes – ʻzlatni 

zelenkoʼ. Kod konja koji se definiše kao almásderes – ʻjabučasti 
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zelenkoʼ na beloj dlaci su jasno izraženi okrugli sivi krugovi, koji se sa 

godinama pojave, a zatim sa starošću nestaju. Interesantno je da i ovi 

konji vremenom postaju svetliji, ali za razliku od sivaca, prosedim 

konjima glava ostaje u prvobitnoj boji. Ukoliko bela dlaka 

preovladava, boja tog konja se određuje kao ‘kobac’: pejvércse – 

ʻdorati kobacʼ, fekete- ili szerecsenfejű vércse – ʻvrani ili crnoglavi 

kobacʼ, sárgavércse – ʻžuti kobacʼ. Prošarani konji su zimi tamniji 

nego leti, a svetliji postaju i u poznijim godinama.  

Šarci se u mađarskom jeziku nazivaju tarka lovak ili tarkák, oni po sebi 

imaju prelive, mrlje, šare. Najčešće u imenima uz drugi član složenice koji daje 

informaciju da se radi o šarcu, na mestu prvog člana stoji boja mrlje, šare, koja 

se nalazi na belom osnovnom kolorističkom tonu501: sárgatarka – ʻžuti šaracʼ 

(sa svetlijim ili tamnijim bledim mrljama, dok su duge dlake svetlije), pejtarka 

– ʻdorati šaracʼ (tamnije ili svetlije riđe mrlje, duge dlake svetlije ili tamnije), 

barnatarka – ʻsmeđi šaracʼ (sa svetlijim ili tamnijim smeđeriđim mrljama, na 

dugim dlakama se nalaze crne mrlje), feketetarka – ʻcrni šaracʼ (sa sjajnim, 

crnim mrljama), szürketarka – ʻsivi šaracʼ (sa sivim mrljama koje naginju plavoj 

ili riđoj boji), agáttarka – ʻahati šaracʼ (mrlje oivičene smeđom, sivom ili 

nekom drugom bojom na beloj osnovi). U složenicama se mogu naći i imena 

životinja na čije krzno podsećaju šare kod konja, a najčešće je to panter: 

sárgapárduc – ʻžuti panterʼ (manje žute mrlje na beloj osnovi), pejpárduc – 

ʻdorati panterʼ (sa manjim riđim mrljama), feketepárduc – ʻcrni panterʼ (sa 

manjim smeđim mrljama). Šarci su na našem podneblju veoma retki, pa se 

zbog toga za njihovo razlikovanje uglavnom koriste pozajmljenice iz jezika 

porekla takvih vrsta (Vidi: Strani elementi u nazivima za konje!). 

Postoje i nazivi za konje sa šarama koje se ograničavaju samo na 

pojedine delove tela, kao na primer kesely, koji ima nepigmentirane mrlje, 

fleke gde je koža bezbojna, odnosno gde je dlaka bela. One se pretežno nalaze 

na nogama konja, ali i kod nekih drugih životinja.  

                                                           
501

 Iako je Herman šarce okarakterisao kao konje koji po svojoj osnovnoj boji dlake imaju 
bele, velike šare. 
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Nazivi za boje konja u mađarskom

502 

ETIMOLOGIJA NAZIVA ZA BOJE KOJIMA SE KARAKTERIŠU KONJI U SRPSKOM I 
MAĐARSKOM JEZIKU 

Boje svojstvene samo konjima 

Iz gore navedenih primera vidi se da u oba jezika postoje nazivi koji 

označavaju isključivo boju konja. U srpskom jeziku su to: dorat, alat, kulaš, čilaš. 

Interesantno je da su to sve reči turskog porekla. U mađarskom jeziku je to 

samo pej. Inače prvo pojavljivanje reči pej datira iz spomenika 1270. godine. 

