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1. Bevezetés
A színnevek a mindennapi nyelvhasználatban viszonylag gyakoriak, vizsgálatukkal
évtizedek óta több tudományág foglalkozik, és mindegyik a maga területén úgy tartja, hogy
a kérdést alaposan megvizsgálta és véglegesnek tekinthető eredményekre jutott.
Először is tisztázni kell, mi is a szín. Bár a színek mindennapi életünk szerves részét
képezik, nagyon nehéz definiálni, hogy mi is a ’szín’. A Magyar Szabvány (MSz 9620)
meghatározása szerint a szín „a látható sugárzásnak az a jellemzője, amelynek alapján a
megfigyelő a látótér két azonos méretű, alakú és szerkezetű, egymáshoz csatlakozó része
között különbséget tud tenni, és ezt a különbséget a megfigyelt sugárzások spektrális
eloszlásának eltérése okozhatja” (Ábrahám 1998: 466). A magyar nyelv értelmező szótára
is hasonló stílusú definíciót tartalmaz: a szín „a tárgyaknak, testeknek, jelenségeknek az a
tulajdonsága, milyensége, amelyet a szemünkbe jutó fénysugarak hullámhossza és
rezgésszáma szerint alakuló látási érzetként észlelünk” (ÉrtSz.). A szín három
tulajdonságból adódik össze: némely szakkönyvek szóhasználatában ezek a fényesség,
árnyalat és telítettség (pl. Sekuler–Blake 2000: 207), míg mások szerint világosság,
színezet és telítettség (pl. Atkinson et al. 1994: 117).

2. Az értekezés célkitűzése, módszerei és forrásai
Az értekezés általános célja a magyar alapszínnevek vizsgálata különféle
megközelítésekből. Az értekezés áttekinti a nemzetközi szakirodalomban fellelhető
fontosabb kutatási irányokat, és bekapcsolja a magyar színnevek vizsgálatát ebbe a
hatalmas és kiterjedt kutatási területbe. Továbbá igyekszik megválaszolni olyan régóta
nyitott kérdéseket, mint például hány alapszínnév van a magyar nyelvben és melyek azok.
A magyar nyelvű szakirodalom a színnevekkel kapcsolatos nagy számú kutatási terület
közül csak kevéssel foglalkozik, ezek közül többet inkább csak említenek, és sok érdekes
kérdésről egyáltalán nem olvashatunk magyarul. A magyar alapszínnevek kérdésével – a
nemzetközi szakirodalom bőségéhez képest – a magyar szakirodalomban kevesen
foglalkoznak, és nincs tudomásom átfogó, ugyanakkor új eredményeket is felmutató
monográfiáról magyar szerző tollából.

Konkrét célok
Konkrét célom a nemzetközi szakirodalomban fellelhető eredmények elemző,
összehasonlító bemutatása után egyes nemzetközileg ismert eredmények és módszerek
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alkalmazása a magyar nyelv alapszínneveire. Az értekezésben bemutatandó vizsgálatok
célja:


a releváns nemzetközi szakirodalom főbb gondolatmeneteinek összefoglalása,

különös tekintettel azokra a kutatási irányzatokra, amelyek a magyar nyelvészeti
irodalomban nem kaptak kellő visszhangot,


a

magyar

alapszínnevekről

fellelhető

források

részletes

ismertetése,

összevetése, eredményeik értékelése,


a magyarban alapszínnévként szóba jöhető színnevek a több oldalról

(lexikográfia, terminológia, korpusznyelvészet, lexikológia) történő vizsgálata


a piros/vörös problémakör körüljárása,



az „alapvetőség” kritériumainak vizsgálata,



a magyar nyelv alapszínneveinek megállapítása.

