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1 Johdanto 

1.1 Tutkimustehtävä, näkökulma ja tavoitteet 

Pro gradu -tutkielmani käsittelee unkarin- ja suomenkielisiä idiomeja, joissa esiintyy 

perusvärinnimi. Tutkimukseen valitut perusvärinnimet ovat seuraavat (unkarilainen vä-

rinnimi on kirjoitettu sulkeisiin suomenkielisen jälkeen): valkoinen (fehér), musta (feke-

te), harmaa (szürke), punainen (piros ja vörös), vihreä (zöld), keltainen (sárga), sininen 

(kék) ja ruskea (barna). Tavoitteenani on selvittää missä idiomipareissa esiintyy samat 

värinnimet, milloin värinnimien käyttö poikkeaa toisistaan ja millaiset idiomit jäävät 

vaille suomalaista vastinetta. Tutkin sitä millaisiin aihepiireihin värinnimen sisältävät 

idiomit liittyvät unkarin ja suomen kielessä, ja pyrin osoittamaan värinnimiin liittyviä 

merkityksiä ja käyttöyhteyksiä esimerkkejä analysoimalla. Vertailu kielten välillä tapah-

tuu unkarista suomeen. 

 

Graduni aihe sai alkunsa kesän 2008 unkarin kielen kielikurssilta Debrecenissä: kurssi-

materiaaliin kuului aukkotehtävä, jossa idiomeihin piti lisätä värinnimi. Tehtävää teh-

dessäni havaitsin, että unkarilainen ja suomalainen yhdistävät värinnimiä hieman erilai-

siin asioihin. Tästä havainnosta sai alkunsa proseminaarityöni ja aihe eteni aina graduk-

si asti. 

 

Tämä tutkielma on kirjoitettu kahteen oppiaineeseen eli tutkielmassa esiintyy sekä un-

karin että suomen kielen näkökulma. Unkarin oppiaine tulee huomioitua siten, että ai-

neistoni on unkarinkielinen, aineiston vertailu tapahtuu unkarista suomeen ja osoitan 

kielitaitoni kääntämällä unkarilaiset idiomit suomeksi. Suomen oppiaineen näkökulmas-

ta työni on ensinnäkin kirjoitettu suomeksi ja erityisesti toivon työni tukevan suomen 

kielen tutkimusta teoreettisen osuuden osalta: olen selvittänyt työni teoreettista ja ter-

minologista osuutta varten suomalaisen fraasi- ja idiomitutkimuksen historiaa ja pyrin 

määritelmilläni ja huomioillani edistämään osaltani ’nuorehkoa’ alaa. 

 

Työni keskeisin tutkimuskysymys on mitkä unkarilaiset ja suomalaiset idiomit vastaavat 

toisiaan täysin, mitkä osittain ja mille ei vastinetta (suomen kielestä) löydy. Kielten ver-

tailussa minua kiinnostaa erityisesti se, ovatko värinnimet idiomipareissa keskenään 
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identtiset ja jos eivät ole, mistä erot saattaisivat johtua. Esimerkiksi unkarin idiomin 

sárga irigységr l (’keltainen kateudesta’) vastine suomessa on olla vihreä kateudesta. 

Tässä vastineparissa värinnimien ero on silminnähtävä. Hypoteesini on, että esimerkin-

kaltaisia eri värinnimen sisältäviä idiomipareja tuskin löytyy aineistosta kovin montaa. 

Oletan, että värinnimeä myöten täysin identtisiä idiomeja löytyy suhteellisen paljon, 

ehkä puolet aineistosta, mutta suurin osa idiomeista on todennäköisesti kulttuurisidon-

naisia, joista pystyy analysoimaan ainoastaan sen, mitä värinnimellä halutaan kuvastaa 

sen eri käyttöyhteyksissä. 

 

1.2 Terminologia 

Tässä alaluvussa määrittelen työni kannalta oleellisimmat termit. Termi on lihavoitu, 

kun se esiintyy tekstissä ensimmäisen kerran. Myöhemmin sitä ei eroteta typografisin 

keinoin. Teoreettisen viitekehyksen yhteyteen on idiomeista ja fraseologiasta koottu 

kattavampi katsaus, josta termien määrittelyn haastava tausta selvinnee paremmin. Kos-

ka olen laatinut tutkielman suomeksi ja aion operoida suomalaisilla termeillä, olen lait-

tanut unkarilaisen vastaavan termin pelkästään sulkeisiin suomalaisen termin perään. 

 

Työn keskeisin termi on idiomi (unkariksi idioma tai szólás). Idiomi on kahden tai use-

amman sanan muodostama kiinteä ilmaus, jonka merkitystä ei voi päätellä yksittäisten 

lekseemien merkityksien perusteella. Idiomin sanojen ei ole pakko olla erikseen kirjoi-

tettuja, vaan kelpuutan mukaan myös yhdyssanat. Idiomin erottaa tavallisesta yhdyssa-

nasta ja sanaliitoista sen metaforisuus, joka voi ilmetä hyvin voimakkaana tai hyvinkin 

lievänä. Idiomi voi olla täysin opaakki eli läpinäkymätön puhdas idiomi, esimerkiksi 

musta lammas ’joukon murheenkryyni’ tai keltanokka ’aloittelija’. Se voi olla osittain 

läpinäkyvä puoli-idiomi, jonka lekseemeistä toinen voi olla merkitykseltään sananmu-

kainen, mutta toisen täytyy vähintään olla metaforinen, esimerkiksi musta lista ’lista 

vältettävistä henkilöistä tai yrityksistä’. Sananmukainen idiomi eli idiomaattinen il-

maus (idiomatikus kifejezés) tarkoittaa sanaliittoa, jonka merkityksen pystyy lähes 

täysin päättelemään sanoista. Olen jättänyt idiomaattiset ilmaukset pois aineisostani, 

vaikka esimerkiksi Chitra Fernandon (1996) mukaan idiomaattisuus on jatkuva asteikko 

ja idiomaattiset ilmaukset voidaan katsoa mukaanluettaviksi asteikon heikoiten metafo-

riseen päähän. 
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Idiomit voivat olla muodoltaan ”jäykkiä” eli taipumattomia syntaksista riippumatta, 

mutta on myös mahdollista, että koko idiomi tai osa siitä saattaa taipua esimerkiksi 

kongruenssin vuoksi, mikä on ominaista sekä unkarin- että suomenkielessä. Joidenkin 

idiomien lekseemeillä on mahdollista jopa vaihdella yhden tai kahden vaihtoehdon vä-

lillä. 

 

Vanhempi, 1950-luvulta peräisin oleva suomalainen termivastine idiomille on ollut 

Matti Kuusen vakiinnuttama puheenparsi. Hän vakiinnutti myös termit sananparsi ja 

sananlasku (unkariksi közmondás). Sanaparren Kuusi on tarkoittanut puheenparren ja 

sananlaskun yläkäsitteeksi ja sananlasku on tarkoittanut vakiintunutta, kiinteää lausetta, 

johon sisältyy viisaus tai varoitus. Puheenparsi on muodoltaan lauseke, jonka voi liittää 

osaksi lausetta, mutta sananlasku esiintyy omana lauseenmittaisena yksikkönään. Sa-

nanparren nykykielinen vastine olisi todennäköisesti fraasi tai fraseologismi. 

 

Käännöstieteen termi ekvivalenssi tarkoittaa vastinetta tai vastaavuutta. Ekvivalenssin 

lajeja voivat olla täydellinen ekvivalenssi eli täydellinen vastaavuus, osittainen ekviva-

lenssi eli osoittainen vastaavuus tai nollaekvivalenssi eli vastaavuutta ei toisesta kielestä 

löydy. 

 

Ekvivalenssin lisäksi otan esille pari sellaista käännöstieteen termiä, joita käytän unka-

rin ja suomen vertailussa. Lähtökieli tarkoittaa kieltä, josta käännetään, tässä työssä siis 

säännönmukaisesti unkaria. Kohdekieli on kieli, johon käännetään, tässä työssä siis 

suomi. 

 

Perusvärinnimi on työni kannalta oleellinen termi, josta seuraavan määritelmän ovat 

esittäneet Brent Berlin ja Paul Kay (1969): 

1) perusvärinnimen on oltava monolekseemi eli yksittäinen sana (esimerkiksi ruusunpu-

nainen tai sinikeltainen ei käy)  

2) Perusvärinnimen merkitys ei liity mihinkään muuhun värinnimeen. 

3) Perusvärinnimen käyttö ei saa olla rajattu vain pienelle kohderyhmälle, esimerkiksi 

hiuksille. Perusvärinnimeän on pystyttävä käyttämään mitä hyvänsä asiaa kuvaillessa. 
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4) Kaikkien kielenpuhujien on ymmärrettävä psykologisesti värinnimi samalla tavalla. 

Tämä on mahdollista laajalevikkisimpien ja selkeimpien päävärien osalta, mutta esi-

merkiksi lila tai turkoosi eivät ole kaikille suomenkielenpuhujille yksiselitteisiä. Ajan 

kuluessa värinnimet voivat yleistyä niin paljon, että ne saavuttavat perusvärinnimen 

aseman. 

 

1.3 Aineisto 

Olen koonnut aineistoni pääosin fraseologisista sanakirjoista, sillä idiomisanakirjoja on 

hyvin vähän verrattuna fraseologisiin kokoelmiin. Tähän lienee syynä se, että idiomeja 

pidetään fraseologian haarana. 

 

Unkarilaisen aineistoni olen kerännyt seuraavista sanakirjoista: Tamás Forgácsin (2003) 

Magyar szólások és közmondások szótára -fraasisanakirjasta, Gábor O. Nagyin Mi fán a 

terem? (1999) ja Magyar szólások és közmondások (2007) -sananlaskukokoelmista sekä 

Vilmos Bárdosin ja Gábor Kissin kokoelmista Közmondások (2005a) ja Szólások 

(2005b). Lisäksi olen täydentänyt aineistoa yleissanakirjalla Magyar értelmez  kéziszó-

tár (jatkossa MÉK) ja Gábor Zaiczin etymologisella sanakirjalla Etimológiai szótár: 

Magyar szavak és toldalékok eredete (2006).  

 

Suomenkielisen aineistoni olen koonnut Erkki Karin Naulan kantaan – nykysuomen 

idiomisanakirjasta (1993), Nykysuomen sanakirjasta (NS), Suomen kielen perus-

sanakirjasta (PS) ja Suomalaisesta fraasisanakirjasta (SF).  Olen  suorittanut  aineisto-

haun myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen (Kotus) digitaalisessa Sananparsiar-

kistossa1. 

 

Käytettävissäni on ollut lisäksi kuusi kaksi- tai monikielisiä fraasisanakirjaa: Danilo 

Ghenon ja Gábor Zaiczin Verba manent. Suomi-unkari-italia fraseologia (2001), Matti 

Kuusen Proverbia septentrionalia. 900 Balto-Finnic proverb types with Russian, Baltic, 

German and Scandinavian parallels (1985), Vaina Mälkin Vadja vanasõnad. Eesti, 

                                                
1 Sananparsiarkistoon kuuluu kaikkiaan 1,4 miljoonaa sananparsilipuketta, joista 6,56% (91847 kpl) kaik-
kiaan 25 eri paikkakunnalta on saatettu digitaaliseen muotoon Kotuksen kotisivuille. 
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soome, karjala ja vene vastetega (1977), Gyula Paczolayn Magyar-észt-német-angol-

finn-latin közmondások és szólások, cseremisz  és  zürjén  függelékkel (1987) sekä Judit 

Vargan ja Sirkka Saarisen Veikö kissa kielen? (2000) ja Fennizmusok. Finn szólások és 

kifejezések tára magyarok számára (2009). 

 

Alun perin olen hakenut sanakirjoista kaikki mahdolliset perusvärinnimen sisältävät 

sanonnat, idiomit ja sananlaskut. Lopulta päädyin aineiston monipuolisuuden ja runsau-

den vuoksi rajaamaan tutkielmaani sisältyviksi ainoastaan idiomit. Tästä syystä jäivät 

kokonaan pois sananlaskut ja vertaukset eli esimerkiksi Sananparsiarkiston aineistot 

sekä suurin osa kaksi- tai monikielisistä sanakirjoista jäi kokonaan hyödyntämättä.  

 

Edelleen aineistossani saattaa olla sellaisia idiomeja, jotka voivat olla hyvinkin sanan-

laskunomaisia. Esimerkiksi O. Nagyin aineiston karsinta oli vaikeaa, koska periaattees-

sa hänen kokoelmastaan olisi pitänyt pystyä erottamaan sananlaskut lyhenteellä km. 

(közmondás), mutta en havainnut tätä merkkiä yhdessäkään poimimassani sananparres-

sa, jotka mielestäni olivat itsenäisen ajatussisältönsä vuoksi sananlaskuja. O. Nagyilla ei 

myöskään esiintynyt ongelmallisissa ilmauksissa pistettä tai pilkkuja, joista olisi voinut 

päätellä onko kyse sananlaskusta vai idiomista. 

 

1.4 Työn metodi ja rakenne 

Unkarinkieliset idiomit olen kääntänyt suomeksi kahdella tapaa: tekstiin olen laatinut 

idiomista sujuvan käännöksen ja alaviitteisiin olen analysoinut tarkasti idiomin sanat ja 

rakenteen. Olen valinnut alaviitteisiin sanatarkan analyysin siksi, että suomalainen luki-

ja voi ymmärtää unkarinkielisen idiomin sanat ja rakenteen ilman, että hän on opiskellut 

lainkaan kieltä. Unkarilaisen aineiston yhteydessä annetut selitykset idiomien merkityk-

sestä olen sen sijaan kääntänyt mahdollisimman sujuvasti ja ymmärrettävyyteen pyrki-

en. Kääntämisen jälkeen olen toimittanut vertailun aineistojen välillä idiomien vastaa-

vuuksista Forgácsin ekvivalenssin lajien mukaan. Hänen jakonsa ekvivalenssin lajeista 

on selkeä ja suunniteltu nimenomaan fraasien tutkimiseen. Valitsin unkarin lähtökielek-

si, koska koen kykeneväni paremmin vertaamaan vierasta kieltä äidinkieleeni kuin 

päinvastoin. 
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Tutkielman rakenne on johdantoluvun jälkeen seuraava: toisessa luvussa esittelen työn 

teoreettista viitekehystä, johon kuuluu syvällisempi katsaus Forgácsin ekvivalenssiteo-

riaan, idiomien tutkimukseen ja määrittelyyn, sekä värinnimitutkimukseen. 

 

Analyysin pääluvut 3–6 rakentuvat Forgácsin ekvivalenssin lajien pohjalle, koska se 

palvelee idiomien vastaavuuksien tarkastelua kaikista parhaiten. Jotta analyysilukuja ei 

muodostuisi kuutta, olen niputtanut yhteen täydellisen ja näennäisen ekvivalenssin lajit 

sekä leksikaalisen vastaavuuden ja nollaekvivalenssin. Analyysilukujen alaluvut raken-

tuvat aineiston ehdoin, jokainen hieman omalla tavallaan. Joitain idiomeja olen analy-

soinut ohi ekvivalenssin rajojen, mikäli ne ovat lekseemeiltään soveltuneet mainittaviksi 

muiden samankaltaisten idiomien yhteydessä. Kaikkia unkarilaisen aineiston idiomeja 

en ole analysoinut, sillä valtaosalla niistä ei esiinny vastinetta suomalaisissa idiomeissa. 

Koko aineiston ekvivalenssin lajeja laskiessani tutkimustuloksiin olen huomioinut myös 

nämä erikseen analysoimattomat idiomit. 

 

Seitsemännessä pääluvussa teen yhteenvedon aineistoni vastineiden määristä ja asteista, 

ja pohdin näiden pohjalta missä määrin unkarilainen ja suomalainen värisemantiikka 

vastaavat toisiaan. Arvioin tutkimustuloksiani ja nostan esiin kysymyksiä, joita työ vielä 

jättää jälkeensä selvitettäväksi. 

 

Liitteisiin olen jättänyt siistityt aineistolistat sekä unkarista että suomesta. Ne idiomit, 

jotka olen tutkielmassa analysoinut, löytyvät vain nimeltä lähdeviitteiden kera. Mikäli 

en ole jotain idiomia tutkielmassa erikseen analysoinut tai maininnut merkityksensä 

kanssa, olen jättänyt käännöksen ja selityksen idiomin yhteyteen. Etenkin suomenkielis-

ten idiomien lista saattaa olla kiinnostavaa lisälukemistoa, sillä suurin osa suomelle 

omintakeisista idiomeista jää tutkielmassa vaille huomiota, koska lähtökohtana on ver-

rata unkarilaisia idiomeja suomeen, eikä päinvastoin. 
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2 Teoreettinen viitekehys 

Graduni teoreettinen viitekehys rakentuu kolmeen eri aihealaan: ekvivalenssin lajeihin, 

idiomeihin ja fraseologiaan ja värinnimitutkimukseen. Aineistoni vertailussa käytän 

Tamás Forgácsin esittämää mallia ekvivalenssin eri laaduista. Tämän kuusiportaisen 

vastaavuuasteikon avulla kartoitan keräämäni aineiston suhdetta unkarin ja suomen vä-

lillä. Forgácsin esittämä ekvivalenssiasteikko on erityisesti suunniteltu fraseologian ja 

siten myös idiomien vertailuun sopivaksi. Idiomien tutkimisessa viittaan useampaan eri 

tutkijaan ja tarkastelen idiomitutkimuksen historiaa. Sivuan myös idiomien suhdetta 

fraseologiaan, niiden kääntämistä ja aiempaa väri-idiomien tutkimusta. Värinnimitutki-

muksesta esittelen lyhyesti Berlinin ja Kayn (1969) klassikon värinnimitysten kehityk-

sestä sekä muutamia uudempia tutkimuksia. 