Etimolozi nisu uspeli da ustanove njeno poreklo, ali u etimološkom rečniku se 

navodi da je izvorno označavala smeđu boju, dok se danas upotreba ograničava 

samo na obeležavanje osnovne boje doratog konja. Postojalo je tumačenje po 
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 Izvor: https://juliafarm.gportal.hu/gindex.php?pg=36973109 (Preuzeto: 20. 6. 2019). 

https://juliafarm.gportal.hu/gindex.php?pg=36973109
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kojem leksema vodi poreklo iz staroslovenskog jezika, od reči pega, ali se ono 

nije pokazalo kao osnovano.  

Opšte boje u neuobičajenoj upotrebi 

Ostali nazivi na neki način sadrže i reči koje označavaju boju uopšte, onu 

karakteristiku na koju mi odmah pomislimo kada pomenemo određenu nijansu. 

Ali kada govorimo o boji konja ne koristimo određenu leksemu u uobičajenom 

značenju. Ona se ne odnosi na osnovnu boju koja se nalazi u spektru duginih 

boja, u tzv. Ostvaldovom ili Itenovom krugu, već prvenstveno mislimo na ukupan 

izgled konja, na utisak koji on ostavlja na posmatrača. Eventualne šare, 

obojenost kože, kratke i duge dlake, tekstura i presijavanje tih površina zajedno 

predstavljaju boju konja. „Ako posmatramo na ovaj način, valjda i ne postoje 

dva konja iste boje. I baš ta činjenica da moramo odrediti i izraziti ogroman broj 

različitih nijansi donekle opravdava rešenja u kojima moramo da se distanciramo 

od uobičajene upotrebe naziva za boje” (Novotni). Otuda apsurd da govorimo o 

žutom i zelenom konju (iako je Milka Ivić u svojoj studiji na ovu temu dala 

iscrpno objašnjenje da se tu ne radi o prvobitnom značenju reči zelen503 i da je 

to slučaj i u nekim drugim jezicima (Ivić, 1995), o plavcu, o konju lavanda ili 

jorgovan plave boje (levendulaszínű, orgonalila), itd. 

Uobičajene boje i njihova koloristička svojstva, koje se mogu javiti uz 

konja su: szürke – siva, fekete – crna, fehér – bela, barna – mrka/smeđa, világos 

– svetla/otvorena, sötét – tamna/zatvorena, fakó – bleda, fényes – sjajna, 

hamvas – zagasita. 

Neobične boje za konja su: 

1.  EZÜST – ʻsrebrnaʻ: feketeezüst ʻcrno srebrni sivacʼ, ezüstpej ʻsrebrni 

doratʼ, ezüst almásderes ʻsrebrni jabučasti zelenkoʼ, ezüst almásderes 

pej ʻsrebrni jabučasti doratʼ; 

                                                           
503

 U suštini je to konj čiji je „osnovni koloristički tonˮ svetao i po sebi ima „tragove 
tamnog koloritaˮ (Ivić 1995: 90). To je zapravo konj sive boje, koja kao takva odaje 
„utisak o nečem što je na sredini između crnog i belogˮ (Ivić 1995: 96). Ivić podseća da 
„Bodrost, krepkost, pa onda i odvažnost, silovitost – to su osobine koje se lako asociraju 
sa svojstvom 'biti mlad', a to svojstvo je, po svedočanstvu tolikih jezika sveta, neizbežna, 
spontana metaforična transpozicija pojma zelenog u ljudskoj svesti...ˮ (Ivić 1995: 99) 
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2.  ARANY – ʻzlatnaʼ: aranypej ʻzlatni doratʼ, aranysárga ʻzlatnožuti doratʼ, 

aranyfakó ʻzlatnobledi konjʼ, aranyderes ʻzlatni zelenkoʼ, arany 

Champagne ʻzlatni šampanjʼ; 

3.  VÖRÖS – ʻcrvenaʼ: vörössárga ʻcrvenožuta dlakaʼ, vörös gesztenyeszínű 

ʻcrveno kestenjastaʼ, vörösesszőke ʻcrvenkasto plavaʼ, vörös deres 

ʻcrveno jabučasta dlakaʼ, vörös aranyderes ʻcrvenozlatna jabučastaʼ, 

tulipiros ʻvatreni riđanʼ; 

4.  KÉK – PLAVA: kék – plavac, plavonja, almakék, almáskék – jabučasti 

plavac, kékpej ʻplavi doratʼ, kékszürke, kékesszürke ʻplavi sivacʼ, sötétkék 

ʻzatvoreni plavacʼ, szürkekék ʻsivi plavacʼ. 