Módszerek és források
Ezen egymásba fonódó kutatási célok konkrét kutatási feladatokhoz vezettek. A
megfelelő kutatási módszereket Fóris (2008) kutatásmódszertani könyvének segítségével
találtam meg.
A kutatási terület szerteágazó volta miatt többféle, egymást kiegészítő módszert
alkalmaztam. Vizsgálataim alapvetően leíró jellegű, részben elméleti, részben empirikus
vizsgálatok.
A színnevekről szóló szakirodalom feltérképezéséhez nagy mennyiségű cikket,
publikációt tekintettem át. A magyar alapszínnevek vizsgálatát a finnugor nyelvek
kontextusából kezdtem, és ebből szűkítettem a nézőpontot a magyar nyelv alapszínneveire.
Olvasmányaim során sok olyan nyelvészeti publikációval találkoztam, amelyek a
színnevek jelentéseit a szem különböző receptorainak érzékenységéből vezették le, és
hullámhossz görbékkel támasztották alá érvelésüket. Mivel hiányos fiziológiai és fizikai
ismereteim miatt gondjaim voltak az ilyen cikkek megértésével, előbb áttekintettem a
színlátás mechanizmusát, majd egyetemi optika tankönyvekhez fordultam segítségért.
Abban bíztam, hogy az egzakt természettudományos leírásból kiderül számomra, hogy mi
is pontosan a magyarázata a színek közötti hierarchiának és pontosan mik az egyes színek
jellemzői.
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Ehelyett felismertem, hogy egyrészt a szemben lévő csapok érzékenységéből nem
következik az elsődleges alapszínek léte, másrészt az optikában nem ugyanazokat az
árnyalatokat tekintik alapszíneknek, mint amit a nyelvészetben alapszínneveknek, ráadásul
az egyes fizika tankönyvek is eltérő szóhasználatot alkalmaznak. Ezért elvégeztem a
szakszövegek (fénytani, nyomdászati és kiadványszerkesztői szakkönyvek) terminológiai
elemzését azzal a céllal, hogy kivonjam a fogalmak meghatározó jegyeit. Ez a kutatás nem
hozott egyértelmű eredményt, így egyéb vizsgálati módszerekhez folyamodtam.
A lexikográfiai vizsgálatok forrásai egynyelvű magyar értelmező szótárak voltak. A
rendelkezésre álló értelmező szótárakban (A magyar nyelv értelmező szótára (ÉrtSz. 19591962), a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKSz.2 2003), és az Értelmező szótár+ (ÉrtSz.+
2007) kikerestem az alapszínnevekre vonatkozó definíciókat, és ezeket elemeztem
tartalmuk szerint. Ezen kívül egy online elérhető magyar színszótárt is forrásként
használtam.
A színnevek kvantitatív vizsgálatához egy hatalmas nemzetközi adatbázist, a World
Color

Surveyt

(www.icsi.berkeley.edu_wcs_data.html)

használtam

forrásként,

a

korpusznyelvészeti elemzéshez pedig a Magyar Nemzeti Szövegtár volt a forrásom.
Az alapszínneveken túl tanulmányoztam egyéb magyar színneveket is. Ezeket
esküvői magazinokból gyűjtöttem, amelyek különösen gazdag forrásnak bizonyultak. A
kigyűjtött színneveket funkcionális-szemantikai és a morfológiai vizsgálatnak vetettem alá.
A felhasznált tudományos művek adatait az Irodalomban, a szótárak és más
lexikográfiai művek, valamint az egyéb források adatait a Forrásokban sorolom fel.