 

2.1 Ekvivalenssin asteet Forgácsin mukaan 

Käytän tutkielmassani Forgácsin ekvivalenssiteoriaa unkarin- ja suomenkielisten 

idiomien vastaavuuksien vertailuun. Se tarkoittaa käytännössä idiomin osien analysoin-

tia ja vertaamista lähtökielestä kohdekieleen, tässä työssä unkarista suomeen. Forgácsin 

jako on kuusiportainen. Havainnollistavat esimerkit ekvivalenssien laaduista olen poi-

minut omasta aineistostani. 

 

 Täydellinen ekvivalenssi tarkoittaa täydellistä syntaktista ja semanttista vastaavuut-

ta. Forgács on todennut, että on määrittelijästä kiinni, miten tiukoin kriteerein vas-

taavuutta tarkastelee. Olen itse päättänyt joustaa tässä sen verran, että jos unkarilai-

sen idiomin yksi komponentti on adjektiivi ja suomalaisen vastineen substantiivi, 

mutta lekseemit ovat muutoin täysin samat, lasken ne täysin toisiaan vastaaviksi, 

esimerkiksi fekete bárány – musta lammas tai sárgacs  ’keltanokkainen’ – kel-

tanokka. 

 Osittainen ekvivalenssi tarkoittaa vaihtelua joko sanaston tai syntaksin tasolla. Sa-

nasto voi vaihdella esimerkiksi hyponyymi–hyperonyymi-tasolla. Vain yksi idiomin 

lekseemeistä vaihtelee, esimerkiksi sárga irigységröl – vihreä kateudesta. 
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 Funktionaalinen eli merkitysekvivalenssi tarkoittaa verrattavien idiomien merki-

tyksen samankaltaisuutta, mutta rakenteellista ja/tai sanastollista erilaisuutta. Sanas-

tollinen ja rakenteellinen vaihtelu on runsaampaa kuin osittaisen ekvivalenssin piiris-

sä: verrattavien idiomien välillä saattaa löytyä yksi yhdistävä sana, mutta muu sanas-

to poikkeaa toisistaan enemmän kuin osittaisessa ekvivalenssisa. Esimerkiksi zöldfü-

lü ’vihreäkorvainen’ – keltanokka. 

 Leksikaalinen vastaavuus tarkoittaa sitä, että idiomia vastaa kohdekielessä yksi 

yleiskielen sana, esimerkiksi megeszi a vörös bika ’punainen härkä syö’ – tulipalo. 

 Vastaavuuden puuttuminen eli nollaekvivalenssi (myös parafraasi) tarkoittaa sitä, 

että fraasia ei vastaa kohdekielessä mikään idiomi eikä yksittäinen sana. Usein ky-

seessä on tällöin kulttuurisidonnainen idiomi, jota ei tunneta toisessa kielessä ja jon-

ka voi ilmaista vain selittämällä idiomin merkitys, mahdollisesti jopa syntyhistoria. 

Esimerkiksi zöldasztal mellett ’vihreän pöydän ääressä’: virallisesti, neuvottelujen 

aikana tapahtuva päätöksenteko tai muu toiminta. 

 Näennäinen ekvivalenssi eli pseudoekvivalenssi (myös faux ami ’valheellinen ys-

tävä’) tarkoittaa fraseologista homonyymisyyttä eli muodollisesti idiomit ovat täysin 

samanlaisia vertailtavissa kielissä, mutta niiden merkitykset ovat täysin erilaiset, 

esimerkiksi vörös báró – punainen paroni. 

(Forgács 2007: 245–268.) 

 

2.2 Idiomien tutkimus fraseologian haarana 

2.2.1 Suomalainen ja ulkomaalainen fraseologian perinne 

Lähtiessäni ensimmäisiä kertoja etsimään tietoa fraseologiasta ja idiomeista suomeksi 

löysin hyvin vähän alaan kuuluvaa kirjallisuutta. Tutkimuksien ja aihetta sivuavien viit-

tausten hakeminen oli aikaa vievää ja työlästä. Lopulta jouduin toteamaan, ettei suo-

menkielistä tutkimusta ole kovin paljoa ja termien määrittely on epätarkkaa. Sen sijaan 

saksalainen ja anglosaksinen fraseologinen perinne vaikuttaa olleen koulukuntatasolle 

asti edennyt tieteenala jo pitkän aikaa. 
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Idiomista ovat kirjoittaneet määritelmiä ja tutkielmia useat kielentutkijat (muun muassa 

Lähdemäki 2000: 83–84; Löflund 2000: 66–67; Vahtera 2000: 46).2 Kaisa Häkkinen 

(2000), Eve Mikone (2000) ja Rune Ingo (2000) sekä muutamat muut tutkijat ovat kir-

joittaneet kokonaisia artikkeleita idiomista ja sen määrittelemisestä. Yhteenvetona näi-

den pohjalta voi todeta, että idiomi on kieleen vakiintunut ilmaus (sana, sanonta tai sa-

naliitto), jonka alkuperäismerkitys on metaforisen (kielikuvallisen) käytön kautta su-

mentunut eli siitä on tullut opaakki (läpinäkymätön). Puhtaimmillaan idiomia pidetään 

syntaktisesti muuttumattomana. Marja Nenonen (2002) kuitenkin toteaa, että suomen 

idiomit tai idiomaattiset ilmaisut eivät ole täysin jähmeitä, vaan syntaktisesti joustavia 

johtuen muun muassa verbien ja nominien taipumisesta. Nominilausekeidiomit ovat 

hänen mukaansa jähmeämpiä. (Nenonen 2002: 2–4.)  

 

Englanninkielisessä fraseologiantutkimuksessa Chitra Fernando (1996) on laatinut tar-

kan taulukon idiomin syntaktissemanttisesta määrittelystä. Idiomi on vähintään kahdesta 

lekseemistä muodostuva vakiintunut, kiinteä ilmaus, jonka merkitys on enemmän kuin 

osiensa summa. Idiomit jakautuvat puhtaisiin idiomeihin, puoli-idiomeihin ja idiomaat-

tisiin ilmaisuihin. Nämä kolme pääryhmää Fernando erottelee vielä täysin jähmeisiin, 

muuttumattomiin ilmaisuihin ja osittain varioiviin ilmaisuihin. (Fernando 1996: 30–37 

vrt. Mikone 2000: 16–20.) 

 

Idiomiin liittyy läheisesti metaforisuus. Metafora tarkoittaa yksinkertaisesti vertaukseen 

perustuvaa kielikuvaa. Kirjassa Metafora – Ikkuna mieleen, kieleen ja kulttuuriin (2002) 

löytyy aiheesta tarkemmin laadittuja artikkeleja (esimerkiksi Kaivola–Bregenhøj [2002] 

tai Wande [2002]), mutta lyhyesti voi todeta, että metaforalla on aina analogia verratta-

vana olevaan kohteeseen: vähintään yksi yhteinen piirre, joka yhdistää vertauskuvaa ja 

verrattavana olevaa asiaa. Metafora kuvaa usein abstraktia käsitettä tai asiaa hyvinkin 

konkreettisilla vertauskuvilla. On esitetty arveluja, että idiomit olisivat syntyneet meta-

forien alkuperäisen vertauskohteen unohduttua. Häkkinen kuitenkin huomauttaa, että 

idiomin taustalla ei aina välttämättä ole metafora, vaan idiomi on voinut syntyä myös 

eriteitse. (Häkkinen 2000: 11–12.) Idiomin itsessään tai sen muodostavista komponen-

                                                
2 Katso myös Kuusi 1971: 12–13. 
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teista kaikkien tai vähintään yhden on oltava mielestäni vähintään metaforinen, jotta 

idiomi ei ole pelkkä sanaliitto. 

 

Idiomin kattokäsitetteestä fraasista on kirjoittanut Anna-Leena Kuusi 1970-luvulla. 

Fraasi on vähintään kahdesta sanasta muodostuva, kielenkäytössä toistuvasti esiintyvä 

sanaliito (Kuusi 1971: 16). Tämä on siis varsin samanlainen määritelmä kuin idiomista 

esitetyt määritelmät. Se mikä erottaa fraasin idiomista, on fraasin mahdollinen lä-

pinäkyvyys eli transperenttisuus.  Tämä tarkoittaa  sitä,  että  fraasissa  ei  ole  mitään  eri-

tyistä tulkittavaa, vaan sen voi ymmärtää kirjaimellisesti, toisin kuin idiomissa on aina 

tulkinnanvaraisuutta, metaforisuutta ja asteittaista epäsananmukaisuutta. Olen päätynyt 

pitämään fraasia yläkäsitteenä idiomeille ja muille vakiintuneille lausekkeille tai lauseil-

le. 

 

Anna-Leena Kuusi on tehnyt kirjassaan Johdatusta suomen kielen fraseologiaan tarkan 

rakenteellisen jaottelu suomenkielisistä fraaseista (Kuusi 1971: 33–77). Vastaavan jaot-

telun unkarilaisesta fraseologiasta on laatinut László Hadrovics (1995). Kuusen jaottelu 

löytyy selkeämmin ja yksinkertaisemmin esitettynä Nenosen tutkimuksesta (Nenonen 

2002: 51). 

 

Fraseologian eli fraasien tutkimuksen eräs alalaji ovat vertaukset, jotka ovat muodoltaan 

vakiomuotoisia [väri] kuin [vertauskohde] ja toisinaan erittäin läpinäkyviä, esimerkiksi 

musta kuin hiili. Väriin saattaa liittyä myös metaforisuutta ja eri vertauskohteita saate-

taan käyttää vain tietyissä merkityksissä. Tästä syystä vertaukset eivät sijoitu aivan 

kirkkaan läpinäkyvyyden laitaan.  

 

Vertaukset ovat kiistanalainen ryhmä, koska idiomaattisuuden laadulta ne ovat lähes 

poikkeuksetta sananmukaisia idiomeja. Esimerkiksi Lähdemäki mieltää vertaukset 

idiomien näkökulmasta korkeintaan kvasi-idiomeiksi eli näennäisidiomeiksi (Lähdemäki 

2001: 76). Toisessa artikkelissaan hän rajaa vertaukset kokonaan idiomien tarkastelun 

ulkopuolelle (Lähdemäki 2000: 67). Hän perustelee näkemystään sillä, että vertaus voi-

daan mieltää osiensa summaksi toisin kuin idiomi. Toisaalta tästä poikkeaa esimerkiksi 

vertauksen ironinen käyttö eli kun vertauksella tarkoitetaan aivan päinvastaista kuin 
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mitä sanotaan. (Lähdemäki 2000: 85–87; Lähdemäki 2001: 76.) Olen rajannut viime 

hetkellä vertaukset yllämainituin perustein pois aineistostani, vaikka niitä keräsinkin 

runsain määrin. Vertaukset ovat siinä mielessä kiinnostavia, että ne usein kertovat kult-

tuuristaan, mihin asioihin ja olioihin on värejä tyypillistä verrata ja mitä ne kertovat 

verrattavastaan. Vertaukset eivät sananmukaisuudestaan huolimatta kuitenkaan ole suo-

raan käännettävissä kielestä toiseen, sillä vertauskohteet vaihtelevat kulttuurin mukaan. 

 

Edellä esitetty katsaus idiomin ja fraasien suhteesta toisiinsa on aika hajanainen. Siksi 

Anna Torvaldson (2008) on suomen kielen gradussaan laatinut mielestäni hyvin katta-

van ja etenkin selkeän katsauksen fraseologisen tutkimuksen tilasta Suomessa ja suo-

menkielessä. Hänen tutkimusongelmansa on lähellä omaani, sillä hän tutkii fraseolo-

gismeista nimenomaan idiomeja ja muita ’viittauksellisia rakenteita’. Hän on ottanut 

aineistoonsa myös sananlaskuja, jotka olen omasta työstäni karsinut pois. Torvaldson on 

esittänyt fraasien eli fraseologismien ja idiomien suhteen toisiinsa saksalaista Burgeria 

lainaten.  

 

Burger (2007) jakaa fraseologismit viittauksellisiin, rakenteellisiin ja kommunikatiivi-

siin fraseologismeihin. Viittaukselliset fraseologismit hän jakaa nominatiivisiin ja pro-

positionaalisiin fraseologismeihin. Idiomit, puoli-idiomit ja kollokaatiot (tai idiomaatti-

set ilmaisut) kuuluvat tässä jaottelussa nominatiivisten fraseologismien alle. Sananlas-

kut Burger luokittelee propositionaalisiin fraseologismeihin. (Burger 2007: 37–42.) 

 

Torvaldsonin gradusta sain johtolangan selvittää suomalaisten termien sananparsi, pu-

heenparsi ja sananlasku määritelmiä. Lukiessani näistä Matti Kuusen (1954) jo yli puoli 

vuosisataa vanhasta Sananlaskut ja puheenparret -kirjasta minulle selvisi, että unkarin 

szólás vastaa suurin piirtein suomalaista puheenpartta, sillä kummankin kielen termillä 

viitataan omaan itsenäiseen lausekkeeseen. Nykykielessä käyttäisin näistä termiä 

idiomi. Unkarin közmondás on ymmärtääkseni sama kuin suomen sananlasku, joka tar-

koittaa itsenäisen ajatuskokonaisuuden käsittävää lausetta, johon tyypillisesti sisältyy 

merkitystasolla elämänviisaus tai varoitus. Lauseena sananlasku päättyy pisteeseen. 
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Kuusen kirjasta selvisi myös se, että sananparsi on puheenparren ja sananlaskun yläkä-

site: ”Sekä kiinteämuotoiset, itsenäisen ajatuskokonaisuuden sisältävät sananlaskut että 

lauseyhteyteensä mukautuvat epäitsenäiset puheenparret ovat sananparsia.  Raja ei  ole 

kaikin kohdin jyrkkä.” (Kuusi 1954: 7; myös Häkkinen 2000: 4.) Kuusen kirjan lukemi-

sesta ei toisaalta ollut kovinkaan paljon hyötyä, koska hänen käyttämänsä termistö on 

kyllä suomalaista, mutta nykykielessä vastineina kannattaisi mitä todennäköisimmin 

käyttää termejä fraasi, fraseologismi, idiomi. Sananlaskulle en ole toistaiseksi keksinyt 

’nykykielistä’ termivastinetta. 

 

Kuusen referointi sananparsien levinneisyydestä Euroopassa on hyvin kattava ja mieles-

täni hyvin perusteltu: hän selostaa, miten raamatulliset sananparret ovat yhteisen kristil-

lisen kulttuurin vuoksi laajalevikkisiä koko Euroopassa. Myös kreikkalais- ja latinalais-

peräiset sananparret ovat kulkeutuneet ympäri Eurooppaa latinan ollessa vielä pari vuo-

sisataa sitten Euroopan sivistyneistön ja tieteen kieli, ja kielen oppimiseen on ilmeisesti 

kautta aikain käytetty antiikin sanaparsien opettelua. Myös katolisen kirkon hallitsemat 

alueet tekivät mahdolliseksi sen, että eri Euroopan kielissä saattoi yhtä aikaa nousta 

samanlainen sananparsi yleiseksi, vaikkei sillä ollut juuria antiikissa tai Raamatussa. 

(Kuusi 1954: 29–34.) 

 

2.2.2 Idiomien kääntäminen ja vertailu kielten välillä 

Idiomit ovat yleensä kieli- ja kulttuurisidonnaisia, joten niitä on vaikea tai jopa mahdo-

tonta kääntää kirjaimellisesti kielestä toiseen. Tämä johtuu siitä, ettei idiomia voi kään-

tää sanasta sanaan, koska sen merkitys on muuta kuin osiensa summa. Idiomeja on 

mahdollista kääntää kohdekieleen kohdekielen omalla idiomilla, sananmukaisella vasti-

neella tai selittävällä normaali-ilmauksella. (Ingo 2000: 33–34; Klaudy 2003: 292.) 

 

Seuraavassa esittelen Rune Ingon pohdintoja idiomien kääntämisestä. Rune Ingo (1990) 

on kääntämisestä kertovassa kirjassaan Lähtökielestä kohdekieleen käsitellyt yhtenä 

alaluvunosana idiomeja ja niiden kääntämistä. Hän toteaa idiomin perusolemuksesta, 

että kyseessä on ilmaus, jonka merkitystä ei voi päätellä ilmaukseen kuuluvien sanojen 

perusteella ja että ilmaus muodostaa itsessään sanastollisen yksikön eli lekseemin. 
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Idiomaattiset ilmaukset ovat usein kielikohtaisia ja siten käännöstyön kannalta pulmalli-

sia. (Ingo 1990: 245.) 

 

Ingo suosittaa yleisohjeeksi sitä, että idiomi käännettäisiin semanttisesti kohdekielen 

vastaavalla idiomilla. Muodoltaan ne eivät välttämättä muistuta toisiaan ja idiomin 

komponentit voivat poiketa toisistaan, koska idiomi rakentuu kulttuurille ominaiselle 

kuvakielelle. Mikäli sopivaa idiomia ei kohdekielestä löydy, Ingo suosittaa käytettäväk-

si käännettäessä selittävää normaali-ilmausta. (Ingo 1990: 246.) 

