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1. Bevezetés 

 

A színt, mint anyagi formának egy speciális tárgyi megjelenését, konkrét objektív 

dolgokhoz kell csatolni. A szín ugyanakkor a szubjektív emberi érzékelésre támaszkodik. 

Ezeknek a tulajdonságoknak köszönhetően a szín egy hidat épít az objektív világ és 

szubjektív emberi érzékelés között. 

Disszertációm megvizsgálja a madarin kínai nyelvű alapszínnevek prototipikus 

jelentését és nem-prototipikus kiterjesztett jelentését korpuszadatok alapján, vagyis 

regények, internetes szövegek és szótári adatok segítségével. Ezáltal demonstrálja a 

hálózati kapcsolatot a prototipikus és nem-prototipikus jelentés között és azt, hogy a 

kiterjeszttett jelentés milyen kölcsönhatásban áll egymással. 

Mint az közismert, nagy a különbség az ősi kínai és a modern kínai nyelv között, a 

karakterektől kezdve a nyelvtanon át. Ennek a disszertáció a célja, hogy felkutassa az 

alapszínnevek szemantikáját a modern kínai nyelvben és az eredményeket felhasználja 

kínai, mint idegen nyelv oktatásához a Fudan Egyetem nemzetközi kulturális 

csereprogramjában. Tehát disszertációm a modern kínai nyelv alapszínneveire fókuszál, 

nem az ókínaiakra. 

Berlin és Kay kritériumai szerint az angol nyelvben tizenegyféle alapszínnevet 

használnak: fekete, fehér, piros/vörös, sárga, zöld, kék, barna, szürke, narancs, lila és 

rózsaszín. A kínai nyelv alapszínneveinek száma a mai napig vitatott téma. Magam Ye 

Jun állítása felé hajlok, amely szisztematikus tanulmányokra épül, és amely szerint a kínai 

nyelvben nyolc alapszínnév van. Ezek: a fekete, fehér, piros/vörös, sárga, zöld, kék, 

szürke és lila. 

Néhány tudós a konkrét színnevek tanulmányozásához a kódolási folyamatot elemezte, 

vagyis azt, hogy hogyan nevezünk el színeket. Míg mások a szemantikai dekódolás 

vizsgálatával próbáltak választ találni erre a problémára. A kínai színnevek 

tanulmányozásakor a legtöbben a mondattanra koncentráltak (nyelvtani perspektíva). A 

magyar és kínai színnevek  összehasonlításáról csak néhány tanulmány készült. A jelen 

disszertáció megfigyeli az asszociációs jelentését a kínai színneveknek a szemantikai 

perspektíva segítségével és leírja, hogy ezek az asszociációs jelentések hogyan 

keletkeznek és fejlődnek. Interjúk és kérdőívek segítségével  összehasonlítottam az 

alapszínnevek asszociációs jelentését magyarul és kínaiul. Az eredmények alapján, 

megpróbáltam általánosítani a különbségek és hasonlóságok okát. Ugyanakkor 

megvizsgáltam, hogy az SLA (kínai, mint idegen nyelv tanulása) befolyásolja-e az 
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alapszínnevek asszociációs jelentését a magyar anyanyelvű kínai nyelvet tanulók 

gondolkodásában. 

 

 

2. A disszertáció szerkezete 

 

A disszertáció hat fejezetből áll.  

Az első fejezet egy bevezetés, amelyben röviden leírom a disszertáció motivációját, 

célját, az elemzés területét és a használt módszertant.  

A második fejezet a szín fogalmának definiálásával foglalkozik. Bemutat különböző 

nézőpontokat és áttekinti a magyar és kínai alapszínnevekkel foglalkozó tanulmányokat. 

Ezután összefoglalja a kínai alapszínnevekkel foglalkozó tanulmányokat és a szemantikai 

megközelítés hátrányát.  

A harmadik fejezetben négy elméleti módszert mutatok be, amelyeket a kognitív 

szemantikai perspektíva segítségével alkalmazhatunk új jelentések feltárására, hogy 

mélyítsük a kínai alapszínnevek elemzését.  