3. Az értekezés felépítése
Az

értekezés

nyolc

fejezetből

áll,

ehhez

kapcsolódik

a

Tartalom,

a

Köszönetnyilvánítás, az Irodalom, a Források jegyzéke és a Függelék.
Az első, bevezető fejezetben meghatározom a kutatás tárgyát, a témaválasztás okát,
és bemutatom az értekezés felépítését.
A második fejezetben szakirodalmi áttekintést nyújtok: a színnevek vizsgálatának
történetét, elméleti hátterét és néhány kutatási irányzatát mutatom be. Az értekezésben nem
törekszem a teljes szakirodalom összefoglalására, hiszen lehetetlen volna a könyvtárnyi
könyvet és publikációt bemutatni. Az alapművek feldolgozása után főként olyan altémákra
koncentrálok, amelyek a magyar nyelvészeti publikációkból eddig méltatlanul kimaradtak.
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Külön alfejezet foglalkozik a színlátás fiziológiai hátterével, a használatban lévő
színskálákkal és színrendszerekkel. Megállapítottam, hogy a szemben lévő háromféle
színérzékelő receptor érzékenységéből nem következik az alapszínnevek lexikalizálásának
sorrendje. E három csap ugyanis az 570, 535 és 445 nm hullámhosszú fényre érzékenyek,
amelyek rendre a sárga, zöld és kék színtartományba esnek; és ezzel nem indokolható sem
a piros színnév kiemelt helyzete; sem az, hogy sok magasabb stádiumú nyelvben a kék és a
zöld színre nincs külön színnév. A színlátás kapcsán a szemben lévő csapokon túl legalább
olyan fontos szerepe van az inger agyi feldolgozásának: az inger és végighalad az agy
hierarchikus elrendezésű vizuális területein, és végül a látókéregbe jut, amelynek hat rétege
van. Kimutatható az is, hogy az agy nyelvfeldolgozásért felelős területei aktívan részt
vesznek a vizuális percepcióban, és az agy nem automatikusan dolgozza fel a szemből
érkező ingereket (Tan et al. 2008).
Áttekintettem a nyelvi relativizmus elméletét különböző mértékben támogató
eredményeket (pl.: Lenneberg 1971; Kay és Kempton 1984; Davies és Corbett 1997;
Gilbert et al. 2006; Drivonikou et al. 2007; Tan et al. 2008; Kay et al. 2009) és az azt
cáfoló, univerzalista eredményeket (Berlin és Kay 1969; Collier et al. 1976; Kay és
McDaniel 1978; Rosch 2004; Kay és Regier 2003; Regier et al. 2005; Lindsey és Brown
2006) is. A képet tovább árnyalják a kulturális meghatározottság szemléletében született
kutatási eredmények (McNeill 1972; Davies et al. 1992; Levinson 2001). Ezután rátérek a
kategoriális percepció (Saunders–van Brakel 1997; Roberson et al. 2000; Davidoff 2001;
Özgen és Davies 2002; Davidoff et al. 2007; Roberson és Hanley 2010) és a
prototípuselmélet (Rosch 1978 és 2004; Heit és Barsalou 1996; Barsalou 1989; Wierzbicka
1990) releváns megállapításaira. Végül betekintést nyújtok a színnevek terén végzett
pszicholingvisztikai vizsgálatokra: a Stroop hatás kutatására, és a színnevek elsajátításának
vizsgálatára életkor és nem alapján (amelynek magyar kisgyermekekre történt
alkalmazását lásd Gósy 1998).
A harmadik fejezetben ismertetem az értekezés célkitűzéseit, a vizsgálatok
módszereit és forrásait. Az értekezés általános célja a magyar alapszínnevek vizsgálata
különféle

megközelítésekből:

terminológiai,

lexikográfiai,

korpusznyelvészeti

és

lexikológiai szempontból. Célom a témakör alapos körüljárása, ezért hipotéziseket nem
fogalmazok meg.
A negyedik fejezetben bemutatom a finnugor (udmurt, észt, finn, mordvin,
cseremisz) alapszínnevekről készült vizsgálatokat, majd a magyar alapszínnevek területén
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végzett kutatásokat elemzem részletesen, különös tekintettel a piros/vörös színnevek
problémájára (lásd pl. Csapodi 1899; Gárdonyi 1920; Kenedy 1921; Selényi 1948,
MacLaury et al. 1997; Kiss–Forbes 2001).
Ha a színnév alapvető voltának Berlin–Kay (1969) által megszabott kritériumait a
magyar nyelvre alkalmazzuk, több szerző (lásd pl. Kiefer 2005: 132; Kicsi 1990: 1144;
Kicsi 1988: 460−461; Kiss 2004: 161; Kövecses–Benczes 2010: 34) is amellett foglal
állást, hogy a rózsaszín és a narancssárga nem alapszínnév a magyarban, mert nem
monolexémikusak, ráadásul egy tárgy nevét tartalmazzák (narancs, ill. rózsa), ezzel rögtön
két kritériumot is megszegnek. Mindkét színnévvel kapcsolatban további problémaként
merülhet fel, hogy többféle változatban léteznek a nyelvben: narancs, narancsszín,
narancsszínű, narancssárga, illetve rózsaszín és rózsaszínű. Néhány szerző (pl. Koski
1983; Crawford 1982; Uusküla 2007 és 2008) azonban azt javasolja, hogy a
monolexémikus kritériumhoz való ragaszkodás nem megalapozott, mert az alapszínnév
nem nyelvészeti, hanem pszichológiai fogalom, és ezért nem célszerű nyelvészeti alapon
kizárni bizonyos színneveket a lehetséges alapszínnevek közül. Az értekezésben
bemutatott vizsgálatok ezt a nézetet támasztják alá.
A narancssárga és rózsaszín terminusok bizonytalanságán túl nem teljesen
egyértelmű az sem, hogy az angol purple színnévnek mi a magyar megfelelője: az
optikában erre a színtartományra a bíbor és a lila színnév is használatos, sőt néha az ibolya
is. A magyar nyelv ráadásul több forrás szerint (pl.: Berlin–Kay 1991: 95; Palmer 1981:
74–75; Taylor 1995: 14; Wierzbicka 1996: 317), egyedülálló a világon abból a
szempontból, hogy két szót lexikalizált a PIROS tartományra. Mint azt Uusküla (2011)
alapján bemutatom, ez egyrészt nem csak a magyar nyelvre jellemző (hanem a csehre is),
másrészt nem tekinthető alapszínnévnek mind a két lexéma.
Az ötödik fejezetben a magyar színneveket vizsgálom terminológiai és
lexikográfiai szempontból. Fénytani, nyomdászati és kiadványszerkesztői szakkönyvek
segítségével kísérlem meg elvégezni az alapszínnevek terminológiai elemzését Fóris
(2005) munkája alapján. Ez a vállalkozás nem a várt eredményt adta, mert a) a színnevek
köznyelvi jelentése és használata nem mindig azonos a szaknyelvi jelentéssel és
használattal; b) a különböző tudományterületek ugyanarra a színárnyalatra eltérő
színneveket használhatnak; c) egy szakterületen belül, azaz az optika szóhasználatában is
találunk eltéréseket a különböző szakkönyvek között. A színnevek szerepe a hétköznapi
nyelvhasználatban tehát nem a színek fizikai tulajdonságain alapul. Természettudományos
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szakszövegek alapján nem lehet ugyanis egyértelműen meghatározni az egyes
színfogalmak meghatározó jegyeit. Másképpen megfogalmazva: a fénytan nem kezeli
olyan egzakt módon a színeket, mint ahogyan azt bizonyos nyelvészeti publikációk (pl.
Kay–McDaniel 1978) láttatják.
Ezután ismertetem a kvalitatív mérés és az etalon szerepét a magyar alapszínnevek
egynyelvű

értelmező

szótárakban

fellelhető

definícióiban.

Igazolom,

hogy

a

színterminusok definíciói kvalitatív mérések alapján kerültek megadásra. A vizsgált szótári
definíciókban az etalont vagy a napfény spektrumával mérik össze, vagy hasonlattal,
metaforával adják meg.
Végül, ebben a fejezetben ismertetek egy online adatbázist, a www.szinszotar.hu
honlapot. Megvizsgálom a weboldalon található szótáron kívüli részeket, a magyar
egynyelvű szótári részt, és a kétnyelvű szótárakat is. A Színszótár-ABC enciklopédikus
jellegű, egynyelvű magyar anyag, amely betűrendben tartalmaz 950 színnevet és 80
árnyalatot, bőséges képi illusztrációval. A kétnyelvű szótárak kötött két angol−magyar
szólistát, és egy-egy olasz−magyar, francia−magyar és német−magyar szólistát is találunk.
A hatodik fejezet tartalmazza a színnevek kvantitatív és korpuszalapú vizsgálatát.
Bemutatom egy nagyszabású nemzetközi kutatóprogram – a World Color Survey –
módszereit és eredményeit. A hatalmas mennyiségű felvett adat különféle statisztikai
eljárásokra ad lehetőséget, ezek közül ismertetek néhányat (Kay és Regier 2003; Regier és
munkatársai 2005; Lindsey és Brown 2006). Ezután a Magyar Nemzeti Szövegtár
magyarországi