 

Käännösstrategioina Ingo luettelee neljä mahdollisuutta:  

1) kääntää idiomi idiomilla, jolloin käännöksestä tulee värikäs, puhutteleva ja ilmaisu-

voimainen,  

2) kääntää idiomi sananmukaisesti, joka hänen mielestään harvoin onnistuu,  

3) kääntää idiomi selittävällä normaali-ilmauksella, jonka hän katsoo sopivaksi vain jos 

kääntäjä ei löydä kohdekielestä vastinetta, sillä tällöin lähtöteksti muuttuu ilmeettömäk-

si,  

4) kääntää normaali-ilmaus idiomilla, joka toimii hyvänä keinona paikata kolmannen 

strategian vastapainona menetettyjen idiomien paikkaamiseen ja siten tyylillisen tasa-

painon ylläpitämiseen. (Ingo 1990: 246–247.) 

 

Ingo tekee vielä päätteeksi hyvän huomion, ettei aina kannata automaattisesti käyttää 

kohdekielen idiomaattista ilmaisua, sillä yleensä lähtö- ja kohdekielen idiomien seman-

tiikka ei täysin kohtaa: jotain uutta tulee matkaan ja jotain voi jäädä pois. (Ingo 1990: 

249.) Olen aineistojani tutkittuani tästä samaa mieltä, että kannattaa käyttää harkintaa ja 

yrittää varmistaa, että lähtö- ja kohdekielen idiomit todella vastaavat toisiaan. Myö-

hemmin analyysissa esiintyvä nousta vihreälle oksalle ei viittaakaan tulkintani mukaan 

täysin samaan asiaan kuin unkarilainen idiomi zöld ágra verg dik, mitä taas Vargan ja 

Saarisen sanakirja antaa ymmärtää. 

 

Ingo (1993) nostaa englanninkielisessä julkaisussaan esille kulttuurierojen ongelmat 

semantiikassa. Etenkin metaforat ovat kääntäjälle haaste, koska tietyt sanat institutiona-
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lisoituvat metaforiseen käyttöön kielikohtaisesti. Idiomien käyttö eroaa kielittäin ja 

idiomin merkitys vaikuttaa tekstin sisältöön. (Ingo 1993: 132–133.) 

 

Idiomeja ja fraaseja tutkitaan yleensä syntaktissemanttisista lähtökohdista. Vertailevaa 

tutkimusta erikielisten idiomien välillä ovat tehneet aiemmin esimerkiksi Ralf Vahtera 

(2000), joka on tutkinut eläimennimen sisältäviä idiomeja suomen ja ruotsin välillä. 

Juhani Löflund (2000) on tutkinut kasvi-idiomeja ja Eeva Lähdemäki (2000) ruo-

kaidiomeja. Näissä tutkimuksissa on vertailtu lähtökohtaisesti substantiivin eli ruokasa-

nan, eläimen- tai kasvinnimen vaihtelua. Lähtökohtanani on tutkia idiomeja värinnimen 

näkökulmasta, mikä poikkeaa edellä mainituista tutkimusotteista siten, että värinnimet 

esiintyvät useimmiten adjektiiviattribuuttina eli pääsanansa määritteenä, mutta ne voivat 

esiintyä myös itsenäisesti substantiiveina sekä verbeinä. Adjektiivien tutkimuksen vai-

keudesta on mm. Ilona Kivinen kirjoittanut gradussaan mustan etymologisesta alkupe-

rästä. Hänen mukaansa etymologiassa adjektiivien alkuperää ei ole tutkittu samaan ta-

paan kuin substantiiveja ja että adjektiivien deskriptiivisyys ja ekspressiivisyys ovat 

tuottaneet vaikeuksia. Adjektiivien kategoriaa pidetään nuorena ja suomalais-

ugrilaisissa kielissä lisäksi häilyvänä. (Kivinen 2007: 22, 25–26.) Kivisen kommentit 

adjektiiveista perustuvat etymologiseen näkökulmaan, johon työni ei keskity. 

 

2.2.3 Väri-idiomit tutkimuskohteena 

Värinnimien roolia ja merkitystä englanninkielisissä idiomeissa on tutkinut T. J. A. 

Bennett (1988) Kanadassa järjestetyssä väri-idiomi-projektissa. Hän selvittää värien 

roolia idiomeissa samoista syistä kuin itsekin haluan selvittää: millaisia merkityksiä ja 

konnotaatioita väreihin liittyy ja erityisesti tutkimuksen on ollut tarkoitus auttaa englan-

ninkielen kääntäjiä. Bennett on verrannut englantia jonkin verran ranskaan, mutta hänen 

painopisteensä säilyy englannissa ja sen eri ”murteissa” (Amerikan slangissa, skottimur-

teissa ja Australian englannissa). 

 

Bennett on koonnut tutkimuksensa liitteeksi kattavan listan englanninkielisistä 

idiomeista ja niiden merkityksistä, mutta tulkintani mukaan joukkoon on mahtunut 

myös sellaisia värinnimen sisältäviä sanaliittoja, joissa ei ole juuri mitään metaforista. 

En esimerkiksi laske eläin- tai kasvilajien nimien olevan erityisen metaforisia merkityk-
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seltään, vaikka toki ne voivat olla englannin opiskelijoille hankalia kääntää. Bennett 

luettelee värinnimityksen voivan esiintyä värikollokaatiossa nominina, adjektiivina, 

verbinä tai adverbinä. Värinnimi voi lisäksi esiintyä yksinään ja merkitä itsessään jota-

kin (esimerkiksi punainen = kommunisti). (Bennett 1988: 43–44.) Jälkimmäinen yksi-

näinen värilekseemi ei mielestäni enää täytä idiomin saati kollokaation määritelmää, 

koska väri muodostaa merkityksensä yksin ilman toista lekseemiä. Tietysti tämä yhteen 

sanaan sijoittuva merkitys on hyvä huomioida analyysia tehdessä ja värin motiivia tut-

kittaessa. 

 

Bennettin listan etu on siinä, että siitä pystyy tarkistamaan mitkä idiomit ovat unkarin ja 

suomen lisäksi tunnettuja myös englannissa. Tämä voi osaltaan auttaa päättelyssä, voiko 

kyseessä olla englannista tai ehkä englannin välityksellä saatu laina. Toki niin voi jo 

päätellä suomen ja unkarin yhteisistä idiomeista, että ne ovat mitä todennäköisemmin 

yhteistä eurooppalaista kulttuuriperintöä. Ne idiomit, jotka esiintyvät vain toisessa kie-

lessä, eivät välttämättä ole kuitenkaan yksin unkarilaiseen tai suomalaiseen kulttuuriin 

sidottuja, vaan saattavat olla lainaa Euroopan valtakielistä. Lainaidiomi ei ole syystä tai 

toisesta kulkeutunut siinä muodossa toiseen sukukieleen, vaan saattaa esiintyä siinä 

esimerkiksi aivan toisenlaisena sanaliittona tai yleissanana. Bennett on koonnut myös 

hyvät koosteet värien metaforisista merkityksistä, mutta niitä voi nostaa esille idiomien 

analyysin yhteydessä. 

 

Bennett esittää tutkielmassaan tutkimusaihettani läheltä liippaavan kokeen englannin-

kielisten värikollokaatioiden kääntämisestä ranskaan. Hän oli lähtenyt liikkeelle kysy-

myksestä mitkä värimetaforat käännetään toiseen kieleen siten, että myös kohdekielessä 

ilmaisussa esiintyy värinnimitys (joko sama tai toinen värinnimitys). Kokeessa oli 

käännetty sinisen värin sisältäviä metaforisia ja ei-metaforisia värikollokaatioita rank-

saan. Tuloksena oli, että samaa värinnimitystä käytetään enemmän metaforisissa kollo-

kaatioissa kuin kirjaimellisissa sanaliitoissa. Vastaavasti kun ranskankielisessä kään-

nöksessä ei käytetty mitään värinnimitystä, käännöstapa koski etenkin ei-metaforisia, 

kirjaimellisesti ymmärrettäviä kollokaatioita. Englanninkielisiä metaforisia kollokaatioi-

ta oli kaikkiaan 85 ja näistä 18 käännettiin samalla tai jollain muulla värinnimellä. Toi-

sin sanoen noin 21% englantilaisista värimetaforista käännettiin ranskaan värimetafora-
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na. (Bennett 1988: 28–29.) Tämä voisi viitata siihen, että värimetaforat ovat jossain 

määrin universaaleja (ainakin eurooppalaisissa kielissä) ja myös metaforien merkityk-

sissä olisi yhteyttä.  

 

Omaa työtäni vastaavan opinnäytteen on kirjoittanut Arja Etholén (1997) saksan ja 

suomen väri-idiomeista. Hänen tutkielmansa on nimenomaan kontrastiivinen ja hän 

käyttää vertailussaan myös ekvivalenssin asteita. Etholén on valinnut aineistokseen sa-

nakirjoja, mikä myös yhdistää työtämme (Etholén 1997: 3). Erotuksena omaan työhöni 

hän on valinnut, ilmeisesti germaanisen fraseologian haaran mukaisesti jaotteluperus-

teiksi morfo-syntaksin ja sanaluokat, jotka yhdessä muodostavat erittäin hienojakoisen, 

neljännen tason alalukuihin asti haarautuvan dispositio. Valinta on ollut hänen työssään 

looginen, sillä lähtökielenä hän käyttää vertailussa saksaa. Saksaksi fraseologista tutki-

musta löytyy suuria määriä, kun taas suomalaista vastaavaa tutkimusta on vielä aika 

vähän. Siksi sovellan omaan työhöni dispositiota, joka palvelee erityisesti idiomien 

merkitysten näkökulmaa ja suomalais-ugrilaisia kieliä. Etholénin valitsemat värit ovat 

muutoin samat kuin omani, mutta hän on jättänyt ruskean pois. Nopeasti katsottuna 

myös hänen aineistonsa värien jakautumisesta vaikuttaa samansuuntaiselta kuin omani 

(Etholén 1997: 5.) Hänen suomalainen aineistolistansa gradun liitteissä on kattava ja 

auttaa vertailemaan omaa aineistoani hänen käyttämiinsä. Harmillista, ettei aineistossa 

ole lähdeviitteitä, mistä mikin idiomi on poimittu. Olen jättänyt vertaukset omasta ai-

neistostani pois. 

 

2.3 Värinnimien tutkimus 

Värinnimien kehitystä ja ilmenemistä eri kielissä ovat tutkineet Brent Berlin ja Paul 

Kay (1969), jotka ovat yrittäneet löytää eri kielten väreille joitain universaaleja yh-

teneväisyyksiä. Värinnimien tutkimuksesta on runsaastikin teoksia, mutta siteeraan eri-

tyisesti Mauno Kosken Värien nimitykset suomessa ja lähisukukielissä (1983) ja Katalin 

Sipöczin A vogul nyelv színnevei (1994). 

 

Berlinin ja Kayn (1969) tutkimuksen mukaan maailman kielissä mustan ja valkoisen 

jälkeen yleisin väri on punainen. Näitä kolmea seuraa keltainen ja vihreä keskenään 

vaihtoehtoisessa järjestyksessä, sitten sininen, ruskea ja viimeiseksi harmaa tai vaihto-
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ehtoisesti violetti, pinkki tai oranssi. Kyseinen esiintymisjärjestys on esitetttynä alla 

nuolikaaviona. (Berlin–Kay 1969: 3–4; Koski 1983: 40–41; Sipöcz 1994: 28.)  

 
white  [yellow] [green]   orange 

black [red]              [green] [yellow]     [blue] [brown] pink, 

      grey 

      purple 

       

Sama kaavio on esitettynä myös tasoina. Berlinin ja Kayn hypoteesin mukaan mitä edis-

tyneemmästä kulttuurista on kyse, sitä useampia värinnimityksiä kielessä esiintyy. Nä-

mä kielen seitsemän tasoa värinnimien lukumäärän perusteella on esitetty allaolevassa 

asteikossa: 

 

1. taso: valkoinen ja musta (2 värinnimeä) 

2. taso: valkoinen, musta, punainen (3 värinnimeä) 

3. taso: valkoinen, musta, punainen ja vihreä tai keltainen (4 värinnimeä) 

4. taso: valkoinen, musta, punainen, vihreä ja keltainen (5 värinnimeä) 

5. taso: valkoinen, musta, punainen, vihreä, keltainen, sininen (6 värinnimeä) 

6. taso: valkoinen, musta, punainen, vihreä, keltainen, sininen, ruskea (7 värinnimeä) 

7. taso: taso valkoinen, musta, punainen, vihreä, keltainen, sininen, ruskea ja harmaa, 

pinkki, violetti ja/tai oranssi. (8–11 värinnimeä)  

(Berlin & Kay 1969: 22–23). 

 

Unkarista Berlinin ja Kayn tutkimuksessa on mainittuna seuraavaa: unkari on seitse-

männelle tasolle kuuluva kieli ja jo johdannossa lueteltujen perusvärinnimien lisäksi 

listasta löytyy lila ’violetti’, rózsaszín ’pinkki’, narancs ’oranssi (tarkkakäännös appel-

siini)’. Erikoislaatuiseksi ilmiöksi mainitaan kaksi punaisen nimeä. Lisäksi tutkimus 

väittää, että keltainen ja vihreä saattaisivat olla slaavilaisista kielistä johdettuja, ja rus-

kea, violetti, pinkki ja oranssi ovat mitä ilmeisimmin indoeurooppalaisista kielistä lai-

nattuja. (Berlin & Kay 1969: 95.) Oikeinkirjoitus on lähteiden mukaan tarkistettu vuo-

den 1938 English–Hungarian Dictionary -sanakirjasta, mikä saattaa olla syynä valkoi-

sen virheelliseen kirjoitusasuun fejér. Suomea ei Berlinin ja Käyn tutkimiin kieliin kuu-
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lu, perusvärinnimiteorian mukaan suomessa on kiistattomia perusvärinnimiä kahdeksan 

(Larjavaara 2007: 154). Nämä kahdeksan ovat johdannossa luetellut tutkittavat värit. 

 

Esitetty värinnimien esiintymisjärjestys korreloi keräämäni aineiston idiomien määrän 

kanssa kohtalaisen hyvin: fraseologisista sanakirjoista löytyi selvästi eniten mustaan ja 

valkoiseen liittyviä idiomeja, valkoista tosin esiintyi hieman harvemmin kuin mustaa. 

Punainen esiintyi mustan ja valkoisen jälkeen kaikkein useimmin, kun taas sinistä, rus-

keaa ja harmaata esiintyi huomattavasti vähemmän. Järjestyksen kanssa ei korreloi kel-

tainen, josta muodostettuja idiomeja oli varsin vähän sekä unkarissa että suomessa.  

 

Bennett (1988) on havainnut omassa tutkimuksessaan saman tendenssin: karkeasti las-

kien valkoinen, musta ja punainen esiintyvät runsaslukusimmin Bennettin kokoamissa 

värikollokaatioissa ja punainen on jopa hieman yleisempi kuin musta ja valkoinen. Sit-

ten tulevat vihreä ja sininen, sitten keltainen, ruskea ja harmaa. Tämä poikkeaa Berlinin 

ja Kayn systeemistä siten, että keltainen tulee selvästi vasta sinisen jälkeen. (Bennett 

1988: 20–21.) Vaikka lähdinkin karsimaan aineistoani gradun loppuvaiheessa, olen silti 

tullut tähän samaan tulokseen: punainen, musta ja valkoinen muodostavat ylivoimaisesti 

suurimman ryhmän, sininen ja vihreä toiseksi suurimman ja sitten tulevat loput värit. 

Unkarista tosin ei löytynyt ruskeita idiomeja ollenkaan, kun taas suomesta niitä löytyi 

jopa viisi. Verrattuna keltaisten seitsemään unkarilaiseen ja kuuteen suomenkieliseen 

idiomiin ruskeaa löytyi suomenkielestä huomattavasti. 

 

Värinnimitutkimuksella on työni kannalta toinenkin näkökulma, nimittäin värinnimijär-

jestelmien vastaavuus eri kielissä. Suomi ja unkarin vastaavat toisiaan sikäli hyvin pal-

jon, että niissä molemmissa löytyy Berlinin ja Kayn muodostaman asteikon kaikki 11 

väriä (kiistattomasti ainakin harmaa seitsemännen tason väreistä). Unkarin värinnimijär-

jestelmä kuitenkin poikkeaa suomalaisesta siten, että järjestelmässä on jo edellä maini-

tut kaksi eri sanaa punaiselle, piros ja vörös. Ne ovat molemmat yhtä laajalevikkisiä ja 

on vaikea sanoa kumpi niistä olisi enemmän perusvärinnimi kuin toinen. Graduni ana-

lyysiosiossa käy ilmi, että värinnimillä on omia aihealueitaan, joissa ne erityisesti esiin-

tyvät, mutta sittenkään toista ei voi sanoa enemmän perusvärinnimeksi kuin toista. Vas-

taava ilmiö kahden värinnimen rinnakkain esiintymisestä on havaittavissa ainakin venä-
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jässä ja italiassa. Unkarista löytyy myös kaksi sanaa harmaalle szürke ja sz, mutta näis-

tä szürke on selkeästi perusvärinnimi, sillä värinnimen sz käyttö rajoittuu pelkästään 

kuvailemaan hiusten harmautta. 