A fő eleme a disszertációnak a negyedik fejezet. Ebben  először összefoglalom a nyolc 

kínai alapszínnek a tulajdonságait, majd összehasonlítom azokat más nyelvek 

alapszínneveivel. Ezután  bemutatom a korpuszból összegyűjtött alapszínneveket és 

kifejezéseket és szemantikai szempontból elemzem őket. A kínai alapszínnevek négy 

féleképpen lettek osztályozva: prototípus jelentés, sematikus bővített jelentés, metaforikus 

bővített jelentés és metonimikus bővített jelentés. Ezek a jelentések mind egymáshoz 

kapcsolódnak és egy radikális szemantikai hálózatot alkotnak. 

Miután a kínai alapszínnevek szemantikáját megvitattam,  a kérdőívek eredményeire 

fókuszálok az ötödik fejezetben, hogy bemutassam a különbségeket és hasonlóságokat a 

kínai és magyar színfogalmak asszociációs jelentéseiben. A keret és kontraszt elmélet 

(frame and contrast theory) szerint, a különbségeket fontosabb kiemelni, mivel azok 

félreértéseket okozhatnak. A fehér, fekete, vörös, zöld és sárga színek példáját 

felhasználva  bemutatom a különbségek okát. Ennek az összehasonlításnak köszönhetően, 

többet tudunk az alapszínnevek szemantikájáról. 

A hatodik fejezet feltárja, hogy az SLA (idegennyelv-elsajátítás) befolyásolja-e az 

alapszínnevek asszociációs jelentését. Ennek a megvizsgálásához, kérdőíveket és 

interjúkat készítettem a Fudan Egyetem magyar anyanyelvű diákjaival. Két fajta 

nézőpontból is elmagyarázzom az SLA-ban megjelenő hatásokat. Az egyik nézőpont azt 

vizsgálja, hogy befolyásolja-e azt, hogy hogy használják a magyar színszavakat a kínai 
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nyelvet tanuló magyarok. Míg a másik szempont értékeli a színnel kapcsolatos kifejezések 

tanulási teljesítményét kínai környezetben. Az adatok elemzésével képet kapunk a kínai 

alapszínnevek tanulásáról a magyar anyanyelvűek körében. A hatodik fejezet végén 

elmagyarázom az diák- és tanári nézőpontot, valamit a tanítási módszereket és javaslatot 

ad, hogy milyen tanítási stratégiákkal lehet a diákok teljesítményét javítani. 

 

 

3. A disszertáció főbb tartalma 

 

3.1 Szemantikai elemzés 

A kognitív szemantika szerint a nyelv egy kognitív képesség. Az emberi kognitív 

képesség egyik fő eleme a kommunikációban szerzett tapasztalatok felfogása. Ezt az 

elméletet társítottam a szemantikai elemzéssel. Korpuszelemzés segítségével az 

alapszínnevek szemantikai elemei a kínai nyelvből négy típusba lettek sorolva: prototípus 

jelentés, sematikus bővített jelentés, metaforikus bővített jelentés és metonimikus bővített 

jelentés. A disszertáció bizonyítani próbálja, hogy a kínai alapszínnevek szemantikai 

elemei nem izoláltak, hanem egymáshoz kapcsolódnak és egy radikális hálózatot 

alakítanak ki. Minden kínai alapszínnévnek  van prototipikus jelentése, ez maga a szín, és 

más szemantikai elemeknek van bővített jelentése, kép sémák, metaforák és metonímiák 

szerint. A szemantikai elemek egy koherens rendszert alkotnak aszerint, ahogy 

feldolgozzuk őket. 

A negyedik fejezetben két teszt segített bebizonyítani, hogy az alapszínnevek 

prototípus jelentése maga a szín. Az egyik tesztben 42 résztvevőt kérdeztem meg arról, 

hogy mi jut eszükbe a fekete színről. Egy másik tesztben gyerekek válaszoltak arra, hogy 

mit jelent a ’fekete’ szó. Mindkét teszt eredményei alátámasztják, hogy a ’fekete’, mint 

szemantikai elem a fekete szín prototípusa. 