Ni u srpskom ni u mađarskom jeziku nije uobičajeno za konja upotrebiti 

plavu boju, jedino kod kulaša tamnijih dugih dlaka nalazimo odrednicu plavac. 

Milka Ivić napominje da se kod konja „kvalifikacija plavac daje po izuzetku, 

nikako po pravilu” (Ivić 1995: 91). U mađarskom, pak, kako se to i iz gore 

navedenih primera vidi, nekada se češće javljala u značenju sive ili beličaste boje 

uz konja, odnosno da bi se istakao plavičasti sjaj njegove dlake. 

5.  ZELENA – ZÖLD: zeleni konj, zelenko – zöld ló 

Rekosmo da zelenku u mađarskom jeziku najviše odgovara deres, pošto 

se radi o sivom konju kod kojeg su izmešane crnosive i bele dlake pa tako 

izmešane daju odraz treće, zelenkaste boje. Nigde u savremenoj mađarskoj 

literaturi se ne pominje zeleni konj. Međutim, sasvim slučajno smo otkrili da je 

Oto Herman u svoju knjigu uvrstio i ovaj kuriozitet, i to u okviru dve odrednice:  

Fakószőr – Hortobágyon, MNy. VIII : 189. – egérszőrú, fakó tarka, hamvasfakó, 
rozsdásfakó, sárgafakó, világosfakó. Magyar Szó, 1904: 143., almás-, arany-, 
bontosláb-, egérszőrű-, szamárorrú-, szíjhátú-, zsemlyefakó, zöld ló, sültszőrű 
ló.  

Zöld ló – Magyar Szó, 1904: 143. – ? (fakószin fajta).  

Kako se on u tim odrednicama poziva na Mađar so, sasvim je moguće da 

se radi o terminu koji se u to vreme koristio samo u Vojvodini i da je to upravo 

bilo pod uticajem srpskog kao jezika sredine. 

U novijoj literaturi jedino Peter Novotni pominje specijalnu vrstu, a to je 

zöldlábú pej – dorat zelenih nogu, čija su griva i rep crni, a donji delovi nogu su 

identični kao i ostala dlaka na telu.  
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Asocijativni nazivi za boje 

U određivanju pojedinih nijansi u mađarskom jeziku se – mnogo više 

nego u srpskom – koriste asocijativni nazivi. Složenice kod kojih je drugi član 

neka od boja, a prvi član predmet, ili nešto iz čovekovog neposrednog okruženja 

što ga po svojoj karakterističnoj boji ili šari asocira na nijansu konjske dlake, na 

osnovu značenja možemo podeliti u više kategorija: 

– tkanina (najčešće zbog svetloće ili teksture, taktilnih karakteristika): 

patyolat (snežnobelo laneno platno), selyem (svila), bársony (somot); 

– biljke (uglavnom zbog boje), i to cveće: levendula (lavanda), orgona 

(jorgovan); voće: alma (jabuka), gesztenye (kesten), eper (jagoda), 

mogyoró (lešnik), meggy (višnja); drvo, ili industrijska biljka: mahagóni 

(mahagoni), len (lan); 

– životinje (zbog sličnosti u nijansama perja ili dlake, odnosno zbog šare 

koja je karakteristična za pojedine životinje), i to najčešće ptice: daru 

(ždral), gerle (grlica, golub), vércse (kobac), seregély (čvorak), holló 

(gavran); zatim divlje životinje i ribe: pisztráng (pastrmka), szarvas 

(jelen), őz (srna), zebra (zebra), farkas (vuk), leopárd (leopard), tigris 

(tigar); insekti i glodar: légy (muva), pók (pauk), egér (miš); 