 

Matti Larjavaara on sivunnut värinnimien poikkeavuutta kirjassaan Pragmasemantiikka 

(Larjavaara 2007: 154–156). Esimerkkinä värien erilaisista kentistä eri kielissä hän ver-

taa suomen, karjalan ja venäjän värikenttiä toisiinsa. Larjavaaran laatimasta kaaviosta 

voi havaita, että suomen ja karjalan värikentät vastaavat pitkälti toisiaan, joskin karjalan 

kielessä ei tehdä eroa punaisen ja ruskean välille, vaan niistä käytetään kummastakin 

yhtä värinnimitystä ruskie. Kun vertaa taas suomea ja karjalaa venäjään, venäläinen 

värien kenttä on huomattavasti hienojakoisempi: venäjässä on kaksi eri sanaa siniselle, 

punaiselle ja harmaalle, ja ainakin kuusi eri sanaa ruskealle. Venäjän punaiset värinni-

met eroavat Larjavaaran mukaan siten, että krasnyj on täyteläisempi ja tummempi pu-

nainen, kun taas alyj on kirkkaampi ja vaaleampi punainen. (Larjavaara 2007: 154–

155.) Kielitajuni mukaan jako vastaa samaa kuin unkarissa: ensimmäistä venäjän pu-

naista vastaa unkarin vörös ja jälkimmäistä piros. Ruskean eri nimitysten käyttö venä-

jässä on ilmeisesti rajautunut tiettyihin käyttöyhteyksiin, joten heräsin artikkelia lukies-

sani pohtimaan sitä, täyttävätkö varmasti kaikki ruskean nimet perusvärinnimen kritee-

rit. Yksi kriteereistähän on se, että perusvärinnimi ei voi olla tiettyyn käyttöyhteyteen 

rajattu. Larjavaara ei ymmärtääkseni ole väittänytkään kaikkia ruskean nimityksiä pe-

rusvärinnimiksi, vaan halunnut osoittaa, että värinnimitysten kenttä voi vaihdella pal-

jonkin karkeajakoisesta kahden värin systeemistä hyvinkin hienojakoiseen systeemiin, 

missä samalla värillä saattaa olla montakin nimeä.  

 

Larjavaara huomauttaa katsauksessaan lopuksi, ettei värinnimien lukumäärä kielessä 

kuitenkaan tarkoita sitä, ettei eri kieliä puhuvat ihmiset erottaisi saman verran eri värejä. 

On osoitettu, että värien havaitsemiskyky ja silmän rakenne on kaikilla ihmisillä sama. 

Värinnimien runsaus tarve liittyy pikemminkin ympäristöön, missä kielenpuhujat elä-

vät: eri kulttuureissa on tarve tarkentaa toisia asioita enemmän kuin toisissa. Larjavaara 

kuitenkin nostaa esiin kysymyksen siitä, miksi karjalan värisysteemi muistuttaa selkeäs-

ti enemmän suomalaista, vaikka kulttuurisesti se voisi tulla tavoiltaan ja uskonnoltaan 

lähemmäs venäläistä kulttuuria, jolle on puolestaan ominaista runsas värienkäyttö vaat-
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teissa, kirkkotaiteessa ja taloissa. (Larjavaara 2007: 155–156.) Kielen ja kulttuurin yh-

teys ei tämän perusteella ehkä olekaan aivan yksi yhteen. 

 

Katalin Sipöcz kirjoittaa, että kunkin kielen perusväriskaala vaikuttaa kielenpuhujan 

ajattelutapaan: tietyt värit nostetaan kielessä merkitystä erottaviksi yksiköiksi (Sipöcz 

1994: 11). Sipöczin mielestä värien kääntäminen toiseen kieleen on lähes mahdotonta, 

koska perusväriskaala on jokaisessa kielessä hyvin erilainen ja perusvärien nimet saat-

tavat tarkoittaa hyvin erilaisia väriskaaloja eri kielien välillä. Esimerkkinä hän mainit-

see, että samojedikielissä tunnetaan harmaan ja ruskean eri sävyille yli 10 ilmausta po-

rojen karvoituksen kuvaamista varten. (Sipöcz 1994: 7–9.) Mauno Koski viittaa samaan 

värien kääntämisen vaikeuteen vertailemalla vanhojen sanakirjojen värinnimikirjoa lati-

nasta suomeen ja ruotsiin (Koski 1983: 88). 
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3 Täydellinen vastine vai faux ami? 

Täydellisessä vastaavuussuhteessa idiomit ovat siten helppoja käsitellä, että ne eivät 

vaadi erityistä kääntämistä, vaan unkarin idiomia vastaa suomenkielinen vastine niin 

lekseemeiltään kuin merkitykseltään. Olen siksi rakentanut tämän pääluvun analyysin 

jakamalla väri-idiomit kahtia ei-koreisiin ja koreisiin väreihin. Ensimmäiseen alalukuun 

olen koonnut siten valkoisia, mustia ja harmaita idiomeja, toiseen punaisia, sinisiä ja 

keltaisia. Kolmas alaluku sisältää aineiston näennäisesti samanlaiset idiomit eli valheel-

liset ystävät. 

 

Forgács on todennut vastaavuuksien lajeista, että viimekädessä analyysin tekijä päättää 

miten tiukasti vastaavuus on löydyttävä kielten väliltä. Toisin sanoen on kirjoittajasta 

kiinni vaikuttaako sanaluokkien tai sijamuotojen vastaavuus siihen, haluaako laskea 

vastineet täydellisiksi keskenään vai ei. Olen päätynyt tässä joustamaan siten, että mikä-

li yhteistä idiomia erottaa vain sanaluokka tai sanakirjassa esiintynyt sijamuoto tai luku, 

mutta idiomin muodostavat lekseemit ja idiomin merkitys vastaavat toisiaan täysin, sil-

loin sijoitan idiomit täydellisen vastaavuuden luokkaan. 

 

3.1 Valkokaulusrikollisia, harmaita eminenssejä ja mustia lampaita 

Fekete bárány3 eli musta lammas esiintyy sekä unkarissa että suomessa. Mustan lam-

paan merkitys on varmasti tuttu: se tarkoittaa epäsuosittua, epäonnistunutta perheen tai 

yhteisön jäsentä, jota hävetään (Bárdosi–Kiss 2005b: 13; Forgács 2003: 55; Kari 1993: 

113; NS III: 562; PS II: 250; Varga–Saarinen 2000: 130; Varga–Saarinen 2009: 158.) 

 

Forgács selittää mustan lampaan epäsuosion siten, että yleensä lampaista halutaan val-

koista villaa, jota on helppo värjätä. Tähän tarkoitukseen kirjavat ja mustat lampaat ei-

vät sovi. Forgács mainitsee viittauksen lauman mustasta lampaasta löytyvän jo Genesik-

sestä (1. Moos. 30: 32), jossa Jaakob ehdottaa Laabanille, että tämä erottaisi kirjavat ja 

mustanruskeat lampaat laumasta Jaakobille palkaksi. (Forgács 2003: 55; Raamattu: 1. 

                                                
3 Fekete ’musta’; bárány ’lammas’. 
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Moos. 30: 32.) Valkoisen villan arvoon viittaa myös Suomalaisen fraasisanakirjan seli-

tys (SF 1985: 210). 

 

Musta väri kantaa lisäksi itsessään sellaisenaan negatiivista symboliikkaa. Idiomin al-

kuperä viittaa mustan lampaan arvottomuuteen, mutta musta väri on omiaan tehosta-

maan mielikuvaa siitä, että mustaksi lampaaksi kutsuttuun henkilöön liitetään negatiivi-

sia mielikuvia, kuten epäsovinnaista käytöstä tai muuta vastaavaa. 

 

Idiomaattisuuden asteeltaan musta lammas on puhdas idiomi, sillä idiomilla on koko-

naisuudessaan komponenttien kirjaimellisesta merkityksestä riippumaton symbolinen 

merkitys. Musta lammas on kuitenkin niin yleisesti käytetty idiomi länsimaisessa kult-

tuurissa, ettei merkitystä ole vaikea ymmärtää. Idiomin yleisyys johtuu varmasti siitä, 

että se juontaa juurensa Raamatusta, joka on yhdistänyt kristittyä maailmaa jo lähes pari 

vuosituhatta. 

 

Yleisesti yhteiskuntaan ja vaikuttamiseen liittyvä idiomi sekä suomesta että unkarista on 

szürke eminenciás4 (Bárdosi–Kiss 2005b: 41; Forgács 2003: 154, 705) eli harmaa 

eminenssi (Kari 1993: 24; PS I: 176; SF 1985: 57; Varga–Saarinen 2000: 37; Varga–

Saarinen 2009: 33). Idiomi on kunnioittava pilkkanimi ja merkitsee vaikutusvaltaista 

taustahenkilöä. Idiomin historia juontaa 1500–1600-luvun taitteeseen: ensimmäisenä 

nimityksen sai kardinaali Richelieun harmaakaapuinen yksityinen neuvonantaja, kapu-

siinimunkki Isä Joseph du Tremblay.5 Myöhemmin idiomi on tarkoittanut yleensä taus-

talla pysyttelevää voimahahmoa. (SF 1985: 57.) Bennettin kirjan mukaan kyseessä on 

suora käännöslaina ranskasta éminence grise (Bennett 1988: 79). Tämä tuskin yllättää, 

sillä henkilö, josta idiomi on saanut alkunsa, vaikutti Ranskassa.  

 

Idiomin väri on saatu munkinkaavun väristä6, mutta myös häilyvän välimaaston värinä 

harmaa sopii vaivihkaa taustalla toimivan henkilön kuvaamiseen. Idiomaattisuuden as-

teelta kyseessä on puhdas idiomi. Eminenssi tarkoittaa Kielitoimiston sanakirjan mu-

                                                
4 Szürke ’harmaa’; eminenciás ’eminenssi’. 
5 Bennettin kirjan mukaan munkin nimi oli François Leclerc du Tremblay (Bennett 1988: 79), Suomalai-
sen fraasisanakirjan versio on ilmeisesti otettu englanninkielisestä lähteestä. 
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kaan kardinaalin arvonimeä ja harmaa väri puolestaan toimii mainitussa kahdenlaisessa 

merkityksessä. Eminenssi ei välttämättä ole kovin yleisesti käytetty sana, joten idiomi 

saattaa jäädä käsittämättömäksi myös tästä syystä. 

 

Eräs yhteiskuntaan ja etenkin talouteen liittyviä idiomi on sekä suomessa että unkarissa 

esiintyvä fehérgalléros b nöz 7 (Forgács 2003: 177) eli valkokaulusrikollinen (SF 

1985: 119). Idiomi tarkoittaa taloudellisia rikoksia, kuten kavalluksia ja petoksia 

harrastavaa henkilöä, joka usein on hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa. Termistä 

esiintyy myös johdos fehérgalléros b nözés8 (Forgács 2003: 177) eli valkokaulusri-

kollisuus (PS III : 466). Valkokauluksisuudesta esiintyy lisäksi idiomi fehérgalléros 

(Papp-Jakab 1993: 251) eli valkokauluksinen,  joka  tarkoittaa  ”henkisen”  työn  tekijää  

vastakohtana teollisuustyöntekijöille. Idiomi tulee amerikkalaisesta slangista white col-

lar worker ’konttoristi’. (SF 1985: 119; vrt. PS III : 466; myös Bennett 1988: 278.) 

Amerikanslangista löytyy myös blue collar (Bennett 1988: 176), jolle löytyy käännös-

vastine unkarista: kékgalléros (MÉK 2003: 638) ’sinikauluksinen’. Idiomi tarkoittaa 

teollisuustyöntekijää ja on ikään kuin vastakohta valkokaulustyöntekijälle ruumiillisen 

työn tekijänä. Suomalaisesta aineistosta ei löytynyt käännösvastinetta ’sinikauluksisel-

le’. 

 

Idiomin väri perustuu univormun väriin, mutta valkoisella voi tarkoittaa myös puhtaut-

ta: konttorityö on siistiä sisätyötä, jossa ei likaannu. Puhtausselitys ei tosin toimi rikolli-

suusidiomien kanssa, niissä selvemmin on kyse vain paidan väristä. Idiomaattisuudel-

taan valkokauluksisuutta voisi luonnehtia puoli-idiomiksi, sillä rikollisuus on selkeästi 

rikollisuutta, mutta valkokauluksisuus tekee idiomista osittain metaforisen. 

 

Unkarille  ja  suomelle  yhteinen  sairauteen  liittyvä  idiomi  on  fekete halál9 (Forgács 

2003: 248–249) eli musta surma (Kari 1993: 114; NS III : 561; PS II : 250), jolla tar-

koitetaan Euroopassa 1300-luvulla riehunutta paiseruttoa. Forgács selittää nimessä 

esiintyvän värin juontavan siitä, että rutto aiheutti ihoon tummia kohtia (Forgács 2003: 

                                                                                                                                          
6 Kapusiinit ovat fransiskaanien alaan kuuluva suuntaus ja fransiskaanien kaavunväri on myös harmaa. 
Kapusiineista lisää sääntökunnan verkkosivuilta http://www.db.ofmcap.org. 
7 Fehér + gallér + os: ’valkoinen’ + ’kaulus’ + adjektiivin tunnus -nen; b nöz  ’rikollinen’. 
8 Fehér + gallér + os: ’valkoinen’ + ’kaulus’ + adjektiivin tunnus -nen; b nözés ’rikollisuus’. 
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248–249). Suomalainen fraasisanakirja esittää idiomille uuden nykyaikaisemman mer-

kityksen: musta surma tarkoittaa haaksirikkoutuneesta laivasta rannoille leviävää öljyä 

(SF 1985: 210). Rutto on kuitenkin merkityksistä vanhemmaksi tulkittava, sillä sen al-

kuperä on jo keskiajalta, öljyhaaksirikko on mitä ilmeisimmin uudempi idiomille keksit-

ty selitys. 

 

Forgács on varmasti oikeassa siitä, että mustan surman nimi juontaa paiseiden väristä. 

Musta kantaa itsessään myös kuoleman merkitystä ja sitä käytetään usein jonkin piirteen 

tehostamiseen, radikalisointiin. Jatkaisin Forgácsin selitystä siten, että mustalla symbo-

loidaan tässä idiomissa ensinnäkin kuolemaa: mainittu paiseruttoepidemia tappoi Eu-

roopassa huomattavasti väestöä. Musta symboloi kuoleman lisäksi taudin ankaruutta ja 

rajuutta. Mainitulle kulkutaudille on jäänyt historiaan erittäin synkkä kaiku. 

 

Idiomaattisuuden asteeltaan mustaa surmaa voisi pitää täydellisenä idiomina, sillä mus-

ta väri ja surma eivät itsessään vielä viittaa nimenomaiseen ruttoepidemiaan. Mustasta 

surmasta on toisaalta tullut lähes erisnimeä muistuttava sanapari, koska sillä viitataan 

nimenomaan tiettyyn keskiaikaiseen kulkutautiin ja sen aiheuttamiin seurauksiin. 

Idiomilla voi toisaalta olla rajattu merkitys. Myös siksi musta surma voi tuntua erisni-

men kaltaiselta, koska se on ollut eurooppalaisille kulttuureille yhteinen historiallinen 

katastrofi ja sanonta on siten hyvin laajalle levinnyt, eikä idiomin tulkinnassa ja ymmär-

tämisessä ole (todennäköisesti) kovin suuria vaikeuksia ainakaan eurooppalaisten kes-

ken. 

 

Feketelista10 (Forgács 2003: 186; MÉK 2003: 354) eli musta lista (Kari 1993: 96; NS 

III : 562; PS II : 250; Varga–Saarinen 2000: 140; Varga–Saarinen 2009: 17111) tarkoit-

taa luetteloa, jossa on syystä tai toisesta listattuna boikotoitavia henkilöitä, yrityksiä tai 

yhteisöjä. Musta kuvastaa tässä siis huonoa, pahaa, epätoivottua. Idiomaattisuuden as-

teelta kyseessä on puoli-idiomi: listan voi tulkita sananmukaisesti, mutta väri kantaa 

itsessään symbolista merkitystä. Musta lista on kuitenkin niin yleinen idiomi, että sen 

merkitystä ei liene kovin vaikea tulkita. 

                                                                                                                                          
9 Fekete ’musta’; halál ’kuolema, surma’. 
10 Fekete + lista: ’musta’ + ’lista’. 
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Suomalaisen fraasisanakirjan mukaan idiomi on lähtöisin alun perin Saksasta ja Eng-

lannista liike-elämässä huonojen maksajien muistiinmerkitsemistä varten. Myöhemmin 

siitä kehittyi yleisesti epäluotettavien tai epäsolidaaristen henkilöiden ja toiminimien 

luettelo, joka esiintyy työelämässä ja ammattiliikkeissä nykyäänkin. Esimerkiksi Eng-

lannissa pidettiin mustaa listaa maailmansotien aikana saksalaisten kanssa yhteistyössä 

olleista. (SF 1985: 210.) 

 

Zaicz (2006) väittää idiomin feketelista esiintyneen unkarissa ensikerran vuonna 1921. 

Idiomi ja värinnimi ovat tulleet unkariin saksasta (saksaksi schwarze Liste). Rinnalla 

esiintyy vanha termi feketelajstrom vuodesta 1790 lähtien, joka myös merkitsee suoraan 

käännettynä mustaa listaa. (Zaicz 2006: 205; vrt. MÉK 2003: 354 ja A magyar nyelv 

történeti-etimológiai szórtára 1 1967: 867.) Unkarilaisista aineistoista löytyi lisäksi 

feketelista-idiomista jatkettuja verbi-idiomeja, jotka on mahdollisia muodostaa suomek-

sikin, vaikkei niitä suomalaisessa aineistosta erikseen löytynytkään: feketelistára 

tesz/helyez12 ’panna mustalle listalle’ (Bárdosi–Kiss 2005b: 53; Forgács 2003: 186, 

458), feketelistára kerül13 ’joutua mustalle listalle’ (Forgács 2003: 187, 458), 

fekelistán van14 ’olla mustallalistalla’ (Bárdosi–Kiss 2005b: 53). Verbit kuvaavat 

liikettä mustalle listalle päätymisestä tai sillä olemisesta. Toisessa suuntaa ilmaisevassa 

verbissä asiaa katsotaan mustan listan hallitsijan kannalta, toisessa listalle päätyvän 

näkökulmasta. Kolmas verbi on staattinen listalla olemista kuvaava tila. Suomalaisesta 

aineistosta löytyy verbivarianteista joutua mustalle listalle (PS II: 79). 