Később a korpusz felhasználásával, amelyben kínai regények, versek és újságcikkek 

szerepeltek, a kínai alapszínnevek bővített szemantikai elemei három kategóriába lettek 

sorolva. Ezek a sematikus bővített jelentés, metaforikus bővített jelentés és metonimikus 

bővített jelentés. A szemantikai elemzés után felvázoltam egy szemantikai hálózatot a 

kínai alapszínnevekre. Ebben a nyolc radikális szemantikai hálózatban, szemantikai 

elemek között egyértelmű kapcsolat, kialakulás és a motiváció figyelhető meg. A 

szemantikai elemek nem véletlenszerűen alakulnak ki, hanem ehhez a hálózathoz 

kapcsolódva. 

A korpusz szemantikai elemzése után a következőket figyeltük meg. 
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angol kínai írásjegy pinyin szemantikai 

egységek száma 

angol kínai írásjegy pinyin 

black 黑 hēi 10 white 白 bái 

red 红 hóng 17 yellow 黄 huáng 

green 绿 lǜ 10 blue 蓝 lán 

grey 灰 huī 10 purple 紫 zǐ 

 
A piros/vörös színnek (red) van a legtöbb szemantikai eleme. Berlin és Kay elmélete 

szerint ez a szín második a megjelenés sorrendjében, míg a kék, aminek a legkevesebb 

szemantikai eleme volt, a negyedik. Ennek az oka az lehet, hogy a kínai nyelvben a 青 

(qing) karaktert is használják zöld színnévként és ennek karakternek a szemantikája 

magábafoglalja a 蓝（lán）’kék’ szemantikai „fedésének” egy részét is. Emellett a 蓝

（lán）’kék’ szín régóta keveredik a 绿（lǜ）zölddel. Ezek az okok miatt a kék 

színfogalom szemantikája nem annyira fejlett, mint más nyelvekben és éppen ezért 

kevesebb szemantikai elem kapcsolódik hozzá. 

A nyolc kínai alapszínnévszemantikai hálózatából készített diagramból könnyen 

észrevehetjük, hogy a diagram közepén a prototípus jelentés van, míg a többi szemantikai 

elem nem izoláltan vagy véletlenszerűen jelenik meg hanem a hálózat körül, abba 

beágyazva.  

Az alapszínnevek szemantikájának a gyökere a tárgyi környezetben található. 

Különböző kognitív folyamatok segítségével több jelentés fejlődött ki. 

Ha a ’piros’ színnévnek a szemantikai hálózatát megvizsgáljuk, látjuk, hogy 17 

szemantikai elemet tartalmaz és minden egyes elemnek saját motivációja van. Ezen felül a 

szemantikai elemek között kapcsolat áll fent. Tehát ez a 17 szemantikai elem nem izolált 

hanem egybefüggő. A szemantikai hálózat a motivációt is tisztán bemutatja.  

A szemantikai elemek kapcsolatát a ’vörös’ alapszínnel a következőképpen kódoltuk: 

a LINK szimbólumt használtuk a sematikus bővített jelentés megjelöléséhez, M-et a 

metaforikus bővítés jelöléséhez és Me-t a metonímiai bővítés jelölésére. Ennek a 

segítségével leírhatjuk a kínai alapszínnevek  szemantikáját. A a nyolc kínai alapszínnév 

szemantikai hálózata megtalálható ebben a disszertációban. Például a 4.25 ábra bemutatja 

a 红 (hóng) ’vörös’ szín szemantikai hálózatát. 
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4.25 ábra: a 红 (hóng) ’vörös’ szín szemantikai hálózata. 

 

3.2  Összehasonlítás a magyar nyelvvel 

 A szemantikai elemzésen kívül az összehasonlítás is hatékony módja annak, hogy 

megfigyeljük a szemantikát. A keretelmélet felhasználásával, amely kimondja, hogy a 

fogalmak egymáshoz kapcsolódnak és nemcsak véletlenszerűen jutnak eszünkbe, az 

ötödik fejezetben két kísérletet végeztem, hogy a magyar és kínai alapszínnevek 

asszociációs jelentését összegyűjtsem. A résztvevők Pekingben és Sanghajban élő kínai 

anyanyelvű emberek voltak, akik sosem tanultak magyarul, illetve Budapesten élő magyar 

anyanyelvűek. 