– metal, mineral, ruda, kamen (najčešće zbog sjaja): vas (gvožđe), acél 

(čelik), szén (ugalj), arany (zlato), ezüst (srebro), borostyánkő (ćilibar); 

– ljudska karakteristika ili deo ljudskog tela: szőke (plav u smislu 

svetložut), szerecsen (crnac), máj (jetra), szeplő (pega); 

– najraznovrsnije pojave u prirodi: dér (inje), füst (dim), hópehely (snežna 

pahuljica), penész (plesan), rozsda (rđa), korom (gar), homály (sumrak); 

– šare: takart (prekriven), pettyezett (bobičast), foltos (mrljast), keretes 

(oivičen), tűzött (prošaran), babos (tufnast). 

U srpskom nalazimo imenice za obeležavanje konjskih boja izvedenih od 

prideva sa značenjem boja: belac, sivac, šarac, mrkov, samo je jedan od njih 

izveden od imenice koja označava pticu: vranac. Tim imenicama se zatim dodaje 

još neka boja kada želimo bliže da označimo nijansu dorata, sivca, alata, itd. U 

srpskom jeziku se mnogo ređe javljaju sintagme u kojima su determinativi nalik 

onima u mađarskom jeziku. Ako ih ima, to su uglavnom životinje: muvast, 
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mišast, pastrvast ili iznimno ima pojedinačnih slučajeva gde se kao atribut javlja 

naziv voća: jabučast, kestenjast. Retka pojava je i da neka ljudska karakteristika 

posluži za identifikaciju: prosed, pegav. 

Strani elementi u nazivima 

Nazivi koji u svom sastavu imaju neku pozajmljenicu su mahom novijeg 

datuma i odnose se uglavnom na šarene konje, kojih na našem podneblju nema 

baš puno, pa se narod nije ni potrudio da ih zameni domaćim terminima.  

Izabel u srpskim izvorima („svijetložuta do zlatna boja tela, griva, rep i 

noge su svetli, gotovo beli” Balenović et. al.) i Izabella-fakó u mađarskoj litera-

turi se pominje kao nijansa neke od osnovnih konjskih boja. Očigledno se ne radi 

o preuzetom nazivu novijeg datuma u oba jezika. Poreklo vodi od španske 

kraljice Izabele koja se 1601. godine zavetovala da neće promeniti košulju dok se 

njen suprug pobedonosno ne vrati iz pohoda zauzevši grad Ostende u 

Nemačkoj. Pošto je opsada grada trajala tri godine, bela košulje kraljice je 

postala sivo-smeđa. Ova odrednica za boju (Izabel-boja ili Izabel-smeđa) se 

danas najčešće koristi kao nijansa kod konja ili pasa.  

 

 
Izabel

504 

Tobiano je konj kod koga preko leđa i uz noge dominira beli gen, dok je 

glava uglavnom u boji ostale dlake. Kod Sabino konja glava i donji deo nogu su 

bele boje, a dlake po telu su tamnosmeđe. Overo konj retko ima bele šare na 

                                                           
504

 Izvor:  https://hr.agrolib.rs/znacajke-konja-isabella-odijela-konj-959 (Preuzeto: 26. 5. 
2019). 

https://hr.agrolib.rs/znacajke-konja-isabella-odijela-konj-959%20(Preuzeto:%2026
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leđima, one se pružaju prema gore od trbuha i najčešće su nepravilne. Tipičan 

predstavnik je bele glave sa tamnim nogama. Tovero ima velike, raspoređene 

bele šare po leđima. Rabicano poseduje prosedu dlaku samo na trbuhu koja se 

pruža sa strane prema leđima. Donji deo nogu i sredina glave su beli, ostatak 

dlake je svetle boje. Šampanj (Champagne) boja, kao pozajmljenica najčešće se 

koristi za tkanine, ali eto, postoji i dlaka konja koja se ovako karakteriše. To su 

konji svetle zlataste dlake, i postoji više preliva šampanj nijanse. 