 

Kielille yhteinen idiomi politiikan saralta on fehér könyv15 (Forgács 2003: 176–177; 

MÉK 2003: 350; Papp–Jakab 1993: 251) eli valkoinen kirja16 (Kari 1993: 68, 178, 

210; NS VI : 308). Suomeksi idiomi tarkoittaa diplomaattisia julkaisuja (Kari 1993: 68, 

178, 210), unkariksi jonkun valtion tai ison firman näkökantoja, menetelmien 

                                                                                                                                          
11 Varga–Saarisen sanakirjassa käännösvastine feketelistan lisäksi myös bélista. 
12 Fekete + lista + ra: ’musta’ + ’lista’ + sublatiivin sijapääte ’-lle’; tesz ’panna, asettaa’; helyez ’asettaa, 
panna, sijoittaa’.   
13 Fekete + lista + ra: ’musta’ + ’lista’ + sublatiivin sijapääte ’-lle’; kerül ’joutua, päästä (johonkin)’. 
14 Fekete + lista + n: ’musta’ + ’lista’ + superessiivin sijapääte ’-lla’; van ’olla’. 
15 Fehér ’valkoinen’; könyv ’kirja’. 
16 Valkoisen kirjan rinnalla esiintyy suomeksi samassa merkityksessä myös sininen kirja (Kari 1993: 68, 
178). 
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oikeuttamiseen julkaistuja asiakirjakokoelmia (Forgács 2003: 176–177). Magyar értel-

mez  kéziszótár puolestaan viittaa nimenomaan poliittisten tapahtumien 

dokumenttijulkaisuun (MÉK 2003: 350). Tässä voisi todeta, että merkitykset tulevat 

lähelle toisiaan, mutteivät kohtaa täysin identtisesti. Katson kuitenkin, että selitykset 

poliittisten tapahtumien dokumentoinnista ja diplomaattisista julkaisuista tulevat 

riittävän lähelle toisiaan poliittisena asiakirjana. Värin alkuperä on hämärä, mutta voisi 

viitata julkaisun ulkoasuun: mahdollisesti julkaisun kannet ovat valkoiset. 

 

Valkoisen lipun nostaminen tarkoittaa antautumista tai neuvottelujen aloittamista. 

Idiomi löytyy sekä suomesta että unkarista: suomesta typistetyssä muodossa valkoinen 

lippu (Kari 1993: 96, 211; NS VI : 307; PS III : 466) ja unkarilaisessa aineistossa val-

koinen lippu löytyi verbin kanssa kit zi [kiteszi] a fehér zászlót17 ’nostaa [tai määrätä] 

valkoinen lippu’ (Bárdosi–Kiss 2005b: 228; Forgács 2003: 814). Forgácsin mukaan 

idiomi voi merkitä tappion tunnustamista myös älyssä (Forgács 2003: 814). Idiomin 

alkuperä lienee mitä ilmeisemmin peräisin sodankäynnistä ja siksi (eurooppalaisille) 

kansoille yhteinen symboli. Bennett selostaa valkoisen värin liittyvän valkoisen lipun 

yhteydessä rehellisyyteen ja neuvotteluhalukkuuteen. Sodankäynnissä konkreettinen 

valkoinen lippu on tarkka koodi kummallekin osapuolelle: kumpikaan ei hyökkää toisen 

kimppuun, kun lippu on kohotettuna. (Bennett 1988: 86–87.) 

 

Politiikkaa sivutaan suomen ja unkarin idiomeissa varsin vähän mustassa, valkoisessa ja 

harmaassa verrattuna punaisesta väristä muodostettuihin poliittisiin idiomeihin. Mo-

lemmissa kielissä esiintyy fekete ing18 (MÉK 2003: 353–354) eli mustapaita (NS III: 

563; PS II: 251), joka viittaa fasististen järjestöjen jäseniin etenkin Italiassa, mutta 

Suomen kontekstissa myös IKL:n jäseniin. Idiomin väri tulee järjestön jäsenten käyttä-

mästä paidan väristä. 

 

                                                
17 Kit z + i: ’nostaa (lippu)’ + akt.ind.prees.yks. 3. pers. määräinen persoonapääte; kitesz + i: ’määrätä’ + 
akt.ind.prees.yks. 3. pers. määräinen persoonapääte; a ’yksikön määräinen artikkeli’; fehér ’valkoinen’; 
zászló + t ’lippu’ + akkusatiivin tunnus.  
18 Fekete ’musta’; ing ’(kaulus)paita’. 
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Talousidiomi szürke gazdaság19 (MÉK 2003: 1292) eli harmaa talous esiintyy samas-

sa merkityksessä ja muodossa unkarissa sekä suomessa. Varga–Saarisen sanakirjoissa 

harmaa talous on tosin käännetty termillä feketegazdagság (Varga–Saarinen 2000: 37; 

Varga–Saarinen 2009: 33). Harmaa ja musta talous poikkeavat toisistaan MÉK-

sanakirjan selityksen mukaan siinä mielessä, että szürke gazdagság (MÉK 2003: 1292) 

on talouselämän osa-alue, jossa osallistujat toimivat tehden pieniä rikkomuksia, kun 

taas fekete gazdaság (MÉK 2003: 353) tarkoittaa ilman toimilupaa tapahtuvaa laitonta 

kaupankäyntiä ja verovelvoitteissa petkuttamista. Szürke gazdaság on siis 

laittomuudessaan pienimuotoisempaa kuin fekete gazdaság. Saman eron on tehnyt 

Bennett englanninkielisissä idiomeissa. Idiomia muodossa musta talous ei 

suomenkielisestä aineistosta löytynyt. 

 

Kuten jo edellä sivuttiin, värinnimellä viitataan „valkoisen” ja mustan talouden eli 

laillisen ja laittoman välimaastoon. Harmaa esiintyy samassa merkityksessä kuin 

idiomissa harmaa alue: harmaa talous on talouselämän osa-alue, mikä häilyy kahden 

ääripään, laillisen ja laittoman välillä. Rikkeet ovat siinä määrin pienimuotoisia, ettei 

niitä voi lukea selkeiksi laittomuuksiksi. 

 

Idiomaattisuuden asteeltaan harmaan talouden voisi ajatella olevan puoli-idiomi: 

komponentin talous voi tulkita kirjaimellisesti tarkoittavan talouselämää, mutta 

värikomponentti kantaa itsessään symbolista ja vertauskuvallista merkitystä. 

 

Kun päivät ovat yksitoikkoisia ja ilottomia, niistä käytetään unkarissa ja suomessa 

samanlaista ilmaisua: szürke hétköznapok20 (MÉK 2003: 1292) eli harmaa arki (PS I: 

176; NS I: 372). Unkarilaisen idiomin voi kääntää joko harmaana arkena tai harmaina 

arkipäivinä. Koska merkitys on sama ja idiomeja erottaa ainoastaan monikollisuus, olen 

päätynyt sovittamaan idiomiparin täydellisen vastaavuuden ryhmään.  

 

Harmaa väri idiomissa symboloi värikkyyden vastakohtaa: harmaasta puuttuu virikkeet, 

vaihtelu ja mielenkiinto, siksi se sopii symboloimaan väritöntä arkea. Mustan ja valkoi-

                                                
19 Szürke ’harmaa’; gazdaság ’talous’. 
20 Szürke ’harmaa’; hétköznap + ok ’arkipäivä’ + monikon tunnus: ’arkipäivät; arki’. 
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sen välimaastona harmaa kuvastaa myös sitä, ettei arki ole erityisen hyvää tai huonoa, 

ainoastaan yksitoikkoista. Jos idiomi olisi muodossa ’musta arki’, sillä tarkoitettaisiin 

todennäköisesti synkkää ja masentavaa, negatiivissävytteistä elämää. 

 

Idiomaattisuuden asteeltaan idiomi on aika läpinäkyvä ja helpostin pääteltävissä kom-

ponenttiensa perusteella. Värinnimellä on kuitenkin symbolinen rooli tylsyyden ja vaih-

telun puutteen vertauskuvana, joten sanaparia voi mielestäni pitää idiomina, vaikka var-

sin helposti tulkittavana. 

 

Fekete arany21 (Forgács 2003: 33, 186) eli musta kulta tarkoittaa unkariksi sekä suo-

meksi öljyä, Karin sanakirjan mukaan tarkalleen ottaen maaöljyä (Kari 1993: 77, 113; 

PS II : 250; myös Varga–Saarinen 2000: 111; Varga–Saarinen 2009: 132). Idiomi on 

ilmeisen laajalevikkinen, mm. englanniksi se esiintyy täysin samassa muodossa kuin 

unkariksi ja suomeksi: black gold (Bennett 1988: 156). 

 

Musta kulta on idiomaattisuuden asteeltaan puoli-idiomi: värillä viitataan öljyn luon-

nossa esiintyvään väriin, mutta kullalla viitataan metaforisesti raaka-aineen suureen 

arvoon. Mustalla ei tässä idiomissa ole mitään metaforista merkitystä. Idiomin ymmär-

täminen ei tuota mitä todennäköisimmin länsimaiselle ihmiselle tulkintavaikeuksia 

idiomin laajan levikin takia ja useaan kieleen se on mitä ilmeisimmin lainattu sanasta 

sanaan. 

 

Fehér folt (a térképen)22 (Bárdosi–Kiss 2005b: 58; Forgács 2003: 203; MÉK 349–350) 

eli valkoinen läiskä kartalla/maapallolla (Kari 1993: 101) tarkoittaa sekä unkariksi 

että suomeksi tutkimatonta aluetta tai asiaa, mahdollisesti maantieteellisestä tai yleensä 

tieteellisestä näkökulmasta. Myös Vargan ja Saarisen sanakirja (Varga–Saarinen 2000: 

325; Varga–Saarinen 2009: 426) tarjoaa idiomeja toistensa vastineiksi suomesta unka-

riin. Idiomin ydin valkoinen läiskä vastaa kielissä täysin toisiaan, mutta unkarissa 

idiomin kolmas komponentti ’kartalla’ on vapaaehtoinen jatke ja suomessa kartan voi 

korvata myös maapallolla. Kummassakin kielessä idiomin jälkimmäinen eli kolmas 

                                                
21 Fekete ’musta’; arany ’kulta’. 
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komponentti on hieman joustavassa asemassa, mutta koska pääasiassa muodot ja sanas-

to vastaavat täysin toisiaan, pidän idiomeja suhteessa toisiinsa täydellisessä vastaavuus-

suhteessa. 

 

Valkoinen läiskä kartalla on idiomaattisuudeltaan puhdas idiomi, mutta sen merkityk-

sen tulkinnassa on tuskin mitään kovin hankalaa. Kartta on käsinkosketeltava metafora: 

on helppoa ajatella, miten karttaa piirretään pala palalta sitä mukaa, kun tutkittuja aluei-

ta tulee tutuksi. Valkoinen kuvastaa toistaiseksi tuntematonta ja siksi kuvittamatonta 

aluetta karttapiirroksesta. Esimerkiksi historiassa eurooppalaiset tunsivat Afrikasta pit-

kään vain rantaviivat ennen kuin tutkimusmatkoja sisämaahan ryhdyttiin tekemään. 

Siten kokonaisesta mantereesta suuri osa oli yhtä valkoista läiskää, kunnes alueisiin 

tutustumalla kokonaiskuvaa rakennettiin ja karttoja tarkennettiin. Maantiede maapallol-

la tunnetaan nykyisin jo aika hyvin, mutta valkoisiksi läiskiksi voi periaatteessa kutsua 

mitä vain asioita, joita ei entuudestaan hyvin tunne ja joita on tutkittava. 

 

Fekete nap23 (Forgács 2003: 514) eli musta päivä (PS II : 250; NS III : 562) tarkoittaa 

yleensä epäonnista, synkkää ja murheellista päivää kummallakin kielellä. Idiomi on 

metaforisuuden asteeltaan puoli-idiomi eli ainoastaan musta väri kantaa itsessään verta-

uskuvallista merkitystä. Mustalla ilmaistaan negatiivista ilmapiiriä, joka voi olla 

idiomin selityksen mukaan laadultaan epäonnea, murhetta tai synkkyyttä. Idiomin jäl-

kimmäinen komponentti päivä puolestaan ilmaisee sananmukaisesti sitä ajanjaksoa tai 

ajankohtaa, jolloin epäonni vallitsee. Epäonni tai synkkyys yleistetään kattamaan koko 

päivän, vaikka mahdollisesti voi olla kyse vain yksittäisestä epäonnisesta tapahtumasta 

yhden päivän aikana, mutta mikä leimaa koko päivän ilmapiiriä.  

 

Englannissa on esimerkiksi päiviä nimetty erikseen mustiksi perjantaiksi tai maanan-

taiksi. Bennett on listannut kaksi nimeltä mainittua viikonpäivää merkitsemään epäon-

nen päiviä: Black Friday tarkoittaa hänen mukaansa ainakin 24.9.1869 talousromahduk-

sen päivää Yhdysvalloissa sekä paria muuta vastaavaa katastrofiperjantaita (Bennett 

1988: 155). Myös Black Monday löytyy englannista, mutta se on erisnimenomainen 

                                                                                                                                          
22 Fehér ’valkoinen’; folt ’läiskä’; a ’yksikön määräinen artikkeli’; térkép + en: ’kartta’ + superessiivin 
sijapääte ’-lla’. 



 

 

30

nimitys toisesta pääsiäispäivästä. Lisäksi sekin merkitsee paria katastrofaalista maanan-

taipäivää mustan perjantain tapaan. (Bennett 1988: 161.) Unkarista vastaava tietty mus-

ta viikonpäivä on feketevásárnap24 (MÉK 2003: 354) eli ’musta sunnuntai’, joka on 

englannin Black Monday tapaan kirkollisen pyhän nimi, tarkalleen ottaen katolilaisten 

käyttämä nimitys sunnuntaista ennen palmusunnuntaita, suomalaisittain pääsiäistä 

edeltävän paaston 5. sunnuntain nimi. Idiomista feketevásárnap on pari jatkettua 

sanontaa, mutta niille ei löydy vastinetta suomesta ja siksi jätän ne tässä syvemmin 

analysoimatta.25 

 

Yksi suomen ja unkarin kesken identtinen idiomi on unkariksi mindent feketén lát26 

(Papp–Jakab 1993: 483) tai eli nähdä (kaikki) mustana (Kari 1993: 123, 178), joka 

tarkoittaa pessimististä ja alakuloista suhtautumista johonkin asiaan. Suhtautuminen on 

kokonaisvaltaista: komponentti kaikki tehostaa idiomin merkitystä suuresti. 

Suomalaisessa idiomissa sana kaikki on vapaaehtoinen, ainakin Karin mukaan. Idiomi 

löytyy sanatarkkana käännöksenä Ghenon ja Zaiczin sanakirjasta ja hieman muunnettu-

na Vargan ja Saarisen sanakirjoista.27 Bárdosin ja Kissin sanakirjassa esiintyy idiomista 

lievempi variantti: feketén lát valamit28 ’nähdä jotain mustana’ (Bárdosi–Kiss 2005b: 

53). Tässä on jätetty pois lekseemi kaikki, mikä lieventää idiomin merkitystä 

kokonaisvaltaisena synkkänä näkökulmana. 

 

Mustuus viittaa tässä selvästi pessimismiin, alavireeseen ja synkkyyteen. 

Idiomaattisuuden asteeltaan mustana näkemistä voisi luonnehtia puoli-idiomiksi: 

komponenteista vertauskuvallisessa merkityksessä esiintyy pelkästään värinnimi, 

muutoin idiomia voisi pitää vain sellaisenaan vakiintuneena ilmaisuna. Mustan merkitys 

on helppo tulkita idiomin muiden komponenttien perusteella, joten erityisen abstraktista 

ja vaikeaselkoisesta sanonnasta ei ole kysymys. Mielestäni ilmaisusta löytyy kuitenkin 

                                                                                                                                          
23 Fekete ’musta’; nap ’päivä’. 
24 Fekete + vásárnap: ’musta’ + ’sunnuntai’. 
25 Unkarista löytyy myös pari muuta kirkollista pyhää, jotka rakentuvat kaavalla väri + viikonpäivä. Täl-
laisia ovat fehérvásárnap (MÉK 2003: 350) ’(katolilaisilla) 1. sunnuntai pääsiäisestä’ ja zöldcsütörtök 
(MÉK 2003: 1498) ’kiirastorstai’. Koska näille ei ole vastinetta värinnimivastinetta suomessa ja kirkko-
pyhät ovat muutoinkin enemmän yleissanoja kuin varsinaisia idiomeja, en analysoi niitä tässä tarkemmin. 
26 Minden + t: ’kaikki’ + akkusatiivin sijapääte; fekete + n: ’musta’ + superessiivin sijapääte; lát ’nähdä’. 
27 Mindent feketén lát (Gheno–Zaicz 2001: 58); mindent sötéten/pesszimistán lát (Varga–Saarinen 2000: 
167; Varga–Saarinen 2009: 209) 
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sen verran metaforiaa, ettei voi puhua pelkästä sanatarkasta kiteytyneestä fraasista, 

millaisia esimerkiksi tervehdykset ovat. 