Ebben a részben a disszertáció öt alapszín fogalommal foglalkozik, ezek: a fehér, 

fekete, vörös, sárga és zöld. Ennek az oka, hogy ezeknek a színszavaknak a szemantikája 

teljesen kifejlődött, illetve a különbségek jobban kivehetőek összehasonlításkor. Azonban 

ez nem azt jelenti, hogy nincsen több különbség, illetve, hogy egyéb különbségeket nem 

érdemes kutatni. Több és mélyebb kutatás szükséges ezen a területen. 

A kérdőív kimutatta, hogy a legtöbb kínai beszélő a ’fekete’ szót a temetéssel (73%), 

éjszakával (40%), szénnel (36%) és magánnyal (30%) kötötte össze. A magyar beszélők 

pedig a temetést (100%), szomorúságot (100%), gyászt (50%), levertséget (33%) és az 

öltönyt (30%) kötötték a színhez. Pozitív szavakat nem gyűjtöttünk a színnel kapcsolatban. 

Amikor megkérdeztük melyik színt kapcsolható a balszerencséhez, a legtöbb magyar és 

legtöbb a kínai beszélő is a feketét választotta. Arra kérdésre, hogy „Milyen színt 

használunk a temetéshez?” a magyarok 100 százaléka a feketét, míg a kínaiak 66 

százaléka feketét és 34 százaléka a fehéret választotta. A következő kifejezés, „红白二事” 
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(hóng bái’ èr shì) amelynekjelentése: vörös esküvő és fehér házasság, jelen van a kínai 

nyelvben. 

A vörös egy bonyolultabb szín a jelentését tekintve. A kínai nyelvben a hat 

legnyilvánvalóbb vörös színhez kapcsolódó téma a vér (73%), a nemzeti zászló (53%), 

forradalom (30%), házasság (73%), lelkesedés (53%) és öröm (53%). 

A negyedik fejezetben lévő szemantikai hálózat segítségével tudjuk, hogy a veszély és 

forradalom metaforikusan kapcsolódik a vérhez, mint szemantikai elemhez. Azonban 

ezeknek különböző a gyakorisága. Míg a résztvevők 3 százaléka kötötte a veszélyt a vörös 

színhez, 56 százaléka a nemzeti zászlóhoz kötötte, amihez kapcsolódik még a forradalom 

(30%) és a lelkesedés (53%). Egy másik szemantikai fejlődése a vörösnek az esküvőhöz 

(73%) és örömhöz (53%) köthető, ezek szintén nyilvánvalóak. 

A magyar beszélők eredményeiben hat visszatérő téma lelhető fel. Ezek: a vér (46%), 

rózsa (37%), háború (20%), düh (55%), szerelem (48%) és fájdalom (20%). 

Több mint a magyarok fele negatív érzelmeket kötött a vörös színhez, mint például düh és 

fájdalom, amelyek a vér metaforáihoz kapcsolhatóak. A vörös-rózsa-szerelem szemantikai 

lánc nyilvánvaló. 

Az 5.5 ábra, amely összehasonlítja a vörös asszociatív jelentését a kínai és magyar 

nyelvben, hat eltérő témát ábrázol és ezzel bemutatja a legnagyobb különbséget a kínai és 

magyar anyanyelvűek asszociációi között. A legkülönbözőbb témák az esküvő, nap, düh, 

szerencse és féltékenység. 

 
5.5 ábra: a vörös asszociatív jelentései a kínai és magyar nyelvben 
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48% százaléka a megkérdezett magyar beszélőknek úgy gondolta, hogy a vörös szín a 

szerelemet szimbolizálja, de csak 3% kötötte össze ezt a színt az esküvővel, míg 88% a 

fehér színre asszociált az ’esküvő’ szó kapcsán. A magyar beszélők közül senki se 

kapcsolta össze a vöröset a nappal, míg a kínaiaknak 48% százaléka tette ezt. A magyarok 

inkább a sárgát preferálták (88%). A vörös a szerencsét szimbolizálta a megkérdezett 

kínaiak 90 százalékának, de egy magyar se kötötte össze ezt a két szót. A féltékenységhez 

a kínaiaknak 44% százaléka a vörös színt kapcsolta. A magyar beszélők körül senki se 

kapcsolta a vörös színt a féltékenységhez, inkább a sárga színt választották. 