 

  
Tobiano

505 Overo
506 

ZAKLJUČAK 

Nazivi za boje konja i u mađarskom i srpskom jeziku se ustanovljavaju na 

sličan način. U srpskom su češći nazivi koji se koriste isključivo u ovu svrhu (alat, 

dorat, vranac, kulaš), a u mađarskom jeziku su zastupljeniji asocijativni nazivi. Za 

oba jezika je karakteristično da se osnovne, uobičajene boje spektra koriste u 

neuobičajenoj funkciji, pa tako konji mogu biti plavi, zeleni, crveni, zlatni, 

srebrni. Prikupljeni korpus nam ukazuje na to da u mađarskom jeziku imamo 

malo istančanije razlike i da su boje možda distanciranije, ima više nijansi, te da 

samo dobar poznavalac ovih životinja može sa sigurnošću da odredi boju konja.  

                                                           
505

 Izvor: https://en.wikipedia.org/wiki/Tobiano (Preuzeto: 26. 5. 2019). 
506

 Izvor: https://www.ufaw.org.uk/horses/american-paint-horse---overo-lethal-white-
foal-syndrome (Preuzeto: 26. 5. 2019). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tobiano
https://www.ufaw.org.uk/horses/american-paint-horse---overo-lethal-white-foal-syndrome
https://www.ufaw.org.uk/horses/american-paint-horse---overo-lethal-white-foal-syndrome
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áll  állattan    zoologija  
argó  argó, tolvajnyelv  žargonski 
ásv  ásványtan   minerologija 
átv  átvitt értelmű, figuratív  figurativno 
biz  bizalmas   familijaran 
csill  csillagászat   astronomija 
nép  néprajz    etnologija 
f  nőnemű, femininum  ženski rod 
fn  főnév    imenica 
gazd  (köz)gazdaság   ekonomija 
geol  földtan    geologija 
gúny  ironikus, gúnyos  ironičan 
HSZ  hívószó    stimulus 
irod  irodalmi   književni 
ját  játék    igra 
m  hímnemű, masculinum  muški rod 
mezőg  mezőgazdaság   poljoprivreda 
mn  melléknév   pridev 
n  semlegesnemű, neutrum srednji rod 
nép  népi    narodni 
nm  nanométer   nanometar 
növ  növénytan   botanika 
orv  orvostan   medicina 
pejor  rosszalló   pejorativno 
pol  politika    politika 
ritk  ritka    retko 
sp  sport    sport 
tört  történelem   istorija 
tréf  tréfás    šaljivo 
túlz  túlzás    preterivanje 
vál  választékos   prefinjeno 
vegy  vegyészet   hemija 
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vki  valaki    neko 
vmely  valamely   neki 
vmi  valami    nešto 
VSZ  válaszszó   asocijacija, odgovor 
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a  pridev   melléknév 
agr.  poljoprivreda  mezőgazdaság 
astr.  astronomija  csillagászat 
biol.  biologija  biológia 
bot.  botanika  növénytan 
dem.  deminutiv  kicsinyítő 
ekon.  ekonomija  közgazdaság 
fam.  familijaran  bizalmas 
fig.  figurativan  átvitt értelmű 
film.  film   film 
fiz.  fizika   fizika 
fot.  fotografija  fényképészet 
geol.  geologija  földtan 
hem.  hemija   vegytan 
ind.  industrija  ipar 
ir.  ironičan  gúnyos 
ist.  istorija   történelem 
kul.  kulinarstvo   konyhaművészet 
lit.  književni   irodalmi 
m   muški rod  hímnemű 
med.  medicina  orvostan 
met.  meteorologija  meteorológia 
metal.  metalurgija  fémkohászat 
min.  mineralogija, rudarstvo ásványtan, bányászat 
n  imenica   főnév 
pol.  politika   politika 
rel.  religija   vallás 
s  srednji rod  semlegesnemű 
šalj.  šaljivo   tréfás 
sp.  sport   sport 
teh.  tehnika, tehnički műszaki 
tekstil.  tekstil   textil 
ž  ženski rod  nőnemű 
zool.  zoologija  állattan 
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