 

Unkarille ja suomelle yhteinen eläinidiomi on szürke (kis) veréb29 (Bárdosi–Kiss 

2005b: 222; Forgács 2003: 794–795) eli harmaavarpunen (PS I: 176), joka tarkoittaa 

merkityksetöntä, vaatimatonta tai väritöntä hahmoa. Idiomia käytetään molemmissa 

kielissä useimmiten naisesta. Idiomipari on siten kiinnostava, että lintulajin nimi on 

täsmälleen sama kummassakin kielessä, sillä eläinlajien nimet idiomeissa saattavat 

hieman varioida kieli- ja maakohtaisesti. 

 

Jos ollaan tarkkoja, idiomien muodossa on hitunen vaihtelua: suomeksi komponentit 

kirjoitetaan yhteen ja unkarilaisessa versiossa komponenttien väliin voi halutessa lisätä 

adjektiivin kis ’pieni’, joka korostaa entisestään kohteen mitättömyyttä. Idiomin 

pääkomponentit ovat kuitenkin kummassakin kielessä täsmälleen samat ja 

yhteenkirjoittaminen riippuu kielen oikeinkirjoitussäännöistä. Idiomaattisuuden 

asteeltaan kyseessä on puhdas idiomi: vertauskuvan kohteena on (nais)ihminen ja 

idiomin molemmat komponentit ovat selkeästi vertauskuvallisessa käytössä. Harmaalla 

viitataan kohteen huomaamattomuuteen ja mahdollisesti jopa tylsään ulkomuotoon. 

Varpunen puolestaan on lintuna varsin pieni ja siten huomaamaton, ja lisäksi sen 

höyhenpeitteen väritys ei ole kovin silmiinpistävä ja huomiota herättävä. Kummallakin 

idiomin sanalla korostetaan huomaamattomuutta ja värittömyyttä. 

 

Idiomin yleiseurooppalaisuudesta on vaikea sanoa mitään, sillä esimerkiksi Bennettin 

englanninkielisten idiomien listasta ’harmaata varpusta’ löytynyt lainkaan. Onhan 

mahdollista, että unkarissa ja suomessa olisi samanmuotoinen ja -merkityksinen idiomi, 

mutta olisin taipuvainen uskomaan, että silloin samanlainen idiomi löytyisi myös jostain 

Euroopan indo-eurooppalaisesta valtakielestä ja olisi siten lainaa unkarissa ja suomessa. 

Tietysti on otettava huomioon, etteivät kaikki kiinteät sanaliitot päädy sanakirjoihin ja 

’harmaa varpunen’ tunnetaan myös esimerkiksi englannissa ja saksassa. 

                                                                                                                                          
28 Fekete + n: ’musta’ + superessiivin sijapääte; lát ’nähdä’; valami + t: ’jokin’ + akkusatiivin sijapääte. 
29 Szürke ’harmaa’, kis ’pieni’, veréb ’varpunen’. Unkariksi löytyy myös samaa tarkoittava variantti 
szürke (kis) egér (Bárdosi–Kiss 2005b: 37; Forgács 2003: 133) ’harmaa (pieni) hiiri’, jossa erona on 
eläinlaji  
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Tennistä kutsutaan sekä unkariksi että suomeksi idiomilla fehér sport (MÉK 2003: 

350) eli valkoinen urheilu (Kari 1993: 211; NS VI : 308). Idiomiin väri on tullut mitä 

ilmeisimmin tennispelaajien käyttämästä asusta, joka tyypillisesti on valkoinen. Kysees-

sä on jälleen ”univormun” väri. Idiomaattisuuden asteelta valkoinen urheilu on puoli-

idiomi: urheilu viittaa selkeästi tennikseen urheilulajina, mutta väri ei vielä suoraan pal-

jasta kyseessä olevan nimenomaan tennis. Periaatteessa idiomia voisi luonnehtia myös 

puhtaaksi idiomiksi, sillä lekseemeissä ei esiinny kummassakaan tarkalleen sana tennis. 

Ajattelen kuitenkin, että urheilu johdattelee idiomin kuulijaa tiettyyn suuntaan ja siten 

voidaan puhua puhtaan ja puoli-idiomin välimaastoon sijoittuvasta ilmaisusta. 

 

3.2 Koreat värit identtisissä idiomeissa 

Luonnonilmiöistä tulelle tai tulipalolle on täysin toisiaan vastaava idiomi sekä unkarissa 

että suomessa, nimittäin vörös kakas30 (Forgács 2003: 336; O. Nagy 2007: 325 K49) –

punainen kukko (K 1993: 76, 150; NS 1961: 465; PS II: 538; SF 1985: 142). Vörös 

kakas on aineistossa siitä erikoinen, että se esiintyy O. Nagyin kokoelmassa ilman 

minkäänlaisia täydennysverbejä tai lauseyhteyttä. Suomalainen fraasisanakirja väittää 

punaista kukkoa vanhaksi kansainväliseksi tulipalon vertauskuvaksi (SF 1985: 142). 

Tämä ainakin selittäisi sen, miksi idiomi löytyy molemmista kielistä samanlaisena. 

Suomalainen fraasisanakirja väittää idiomista esiintyvän Karjalassa myös version pu-

nainen repo (SF 1985: 142). Vargan ja Saarisen sanakirjassa punaisen kukon unkarilai-

seksi vastineeksi on yksintuumin ilmoitettu vörös kakás ja  lisäksi  selitetty  idiomin  tar-

koittavan tulipaloa (Varga–Saarinen 2000: 110). 

 

Läpinäkyvyydeltään kyseessä on puhdas idiomi eli osista ei pysty päättelemään 

lekseemien tarkoittavan yhdessä nimenomaan tulipaloa. Idiomin punainen väri kuvastaa 

mitä ilmeisimmin tulta ja merkillepantavaa on se, että unkarilaisessa idiomissa 

käytetään värinnimeä vörös. Muita tuleen viittaavia idiomeja ei tutkimassani aineistossa 

ole, joten on vaikea sanoa voiko tulesta puhua myös värinnimellä piros vai onko vörös 

ainoa mahdollinen. 

                                                
30 Vörös ’punainen’; kakas ’kukko’. 
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Seuraavan idiomin voinee liittää yhteiskunnan aihepiiriin kuuluvaksi: unkarille ja suo-

melle yhteinen idiomi kékharisnya31 eli sinisukka juontaa juurensa Englannista 1700-

luvulta (engl. Blue-stocking). Idiomi merkitsee leikillistä tai jopa pilkallista ilmaisua 

kirjallista toimintaa ja taiteita harrastavista naisista. Suomalaisen fraasisanakirjan mu-

kaan Thomas More ja Lordi Byron olisivat ”siivittäneet sanan”. (NS V: 191) SF 1985: 

312.) Englanninkielisestä muodosta voi päätellä, että idiomi on lainattu kumpaankin 

kieleen sananmukaisena lainana. Sinisukka esiintyy myös muissa Euroopan suurissa 

kielissä: saksaksi idiomi on Blaustrumpf ja ranskaksi bas-bleu. Zaicz toteaa, että 

unkariin idiomi olisi lainautunut englannin ja saksan kautta. (Zaicz 2006: 392–393.) 

Idiomin väri juontaa mitä ilmeisimmin taiteita ja tieteitä harrastaneiden naisten 

pukeutumiseen ja idiomi on siten yleistynyt tietynvärisestä vaatekappaleesta 

merkitsemään tiettyä naisjoukkoa. Bennett toteaa tutkimuksessaan, että väri voi esiintyä 

osana kohdetta esimerkiksi univormussa ja kohdejoukko nimetään sen mukaan, tai vä-

rillinen kohteen osa yleistetään ja sen funktio on nimetä kokonaisuutta (Bennett 1988: 

34, 38–39, 45–46). Näin on kaikesta päätellen tapahtunut tämän idiomin kohdalla. 

 

Unkarille ja suomelle yhteinen sininen idiomi on kékvér 32 ’siniverinen’ (Zaicz 2006: 

393), joka suomalaisissa lähteissä esiintyy muodossa sininen veri (SF 1985: 313) tai 

siniverinen (NS V: 192). Siniverinen merkitsee aatelista syntyperää.  Bárdosin ja Kissin 

kokoelmassa sininen veri mainitaan verbin kanssa kék vér folyik valakinek az erei-

ben33 (Bárdosi–Vilmos 2005b: 222) ’sininen veri virtaa jonkun suonissa’ ja tarkoittaa 

samaa kuin sininen veri yksinäänkin. Suomeksi ilmaisu on verbin kanssa luonteva, 

vaikka sitä ei aineistossa erikseen esiintynytkään. Vargan ja Saarisen sanakirjassa 

idiomi sininen veri on käännetty suoraan suomesta unkariin kék vér34, ja lisäksi mukaan 

on liitetty selittävä käännös nemesi származás35 (Varga–Saarinen 2000: 330; Varga–

Saarinen 2009: 433). 

                                                
31 Kék + harisnya: ’sininen’ + ’sukka’. 
32 Kék + vér + : ’sininen’ + ’veri’ + adjektiivin tunnus ’-nen’. 
33 Kék ’sininen’; vér ’veri’; folyik ’virrata’; valaki + nek: ’joku’ + genetiivin sijapääte; az ’yksikön mää-
räinen artikkeli’; ér + e + i + ben: ’suoni’ + ’yks. 3. pers. possessiivisuffiksi’ + ’monikon tunnus’ + ines-
siivin sijapääte ’-ssa’. 
34 Sininen veri 
35 Aatelinen syntyperä. 
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Idiomin alkuperä on Espanjasta, missä vanhoilla kastilialaisilla suvuilla uskottiin olevan 

sinisempi veri (esp. sangre azul) kuin maureilla ja juutalaisilla. (SF 1985: 313). Zaicz 

käyttää kastilialaisen tilalla länsigoottia ja tekee eron pelkästään maureihin. Hän mainit-

see myös vastineet idiomille saksasta (blaublütig),  englannista  (blue blooded) ja rans-

kasta (du sang bleu).  Unkariin  hän  väittää  idiomin  tulleen  saksan  kautta,  ja  kirjallisia  

lähteitä idiomista unkarin kielessä on vuodelta 1842. (Zaicz 2006: 393.)  

 

Idiomin värin tarkoituksena on ilmaista tietyn ihmisryhmän ulkonäköön liittyvää erotta-

vaa piirrettä suhteessa muihin samalla alueella eläviin kansoihin. Sininen on värinä eri-

koinen ihmisen ulkonäköön viittavana piirteenä. Ilmaisut punanahka (intiaanit) tai kel-

tainen rotu (aasialaiset) ovat värimotiiviltaan paljon ”luonnollisempia” kuin sininen. 

Sininen erikoisuudestaan huolimatta kuvaa todellisuutta erittäin hyvin: vaaleaihoisen 

ihmisen verisuonet näyttävät ihon pinnassa sinisiltä, siinä missä tummemman ihon alta 

verisuonten väri ei ole yhtä selkeästi havaittavissa. Idiomin värimetafora kertoo idiomin 

synty-yhteiskunnasta: valkoihoiset ovat kaikesta päätellen olleet johtavaa yläluokkaa, 

koska sininen veri viittaa aateluuteen ja tummaihoisemmilla kansoilla suonet tuskin 

ovat olleet sinisenä erotettavissa ihon pinnasta. 

 

Seuraava Ranskasta peräisin oleva lainaidiomi tunnetaan unkariksi ja suomeksi: 

kékszakáll36 (MÉK 2003: 638; Zaicz 2006: 393), suomeksi siniparta (SF 1985: 312) 

on kansainvälinen nimitys naisenmurhaajalle (ranskaksi (Le) Barbe-bleu, saksaksi 

Blaubart, englanniksi Bluebeard). Idiomi on peräisin Charles Perrault’in 1697 kuvaa-

masta kansantarinasta, jonka päähenkilö on rikas parrakas mies. Hän menee naimisiin 

kerta toisensa jälkeen, murhaa vaimonsa ja kätkee ruumiin ’kiellettyyn’ huoneeseen. 

(SF 1985: 312.) Zaicz tarkentaa vielä, että tarinassa murhattuja vaimoja oli kuusi ja seit-

semäs vaimo löytää edeltäjiensä ruumiit. Sisarukset ehtivät kuitenkin pelastaa viimei-

simmän vaimon. (Zaicz 2006: 393.) 

 

Unkariin idiomi on tullut joko ranskasta tai saksalaisesta kaunokirjallisuudesta. Ensi 

kerran idiomi on esiintynyt unkariksi vuonna 1844. (Zaicz 2006: 393.) Tämänkin 
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idiomin osalta voi havaita, että idiomi on peräisin Euroopan valtakielistä ja niistä 

kulkeutunut unkariin ja suomeen. Idiomin väristä on vaikea sanoa, onko se kirjailijan 

keksintöä, perustuuko se päähenkilön ulkonäköön, vai onko sinisellä jokin syvällisempi 

merkitys. Alkusyytä pitäisi hakea mitä ilmeisimmin joko ranskan kielestä tai itse 

tarinasta. 

 

Kaksi keltaisen värin sisältävää idiomia sijoittuu täydellisen ekvivalenssin piiriin. En-

simmäisenä analysoin idiomiparia sárga veszedelem37 (MÉK 2003: 1168) eli keltainen 

vaara (Kari 1993: 64; PS I : 441; SF 1985: 122). Idiomi tarkoittaa Aasian, etenkin Ja-

panin ja Kiinan muodostamaa (luuloteltua) uhkakuvaa ’valkoisia ihmisiä’ kohtaan. 

Suomalaisen fraasisanakirjan mukaan idiomin perusta olisi keisari Wilhelm II:n pu-

heessa vuodelta 1895 (SF 1985: 122). Vargan ja Saarisen sanakirjoissa idiomin unka-

rinnokseksi on tarjottu sárga veszély ’keltainen vaara’ ja selitetty perään sama selostus 

Japanin ja Kiinan roolista tässä uhassa (Varga–Saarinen 2000: 88; Varga–Saarinen 

2009: 101). Keltaisen värin perusta idiomissa pohjautuu mitä ilmeisimmin aasialaisten 

karrikoituun ihonväriin, mikä ilmenee myös suomalaisissa lähteissä esiintyneessä 

idiomissa keltainen rotu (Kari 1993: 64; PS I : 441). 

 

Toinen keltaisen värinnimen sisältävä idiomipari on sárgacs 38 (MÉK 2003: 1168) 

’keltanokkainen’ ja keltanokka (PS  I  :  441).  Idiomit  rakentuvat  täsmälleen  samoista  

lekseemeistä, ovat kumpikin sattumalta yhdyssanoja ja tarkoittavat aloittelijaa, tulokas-

ta, suomessa myös ensimmäisen vuoden ylioppilasta Perussanakirjan mukaan. unkari-

lainen vastine poikkeaa suomalaisesta ainoastaan adjektiivin tunnuksella -  eli käännös 

on sanatarkkaan ’keltanokkainen’. Pidän sanaluokkaa keskeisempänä lekseemien ja 

merkityksen yhteneväisyyttä, joten käsittelen idiomia sinisen veren tapaan täydellisesti 

toisiaan vastaavien idiomien ryhmässä, enkä osittain toisiaan vastaavien idiomien 

luvussa. 

 

Idiomi on kaikin puolin puhdas idiomi, täysin läpinäkymätön. Värin motiivia saati no-

kan roolia aloittelijaa tarkoittavassa kielikuvassa ei pysty millään päättelemään ilman 

                                                                                                                                          
36 Kék + szakáll: ’sininen’ + ’parta’. 
37 Sárga ’keltainen’, veszedelem ’vaara’. 
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apukeinoja. Idiomista on lisää analyysia funktionaalisten idiomien osuudessa, sillä un-

karista löytyy myös toisenlainen idiomi, jota vastaa suomen keltanokka. Bennettin eng-

lanninkielisten idiomien listasta löytyy keltanokan sananmukainen vastine yellow-beak. 

Tästä voisi päätellä, että mahdollisesti unkarin ja suomen vastineet olisivat lainaa eng-

lannista ja mahdollisesti idiomin alkuperää pitäisi hakea englannin kautta. 

 

Sujuvan liikenteen idiomi zöldhullám (MÉK 2003: 1498) eli vihreä aalto (Kari 1993: 

11; SF 1985: 11; PS III : 548) on unkarille ja suomelle yhteinen. Vihreä aalto tulee siitä, 

että liikennevalot on säädetty vaihtumaan tasaisesti ja keskeytymätön ajo tietyllä no-

peudella käy päinsä valojen vaihtuessa vihreälle. Idiomi löytyy Vargan ja Saarisen uu-

demmasta sanakirjasta ja se on käännetty suomesta unkariin edellä esitetyllä idiomilla 

(Varga–Saarinen 2009: 1). Bennettin listasta vihreää aaltoa ei löydy, mutta olisin silti 

taipuvainen epäilemään, että idiomi voisi olla englantilaista tai saksalaista alkuperää ja 

siten lainaidiomi unkarissa ja suomessa, koska kummassakin kielessä se esiintyy sana-

tarkalleen samanmuotoisena. 

 

Idiomin väri on selkeästi tullut vihreästä liikennevalosta ja merkitsee mahdollisuutta ja 

lupaa edetä. Aalto-metafora puolestaan kuvaa hyvin sitä, miten vihreässä aallossa ajava 

autoilija on ikään kuin aallon harjalla ja pääsee etenemään verkkaisesti valojen vaihtu-

essa edellä punaisesta vihreäksi ja takana jälleen vihreästä punaiseksi. Eteneminen aal-

lossa on esteetöntä. Vihreä aalto on puhdas, opaakki idiomi, sillä kumpikaan kompo-

nentti ei paljasta kyseessä olevan liikenteeseen liittyvä idiomi. Vihreä väri on toki saatu 

liikenteestä, mutta ensisijassa väriä tuskin yhdistetään nimenomaan liikenteeseen. 