alkorpuszában

vizsgálom

a

magyar

alapszínnevekről

kinyerhető

gyakorisági adatokat. Külön vizsgálom a piros és vörös színnevek gyakoriságát a műfajok
szerinti alkorpuszokban, valamint az ezekkel a színnevekkel legtöbbször együtt előforduló
főneveket.
A hetedik fejezetben ismertetek egy esküvői magazinokból gyűjtött saját
minikorpuszt. A legtöbb terminust a kék kategóriában találtam, ezt mutatom be részletesen.
Végül elvégzem a majdnem 200 színnév funkcionális-szemantikai és morfológiai
vizsgálatát.
A nyolcadik fejezetben az értekezés eredményeit foglalom össze magyarul, a
kilencedik fejezetben pedig idegen nyelvű összefoglalást nyújtok.
Az értekezést az Irodalom, a Források jegyzéke és a Függelék zárja.
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4. Az értekezésben leírt vizsgálatok tudományos
eredményei
1. Megállapítottam, hogy a színnevek jelentése nem vezethető vissza egyértelműen a
látás fiziológiájára.
2. Elvégeztem

a

színfogalmak

meghatározó

jegyeinek

vizsgálatát

optikai,

kiadványszerkesztő és nyomdászati szakszövegek alapján.
3. Igazoltam, hogy a színnevek hétköznapi nyelvhasználatban betöltött szerepe nem a
fény fizikai tulajdonságaiból következik, mert a szakszövegek alapján nem voltak
egyértelműen meghatározhatók a fogalmak meghatározó jegyei.
4. Megállapítottam, hogy az egynyelvű magyar szótárak a színterminusok definícióit
kvalitatív mérések alapján adják meg: az etalont vagy a napfény spektrumával mérik
össze, vagy hasonlattal, metaforával adják meg.
5. Összevetettem

a

színnevek

kutatásáról

szóló

nagyszámú

publikációt,

és

megállapítottam, hogy ezek egymásnak konzekvensen ellentmondó következtetéseket
vonnak le, mert az egymással szemben álló elméleti keretek mindegyikére számos
bizonyíték kimutatható.
6. Rávilágítottam, hogy a nemzetközi szakirodalom bőségével szemben a magyar nyelv
alapszínneveiről készített kutatások, publikációk száma viszonylag kevés.
7. Több szempont alapján elemeztem a magyar alapvető színnevekről publikált magyar
és angol nyelvű írásokat.
8. Rámutattam a Berlin és Kay (1969) munkájában a magyar nyelvvel és a magyar
adatközlővel kapcsolatos hibák sorozatára.
9. Elvégeztem a magyar alapszínnevek gyakoriságának vizsgálatát a Magyar Nemzeti
Szövegtárban.
10. Külön vizsgáltam a piros és vörös színnevekkel leggyakrabban együtt járó főneveket,
és ezen színnevek gyakoriságát az öt különböző műfaji alkorpuszban.
11. Kigyűjtöttem a színneveket esküvői divatlapokból, és elemeztem őket funkcionálisszemantikai valamint morfológiai szempontból.
12. Összegyűjtöttem és értékeltem a narancssárga és rózsaszín terminusok alapszín
besorolása ellen és mellett szóló érveket.
13. Összegyűjtöttem és értékeltem a bíbor és lila terminusok alapságára vonatkozó
szempontokat.
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14. Összegyűjtöttem és értékeltem a piros és vörös terminusok alapsága ellen és mellett
szóló érveket.
15. Megállapítottam, hogy a magyarban Berlin és Kay (1969) eredeti (nyelvészeti)
kritériumai alapján kilenc alapszínnév van: fekete, fehér, piros, sárga, zöld, kék,
barna, szürke és lila.
16. Megállapítottam,

hogy

az

alapszínnév

nem

nyelvészeti,

hanem

(kognitív)

pszichológiai fogalom, így az alapszínnevekre vonatkozó négy kritérium közül a
monolexémikus kitételt el kell vetni, mert bizonyos nyelvekből indokolatlanul zár ki
színneveket az alapszínnevek közül.
17. Megállapítottam, hogy a magyar nyelvben ebben a szemléletben 11 alapszínnév van:
fekete, fehér, piros, sárga, zöld, kék, barna, szürke, lila, narancssárga és rózsaszín.
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