A disszertáció arra is kitér, hogy a vallás, a hagyományok, a kultúrák, a lakterületek és 

más nyelvek hatása idézi elő az asszociációs témák gyakoriságának különbségeit. Az 

adatok elemzéséből az alábbi következtetésekre jutottam: 

a) A következő szemantikai fejlődési vonalak mind a kínaiban és mind a magyar 

nyelvben léteznek: fekete – negatív érzelmek, vörös – vér – veszély és vörös – veszély 

b) Az asszociáció egyértelműsége különbözik a két nyelvben. Például a kínai nyelvben a 

fehér és fekete is használt a temetéshez, és a piros egy nagyon pozitív szín is lehet. A 

pirosnak a negatív szemantikai jelentéseit meggyengíti ez az erős pozitív asszociáció 

az esküvővel és boldogsággal. A magyarban viszont nincs ugyanezzel a színnel 

ugyanerre a tendenciára példa. 

 

3.3 SLA (idegennyelv-elsajátítás)-beli hatások 

Ahhoz, hogy megvizsgáljuk, hogy a kínai nyelvtudás milyen hatással van az 

alapszínnevek asszociációs jelentésére, a szerző egy olyan tanulmányt folytatott, ahol az 

alanyok magyar anyanyelvű kínaiul tanuló diákok voltak. Ezek a diákok 2016-ban a Fudan 

Egyetemen tanultak és két különböző tanulmányban vettek részt. 

Az első tanulmány azt vizsgálja, hogy az kínai nyelv tanulása milyen hatással van arra, 

hogy az alanyok hogyan használják az anyanyelvi színszavakat. Három különböző csoportól 

gyűjtöttünk adatokat. Az A csoportnak hét magyar tagja volt, akik mind a Fudan egyetemen 

tanultak. A B csoport (kontroll csoport) magyar anyanyelvű alanyokból állt, akik sose 

tanultak kínaiul, míg a C csoport kínai anyanyelvűekből állt, akik nem tudtak magyarul. Az 

adatok elemzése után, arra a következtetésre jutottam, hogy a nyelvtudás bővíti a 

nyelvtanulók színekkel kapcsolatos asszociációs jelentését. Ez főleg akkor észlelhető, ha a 

kapcsolat a szín és a jelentés között teljesen új a tanuló számára. Ilyen például a vörös szín 

összekapcsolása az esküvővel, vagy a zöld szín összekapcsolása a férfi szégyennel. Azonban, 

a kínai nyelvtudás nem változtatta meg azokat a létező színkapcsolatokat, amelyek a magyar 
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kultúrába beágyazottak. Ilyen például a sárga asszociációja a féltékenységgel vagy a vörös 

összekapcsolása negatív érzelmekkel. 

A másik tanulmánynak az volt a célja, hogy felmérje a színekhez kapcsolódó 

tanulmányi teljesítményt a kínai környezetben. Az átlagos pontosság 33.7% volt, ami távol áll 

a 60%-tól, amivel a tanulók átmehetnének egy vizsgán. A legjobb teljesítményt a ’piros’ és 

a ’fehér’ szavakkal érték el, itt az átlag 47.6% volt. A teljesítmény a kék színnel volt a 

legalacsonyabb ott 14.3% volt. A szerző három különböző szempontból elemezte ennek az 

alacsony teljesítménynek az indokát. Ezek a szempontok a diák, tanár és tanítási módszertan 

voltak. 

Végül a kínai alapszínnevek szemantikai elemzésének segítségével, szemantikai 

kapcsolatok figyelembe vételével és tanítási tapasztalatoknak köszönhetően, kialakítottam egy 

tanítási stratégiát. 

Őszintén remélem, hogy ennek a tanulmánynak az eredménye hozzájárul a magyarok 

kínai nyelvre való oktatásához. 
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