 

3.3 Valheelliset ystävät 

Muodoltaan samanlaisia, mutta merkitykseltään erilaisia väri-idiomeja ei unkarin ja 

suomen välillä kovin montaa aineistostani löytynyt. Neljä kuudesta idiomista sisältää 

värin musta, yksi vihreän ja yksi punaisen. Neljä idiomia muodostuu värinnimestä ja 

substantiivista, kahdessa esiintyy verbi. Aihepiireiltään idiomit ovat varsin hajanaisia: 

                                                                                                                                          
38 Sárga + cs r + : ’keltainen’ + ’nokka’ + adjektiivin tunnus ’-nen’. 
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yksi liittyy politiikkan, toinen tunnetilaan ja loput elämään yleensä. Analysoin ensin 

mustan värinnimen sisältävät idiomit ja tämän jälkeen vihreän ja punaisen. 

 

Useassa unkarilaisessa lähteessä esiintynyt idiomi feketeleves39 (Forgács 2003: 186; 

MÉK 2003: 354) on Zaiczin mukaan peräisin vuodelta 1661 ja tarkoittaa ’jonkin asian 

epämieluisaa tai työlästä osuutta’. Feketeleves on tarkoittanut myös muinoin verestä 

valmistettua keittoa ja myöhemmin yhdistetty virheellisesti kahviin. Nykymerkityksen 

kehitykseen on vaikuttanut sanoille lé ja leves ’keitto’ muista sanonnoista siirretty mer-

kitys 'onnettomuus, harmi/vaiva' (Zaicz 2006: 205; A magyar nyelv történeti-etimológiai 

szórtára 1 1967: 868). Feketeleves esiintyy O. Nagyin sanakirjassa kahden verbin 

kanssa: feladták a feketelevest40 ’annettiin mustaa keittoa’ (O. Nagy 2007: 207 F540) 

ja jut neki a feketeléb l41 ’langeta hänelle mustastaliemestä’ (O. Nagy 2007: 207 

F399), jotka kaikki viittaat vaivojen saamiseen. 

 

Suomesta löytyy sanatarkka vastine musta liemi, joka tarkoittaa spartalaisten valmis-

tamaa kansallisruokaa, johon kuului muun muassa yhtenä ainesosana verta (NS III : 

561–562). Koska unkariksi musta liemi toimii vaivojen metaforana ja suomalainen vas-

tine on oikeastaan muinoin valmistetun ruokalajin nimi, merkitykset eivät kohtaa lain-

kaan. Unkarilainen idiomi on huomattavasti abstraktimpi merkitykseltään kuin suoma-

lainen näennäinen vastineensa, joka on saanut motiivinsa ruokalajin ulkonäöstä. Oletan, 

että suomalainen ’musta liemi’ on lainattu suoraan jostain euroopan valtakielestä, sillä 

kyseessä on antiikinaikainen ruokalaji, jota tuskin Suomessa on muutoin tunnettu kuin 

kertomusten kautta. 

 

Unkarilainen idiomi fekete könyv42 ’musta kirja’ (MÉK 2003: 354; Zaicz 2006: 205) 

tarkoittaa unkarilaisessa kontekstissa mustan listan kaltaista kokoelmaa, johon merki-

tään epäsuosiossa tai johonkin syyllisenä pidettäviä ihmisiä. Zaiczin mukaan feketekö-

nyv on esiintynyt jo vuonna 1665 eli se olisi vanhempi kuin feketelista. Idiomi on ilmei-

                                                
39 Fekete + leves: ’musta’ + ’keitto’. 
40 Felad + ták: ’antaa’ + akt. imperfektin mon.3.pers pääte (unkarissa mon.3.pers. myös passiivin merki-
tys); a ’yksikön määräinen artikkeli’; fekete + leves + t: ’musta’ + ’keitto’ + akkusatiivin sijapääte. 
41 Jut (+ rektio nek) ’langeta (jollekulle)’; nek + i: genetiivin sijapääte + yks.3.pers. possessiivisuffiksi 
’hänelle’; a ’yksikön määräinen artikkeli’; fekete + lé + b l: ’musta’ + ’liemi’ + elatiivin sijapääte ’-sta’. 
42 Fekete ’musta’; könyv ’kirja’. 
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sesti lainattu suoraan saksasta kääntämällä (saksaksi Schwarzbuch). (Zaicz 2006: 205.) 

A magyar nyelv történeti-etimológiai szórtára sijoittaa puolestaan idiomin feketekönyv 

myöhemmälle ajalle, vasta vuoteen 1820 (A magyar nyelv történeti-etimológiai szórtára 

1 1967: 867). Idiomi esiintyy yleensä verbin kanssa feketekönyvbe ír valakit43 

’kirjoittaa joku mustaan kirjaan’ (Bárdosi–Kiss 2005b: 53; O. Nagy 2007: 207 F537).44 

 

Mustakirja (PS  II:  251;  NS  III:  562)  löytyy  myös  suomalaisista  lähteistä  yhdessä  

mustanraamatun kanssa, mutta tarkoittaa noituuteen, taikojen harjoittamiseen ja 

mustaan magiaan liittyvää kirjaa. En pidä suomalaista idiomia kovin yleisenä ainakaan 

Perussanakirjan ja Nykysuomen sanankirjan antamissa merkityksissä. Saattaa olla, että 

mustakirja osattaisiin tulkita suomeksi samaan tapaan kuin mustaa lista, vaikkei 

aineistossa mainittua merkitystä esiintynytkään. Aineiston valossa unkarin ja suomen 

mustankirjan vastineet ovat kuitenkin näennäisessä vastaavuussuhteessa toisiinsa. 

 

Fekete lyuk45 (Forgács 2003: 465) eli musta aukko (Kari 1993: 113; PS II : 250; SF 

1985: 209) on hieman ongelmallinen idiomipari aineistossa. Forgácsin mukaan unka-

rinkielinen versio idiomista viittaa tuntemattomaan alueeseen, jolle ei osoiteta 

huomiota. Kaikki suomalaiset lähteet puolestaan viittaavaat mustaan aukkoon 

tähtitieteen näkökulmasta. Esimerkiksi Karin idiomisanakirjan mukaan musta aukko on 

’hypoteettinen taivaankappale, jonka tiheys on niin suuri, ettei valokaan pääse irtautu-

maan sen pinnalta’ (Kari 1993: 113; myös PS II : 250; SF 1985: 209). Suomalaiset seli-

tykset ovat sikäli ongelmallisia, että mielestäni ne eivät osoita mustan aukon olevan 

idiomi, vaan erikoisalan sanastoon kuuluva termi tietylle avaruuden ilmiölle. Sen sijaan 

unkarilainen idiomi on selitykseltään selvästi metaforisempi ja kielitajuni mukaan suo-

malainenkin kielenpuhuja voi ymmärtää idiomin tuntemattomaksi asiaksi tai alueeksi 

samaan tapaan kuin valkoisen läikän kartalla. Koska vertailen sanakirjojen aineistoa 

toisiinsa, joudun sijoittamaan tämän idiomiparin näennäisten vastaavuuksien joukkoon, 

koska selitykset eivät aineistoissa kohtaa. 

 

                                                
43 Fekete + könyv + be: ’musta’ + ’kirja’ + illatiivin sijapääte; ír ’kirjoittaa’; valaki + t: ’joku’ + ak-
kusatiivin sijapääte. 
44 Epäsuosioon joutumista voi ilmaista unkariksi myös idiomilla fekete táblára írattatott neve (O. Nagy 
2007: 657 T2) ’mustalle taululle ilmoitettu nimi’. Suomeksi idiomille ei löydy vastinetta. 
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Unkarilainen versio idiomista on selkeästi metaforisempi ja idiomaattisuuden asteeltaan 

puhdas idiomi. Idiomin molemmilla komponenteilla ilmaistaan tuntematonta ja tutkima-

tonta asiaa. Mustalla värillä ilmaistaan tässä idiomissa pimennossa olevaa, epäselvää 

asiaa. Idiomi on ilmeisesti varsin kielikohtainen, sillä vertailtuani mustan aukon merki-

tyksiä englannin, saksan ja Kielitoimiston sanakirjan välillä sain ainoastaan tähtitietee-

seen viittaavia selityksiä. On tietenkin myös mahdollista, että mustaa aukkoa voi muis-

sakin kielissä käyttää tuntemattomuuden tai epätietoisuuden ilmaisemiseen, mutta se ei 

ole vielä vakiintunut niin paljon, että se olisi otettu mukaan idiomisanakirjoihin. 

 

Bárdosin ja Kissin sanakirjassa esiintyvä idiomi feketére fest valamit46 (Bárdosi–Kiss 

2005b: 53) tarkoittaa suomeksi ’maalata mustaksi jotain’. Ongelmalliseksi idiomin 

tekee verbi maalata. Suomessa mustamaalata (PS II : 250; NS III : 562–563) tarkoittaa 

kahtakin eri asiaa: sillä tarkoitetaan joko jonkin asian esittämistä pessimistisesti synkin 

värein tai toisen panettelua ja tämän maineen pilaamista. Jos tarkastellaan 

mustamaalaamisen jälkimmäistä merkitystä, idiomit eroavat toisistaan huomattavasti. 

Panettelua ei voi kääntää unkariin sanasta sanaan muodossa mustamaalata, eikä 

unkarilaisen asioiden mustaksi maalaaminen olekaan toisen maineen pilaamista, vaan 

oman maailman kokemista synkkänä. Yhteistä idiomien merkityksille on synkkyyden 

kokemus, sillä suomeksi mustaksi maalaaminen voi tarkoittaa myös pessimististä 

asennetta. Musta väri on tässä idiomissa mielestäni radikalisoivassa merkityksessä: sillä 

korostetaan negatiivisen kokemuksen ehdottomuutta. Myös surua ja alakuloa ilmaistaan 

mustalla. Suomalaisessa merkityksessä mustaa käytetään vertauskuvallisesti myös 

peittämään toisen ihmisen hyviä ominaisuuksia ja korostamaan huonoja (perättömiäkin) 

piirteitä. 

 

Seuraava idiomi on unkariksi ja suomeksi suurin piirtein samanmuotoinen, mutta merki-

tykset eivät täysin kohtaa, vaikka Vargan ja Saarisen sanakirjassa idiomit onkin rinnas-

tettu toisiinsa (Varga–Saarinen 2009: 438). Unkarilainen idiomi zöld ágra verg dik47 

’ponnistella vihreälle oksalle’ (Bárdosi–Vilmos 2005b: 1; Forgács 2003: 5, 816; O. 

                                                                                                                                          
45 Fekete ’musta’, lyuk ’aukko, reikä’. 
46 Fekete + re: ’musta’ + sublatiivin sijapääte; fest (+ rektio -re) ’maalata (jonkinlaiseksi)’; valami + t: 
’jokin’ + akkusatiivin sijapääte. 
47 Zöld ’vihreä’; ág + ra: ’oksa’ + sublatiivin sijapääte ’-lle’; verg dik ’ponnistella, kamppailla’. 
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Nagy 1999: 32–35; O. Nagy 2007: 35 A114) ja suomalainen idiomi päästä vihreälle 

oksalle (Kari 1993: 125, 158, 219) ovat lähes identtisiä sekä sanamuodoltaan että mer-

kitykseltään. Unkarilaiselle zöld ágra verg dik löytyy useampiakin keskenään läheisiä 

merkityksiä: Bárdosin ja Kissin sanakirjan mukaan idiomi tarkoittaa, että henkilö selvit-

tää tai ratkaisee vaikean tilanteen onnistuneesti ja pääsee sovintoon jonkin kanssa 

(Bárdosi–Kiss 2005b: 1). Forgács ja O. Nagy jatkavat samalla linjalla: henkilö sopii 

jostakin, pääsee kompromissiin jossakin, tulee toimeen jonkun kanssa tai yleisesti 

ottaen onnistuu (Forgács 2003: 5, 816; O. Nagy 1999: 32–35; O. Nagy 2007: 35). Suo-

meksi idiomi merkitsee sen sijaan hyvän aineellisen tai muun aseman saavuttamista 

(Kari 1993: 125, 158, 219). Gheno ja Zaicz ovat kääntäneet suomalaisen idiomin omaan 

sanakirjaansa unkariksi selittävässä muodossa: jó állásba kerül ’päästä hyvään asemaan’ 

(Gheno–Zaicz 2001: 95). Forgács huomauttaa, että unkarin oikeinkirjoitussääntöjen 

mukaan erikseen kirjoitettu zöld ágra kirjoitusmuoto on oikea, mutta monissa lähteissä 

idiomi saattaa esiintyä myös yhteenkirjoitetussa muodossa (Forgács 2003: 5, 816). Tä-

män huomasin itsekin, joten päätin laittaa idiomin aineistolistaan unkarin oikeinkirjoi-

tussääntöjä noudattaen. 

 

Idiomit poikkeavat toisistaan siis hienoisesti sekä sanallisella että merkitystasolla: 

unkarilainen sanamuoto verg dik merkitsee ponnistelua, joissain tapauksissa jopa 

taistelua, mikä on paljon intensiivisempi verbi kuin suomen päästä, vaikka voi 

pääsemiseenkin liittyä ponnistelua. Verbimuodot ovat toisistaan hieman poikkeavia 

siinä mielessä, kuinka kovasti vihreälle oksalle pyrkiminen tapahtuu. Verbimuodojen 

poikkeavuutta suurempi ero on kuitenkin idiomien merkitystasolla: unkarilainen idiomi 

viittaa ongelman ratkeamiseen, kompromissin syntymiseen ja ilmeisesti jossain määrin 

myös onnistumiseen. Suomalainen idiomi puolestaan merkitsee taloudellisen tilanteen 

tai muun aseman kohenemista. Suomalainen idiomi vihreä oksa tarkoittaa leipäpuuta tai 

varmaa virkapaikkaa (SF 1985: 380), joka myös liittyy enemmän asemaan työelämässä 

tai yhteiskunnassa kuin ongelmanratkaisutilanteen onnelliseen päätökseen. 
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Unkarilaisen idiomin alkuperä on ilmeisesti saksalaisesta sananparresta (auf (k)einen 

grünen Zweig kommen)48, jossa vihreä oksa viittaa todennäköisimmin luonnon 

keväiseen henkiinheräämiseen ja kasvien viheriöintiin. Szenczi Molnár Albert käytti 

idiomissa alunperin verbiä mehet ’voida mennä’, verg dik-verbi on myöhäisempi. (For-

gács 2003: 5, 816.) 

 

Tämän idiomin voisi sijoittaa myös osittaisen ekvivalenssin piiriin kuuluvaksi verbien 

perusteella, mutta osittaisen ekvivalenssin edellytyksenä on sama merkitys. Idiomien 

merkitys poikkeaa mielestäni sen verran vahvasti toisistaan, että ne sopivat paremmin 

näennäisen vastaavuuden piiriin, jotta kääntäessä ei tekisi samaa helpolta näyttävää 

ratkaisua kuin Vargan ja Saarisen sanakirjassa on tehty. 

 

Vörös báró49 on Forgácsin mukaan pilkallinen nimitys vaikutusvaltaisesta kommunis-

min aikaisesta henkilöstä, jolla on suhteita kaikkiin tärkeisiin tahoihin, kuten puolue-

toimintaan tai talouteen (Forgács 2003: 57, 811). Valheellisen ystävän idiomista tekee 

se, että suomalaisessa kontekstissa sanatarkka käännös ’punainen paroni’ yhdistettäisiin 

todennäköisemmin pelkästään ensimmäisen maailmansodan taistelulentäjään. Myö-

hemmin luvussa, jossa analysoidaan nollaekvivalenssin ryhmään kuuluvia idiomeja, 

etenkin suomalaiset yksinäiset idiomit ovat varsin vahvasti poliittisvoittoisia. Siksi on 

positiivista, että edes yksi unkarilainen politiikkaan liittyvä idiomi mahtui aineistoon 

mukaan. Vörös báró kuului nimittäin jo kandintutkielmani aineistoon, jolloin keskityin 

erityisesti punaiseen väriin. Tällöin havaitsin, että unkarilaisessa kontekstissa poliittises-

ta punaisuudesta käytetään vain toista punaisennimitystä vörös. Tämä on suomalaisen 

unkaria opiskelevan kannalta ehkä hyödyllinen tieto, jotta osaa käyttää oikeaa vaihtoeh-

toa kahdesta poliittisessa kontekstissa. 

 

Fehérnép (MÉK 2003: 350) eli sanatarkalleen kääntäen valkoinen kansa (SF 1985: 

367) ovat keskenään samannäköisiä, mutta merkitykseltään tyystin erilaisia idiomeja 

unkarilaisessa ja suomalaisessa kontekstissa. Unkarilainen idiomi tarkoittaa naisväkeä ja 

                                                
48 Päästä vihreälle oksalle. 
49 Vörös ’punainen’, ’báró’ paroni. Unkarissa esiintyy myös sisaridiomi zöldbáró ’vihreä paroni’ 
(Forgács 2003: 57; MÉK 2003: 1498), joka tarkoittaa maatalousjohtajaa ja on idiomin vörös báró tapaan 
pilkkanimitys. Idiomille ei ole vastinetta suomessa. 
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suomalainen puolestaan oikeistolaista ja porvarillista kansanosaa oikeistolaisten omassa 

kielenkäytössä vapaussodan 1918 aikana. 
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4 Osittainen ekvivalenssi 

Osittainen vastaavuus idiomien välillä tarkoittaa sitä, että idiomissa yksi komponentti 

poikkeaa kielten välillä. Usein sana saattaa olla hyvin samantyyppinen: poikkeavat osat 

voivat olla toisiinsa nähden synonyymisuhteessa, hyponyymi-hyperonyymi-suhteessa 

tai ne voivat olla täysin omanlaisensa. Poikkeama voi olla myös morfosyntaktinen eli 

sijamuodon, sanaluokan tai verbin persoonapäätteiden erot voidaan myös katsoa pie-

neksi poikkeamaksi. Pidän itse mainittuja poikkeamia sen verran epäoleellisina, etten 

ole sijoittanut aineistoani osittaisen ekvivalenssin alaan ensisijaisesti morfosyntaktisten 

erojen vuoksi.  

 

Jaan ja analysoin osittaiseen ekvivalenssisuhteeseen sijoittuvat idiomit alalukuihin 

poikkeavan komponentin mukaan. Ensimmäisessä alaluvussa erilainen komponentti on 

substantiivi, useimmiten idiomin jälkimmäinen lekseemi. Toisessa alaluvussa poik-

keama johtuu verbien eroista. 

 

4.1 Poikkeava substantiivi 

Talousidiomi fekete piac50 (Zaicz 2006: 205; MÉK 2003: 354) ’musta tori’, esiintyy 

suomalaisittain muodossa musta pörssi (Kari 1993: 114, 159; NS III : 562; PS II : 250; 

SF 1985: 210; Varga–Saarinen 2000: 251; Varga–Saarinen 2009: 325). Idiomi tarkoittaa 

laitonta kaupankäyntiä säännöstellystä tavarasta kriisiaikoina. Zaiczin (2006) mukaan 

feketepiac on esiintynyt unkarissa toisen maailmansodan ajoilta ja sanonta tulee suoraan 

saksasta Schwarzmarkt. (Zaicz 2006: 205.)  

 

Idiomit vastaavat toisiaan merkitykseltä täysin, mutta idiomin jälkimmäinen kompo-

nentti vaihtelee suomen, unkarin ja myös saksan välillä sanoina pörssi51, tori ja markki-

nat (joskin saksan Markt viittaa myös toriin ja pörssiin). Kaikki viittaavat paikkaan, 

missä käydään kauppaa, mutta unkarin piac viittaa selkeämmin torimiljööseen kuin 

esimerkiksi pörssi. Zaicz toteaa mustan merkitsevän idiomissa laitonta (Zaicz 2006: 

                                                
50 Fekete ’musta’; piac ’tori’. 
51 SSA 2 viittaa pörssin olevan ruotsalaislaina ja merkitsevän paikkaa, jossa käydään kauppaa arvopape-
rein, valuutoin tai hyödykkein. Ensimmäisiä kertoja pörssi on esiintynyt suomen kielessä 1700-luvulla. 
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205). Idiomaattisuuden asteeltaan kyseessä on puoli-idiomi: komponenteista värillä on 

selkeästi metaforinen merkitys, mutta tori ja pörssi ovat molemmat kaupankäynnin 

paikkoja ja idiomilla tarkoitetaan laitonta kaupankäyntiä. 

 

Vörös posztó52 (Bárdosi–Kiss 2005b: 172; O. Nagy 2007: 566) tarkoittaa sananmukai-

sesti ’punaista kangasta’. Kangasta voi pitää vaatteen yläkäsitteenä. Unkariksi idiomia 

täydentää jatke - valakinek a szemében53 eli ’(punainen kangas) jonkun silmissä’. 

Idiomin merkitys on sama kuin suomalaisen idiomiaineiston punaisella vaatteella (Ka-

ri 1993: 150, 208; NS 1961: 465; PS 1992: 538): kielikuvalla viitataan johonkin 

ärsyttävään, jopa raivon partaalle ajavaan asiaan. Idiomien yhteys unkarin ja suomen 

välillä on ilmeinen ja siksi on erikoista, että Vargan ja Saarisen suomi-unkari-

fraasisanakirjassa he eivät ole tarjonneet punaisen vaatteen vastineeksi vörös posztóta. 

Sen sijaan he ovat selittäneet punaisen vaatteen tarkoittavan ärsyttävää asiaa. (Varga–

Saarinen 2000: 238.) 

 

Monesti punainen vaate esiintyy osana härkävertauksia, mutta vertaukset on jätetty ai-

neiston ulkopuolelle. Tällaisia vertauksia löytyy muun muassa Forgácsilta ja Bárdosin 

ja Kissin kokoelmista (Forgács 2003: 71, 591; Bárdosi–Kiss 2005b: 15). Härkä yhdiste-

tään sekä unkarissa että suomessa vertaukseen eli kyseessä on kaikesta päätellen ympäri 

Eurooppaa levinnyt kielikuva. 

 

Värin motiivi idiomissa juontaa mitä ilmeisimmin juurensa härkätaisteluista: 

kamppailuissa on käytetty ja ilmeisesti yhä käytetään punaista vaatetta, vaikka härkä 

onkin värisokea. Olettaisin, että kankaan määrätty väri on valittu kahdesta syystä: 

ensimmäinen on todennäköisesti ollut käytännön syy eli härän veren häivyttäminen: 

veri ei erotu kovin hyvin punaisesta kankaasta. Toinen syy voisi olla se, että ihmissilmä 

havaitsee punaisen kaikista helpoiten ja tehokkaimmin. Punainen kangas siis erottuu 

kentältä ja herättää huomiota yleisössä.  

 

                                                
52 Vörös ’punainen’; posztó ’kangas’. 
53 Valaki + nek: ’joku’ + genetiivin sijapääte; a ’yksikön määräinen artikkeli’; szem + e + ben: ’silmä’ + 
yks. 3. pers. possessiivisuffiksi + inessiivin sijapääte ’-ssA’. 
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Jos jätämme idiomin lähtöympäristön pohdinnan sikseen ja tarkastelemme punaista 

väriä symbolisesta näkökulmasta, punainen on vahvojen tunteiden, kuten raivon ja 

intohimon väri. Kandintutkielmassani havaitsin, että unkarilaisissa raivoa kuvaavissa 

idiomeissa esiintyy kahdesta punaisesta väristä aina vörös. Toinen värinnimi piros 

esiintyy nolostumisen punassa, muttei raivon yhteydessä. Myös muita värejä käytetään 

tunnetilailmaisuissa. 

 

Idiomaattisuuden asteeltaan punainen vaate on puhdas idiomi: punainen väri ja 

jälkikomponentti vaate yhdessä muodostavat ärsyttävän asian merkityksen. Idiomin 

merkitys on jotenkin pääteltävissä, jos sen osaa yhdistää härkävertauksiin, mutta 

periaatteessa merkitys voi jäädä myös täysin käsittämättömäksi, mikäli ei tunne 

espanjalaista tai eurooppalaistakaan kulttuuria. Idiomi on todennäköisesti länsimaisessa 

kulttuurissa niin laajalevikkinen, ettei tulkinta jää epäselväksi. Olisi tietenkin 

kiinnostavaa selvittää löytyykö idiomille täydellistä vastinetta esimerkiksi slaavilaisista 

kielistä, Aasiasta tai Afrikasta. Mikäli täydellinen vastine löytyy ja merkitys tunnetaan, 

idiomi on lainautunut erittäin tehokkaasti kielestä toiseen. 

 

Szürke barát54 (MÉK 2003: 1292), sananmukaisesti ’harmaa ystävä’, ja harmaat 

veljet (Kari 1993: 31; NS I: 372; PS I: 176) tarkoittava kumpikin fransiskaanimunkkia. 

Idiomien jälkimmäiset osat ovat siitä erikoisia, että kumpaakin käytetään sanan 

erikoismerkityksessä. Veli (PS III : 515) tarkoittaa erikoiskäytössä munkkikuntien 

jäsentä. Samoin barát, joka sananmukaisesti tarkoittaa ystävää, on 

sekundäärimerkitykseltään munkki. Tässä voisi ajatella, että idiomit vastaisivat toisiaan 

jopa täydellisesti, koska kummassakin kielessä jälkimmäinen komponentti edustaa 

sanaa erikoiskäytössä. Koska ’ystävä’ ja ’veli’ eivät kuitenkaan sanojen ensisijaisessa 

merkityksessä vastaa toisiaan, sijoitan tämän osittaisen vastaavuuden alaan. Lisäksi 

jälkimmäinen komponentti barát esiintyy unkariksi yksikössä ja suomalaisissa lähteissä 

veljet kirjoitetaan monikossa. 

 

Idiomin värinnimi on yksiselitteisesti perua fransiskaanien ’univormusta’ eli munkin-

kaavusta, ja toimii siten tuntomerkkinä nimittämään koko ryhmää. Kaavun värille löy-
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tynee syvällisempi teologinen selitys, mutta en onnistunut varmistamaan tätä esimerkik-

si fransiskaanisääntökunnan verkkosivuilta www.ofm.org. Olettaisin, että harmaalla 

kaavunvärillä fransiskaanit kuvastavat yksinkertaista ja korutonta elämäntapaansa kerjä-

läisveljestönä. Tässä tapauksessa puhutaan tuskin edes puoli-idiomista: väri juontaa 

juurensa veljeskunnan univormusta ja jälkimmäinen komponentti viittaa munkkiin, 

vaikkakin vain tietyssä käyttöyhteydessä. Idiomissa on kovin heikosti mitään vertaus-

kuvallista, mutta toisaalta kiteytynyt sanaliitto löytyy sekä unkarista että suomesta, tilal-

lahan voisi käyttää vain sanaa fransiskaani. Ainoastaan jälkimmäisen komponentin 

käyttäminen sanan sekundäärisessä merkityksessä tekee idiomista edes jonkin verran ei-

sananmukaisen. 

 

Samanlainen munkki-idiomi on fekete barát55 (MÉK 2003: 353) ’musta veli’ Idiomilla 

tarkoitetaan dominikaaniveljestön jäsentä, ja värin motiivi tulee jälleen kaavun väristä. 

Myös Bennettiltä löytyy idiomi omasta listastaan englanniksi black friar (Bennett 1988: 

155). 

 

Unkariksi löytyy samantyyppisiä munkki-idiomeja kaksi, joita suomesta ei löydy: fehér 

barát56 (MÉK 2003: 349) ’valkoinen veli’ ja vörösbarát57 (MÉK 2003: 1485) ’punai-

nen veli’. Selityksistä puuttuu tarkempi tieto veljeskunnasta. Bennettin listaamissa väri-

kollokaatioissa white friar tarkoittaa karmeliittamunkkia (Bennetti 1988: 281). Onhan 

mahdollista, että myös Unkarissa karmeliitat pukeutuisivat valkoiseen. Katolisen kirkon 

munkkiveljeskunnat ovat ympäri maailmaa suhteellisen yhdenmukaisia säännöksissään 

ja pukeutumisessaan. ’Punaista veljeä’ Magyar értelmez  kéziszótár nimittää sananmu-

kaisesti ”kirkkomunkiksi”, mutta se ei avaudu sen paremmin luterilaisessa ja luostarit-

tomassa ympäristössä elävälle suomalaiselle. Oletan, että näissäkin kolmessa idiomissa 

mainittu väri viittaisi kaavun väriin. 

 

Idiomaattisuuden asteelta voisi näistä kahdesta jälkimmäisestä variantista puhua jopa 

opaakkeina, puhtaina idiomeina. Harmaat ja mustat veljet suomessa nähtävästi tunne-

                                                                                                                                          
54 Szürke ’harmaa’; barát ’ystävä; munkki’.  
55 Fekete ’musta’; barát ’ystävä; munkki’. 
56 Fehér ’valkoinen’; barát ’ystävä; munkki’. 
57 Vörös + barát: ’punainen’ + ’ystävä; munkki’. 

http://www.ofm.org/
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taan ja voidaan tunnistaa fransiskaaneiksi ja dominikaaneiksi, mutta muita munkkikun-

tia pystyy tuskin suomalaisesta taustasta käsin tunnistamaan värin perusteella, sillä sa-

nanmukaisia vastineita näille kahdelle jälkimmäiselle idiomille ei suomesta löydy. Un-

karilaisessa kulttuurissa elävälle idiomit saattavat avautuakin kenelle tahansa, sillä Un-

kari on selkeästi katolinen maa Suomeen verrattuna. Tällöin voisi puhua enemmänkin 

puoli-idiomista, sillä siinä tapauksessa ainoastaan väri kantaa metaforista merkitystä 

mukanaan. 

 

Vesivoimaa kuvataan unkarissa ja suomessa idiomeilla fehér arany58 (MÉK 2003: 350) 

ja valkoinen (kivi)hiili (Kari 1993: 210; NS VI : 308; SF 1985: 367). Väri yhdistää 

idiomeja, mutta jälkimmäinen komponentti erottaa idiomeja toisistaan. Unkarissa esiin-

tyy jälkimmäisenä lekseeminä ’kulta’ ja suomessa hiili tai vaihtoehtoisesti kivihiili. Vä-

rin motiivi lienee sama: koskessa kuohuva vesi näyttää useimmiten valkoiselta. Lisäksi 

valkoinen viittaa myös todennäköisesti puhtauteen: vedestä ei tule energiamuotona jä-

tettä samaan tapaan kuin esimerkiksi hiilestä. Jälkimmäinen komponentti on myös help-

po selittää auki: unkarilaisessa versiossa kulta toimii jonkin arvokkaan asian metafora-

na. Kyseessä voisi olla myös mustan kullan pohjalta muodostettu variantti toisenlaisesta 

energialähteestä. Suomalaisessa versiossa puolestaan hiili lienee vertauskuva yleisesti 

käytetylle energialähteelle. Idiomaattisuuden asteeltaan kumpikin idiomi on puhdas 

idiomi, sillä kummastakaan ei lekseemien perusteella voi päätellä kyseessä olevan vesi. 

Hiili ja kulta ovat kumpikin kiinteitä aineita, kun taas vesi on neste. 

 

Tullissa niiden kulkureittiä, joilla ei ole tullattavaa, kutsutaan unkarissa idiomilla zöld-

folyosó59 (MÉK 2003: 1498) ’vihreä käytävä’, suomessa puolestaan idiomilla vihreä 

linja (SF 1985: 380; PS III : 548). Idiomit tarkoittavat samaa asiaa, mutta eroavat toisis-

taan hieman jälkimmäisen komponenttinsa osalta: unkarilaisessa tullissa matkustaja 

kulkee käytävää, suomalaisessa linjaa. Molemmilla sanoilla kuvataan väylää, joskin eri 

tavoin. Idiomipari löytyy myös Vargan ja Saarisen sanakirjasta edellä mainittuina 

idiomeina (Varga–Saarinen 2009: 170). 

 

                                                
58 Fehér ’valkoinen’; arany ’kulta’. 
59 Zöld + folyosó: ’vihreä’ + ’käytävä’. 
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Tullissa vihreän linjan vihreys kuvastaa liikennevalojen tapaan vapaata väylää ja lupaa 

edetä. Matkustajalla ei ole mukanaan mitään, mitä pitäisi jäädä selvittelemään tullivi-

ranomaisten kanssa. Koko idiomi on saanut motiivinsa todellisen elämän tulliasemista. 

Vihreä käytävää tai linjaa voisi pitää puoli-idiomina. Vihreä väri juontaa juurensa tul-

liasemien vihreistä ’ei tullattavaa’ -kylteistä, mutta lisäksi vihreällä on vertauskuvalli-

nen, vapaan etenemisen merkitys. Käytävä ja linja ovat yksinomaan arkitodellisuudesta 

poimittuja lekseemejä idiomiin, eikä niillä ole sen erikoisempaa metaforista merkitystä. 

 

Suomalaisesta aineistosta löytyy myös tullin kakkosvaihtoehto eli punainen linja (Kari 

1993: 95, 150; PS II: 538), mutta unkarilaisessa aineistossa punaista linjaa ei esiintynyt. 

Tämä on harmillista siinä mielessä, että olisi ollut kiinnostavaa saada selville, kumpaa 

punaista värinnimeä tullissa käytettäisiin. Vargan ja Saarisen kaksikielisestä sanakirjasta 

kuitenkin saa vastauksen: he ovat tarjonneet punaisen linjan unkarilaiseksi vastineeksi 

idiomia piros folyosó60. (Varga–Saarinen 2000: 139.) 

 

4.2 Verbi erottavana tekijänä 

Molemmissa kielissä esiintyy idiomi kirjallisen sopimuksen tekemisestä. Unkariksi 

idiomi on meg van írva fehéren fekete61 ’on kirjoitettuna mustaa valkoiselle’ 

(Bárdosi–Kiss 2005b: 48; O. Nagy 2007: 202), suomeksi panna mustaa valkoiselle 

(Kari 1993: 114, 134; NS III : 562; PS II : 250). Idiomit tarkoittavat kirjoittamista ja 

asian kirjallista sopimista tai vahvistamista. Ghenon–Zaiczin ja  Vargan–Saarisen 

kaksikielisissä sanakirjoissa on valittu selittävät käännökset, vaikka idiomi on 

ymmärrettävä sekä suomeksi että unkariksi.62 Suomeksi löytyy myös variantti jostakin 

ei ole mustaa valkoisella eli ei ole olemassa mitään painettuna, kirjoitettuna tai muu-

toin  kirjallisesti  sovittuna  (NS III  :  562;  PS II  :  250).  Myös  tämä on  Vargan–Saarisen  

sanakirjassa käännetty selittävää metodia käyttäen (Varga–Saarinen 2000: 167; Varga–

Saarinen 2009: 208).63 

                                                
60 Piros ’punainen’; folyosó ’käytävä. 
61 Van + -va: ’olla’ + adverbiaalisen partisiippin tunnus ’-na’; meg + ír: etuliite (merkitys loppuun as-
ti/valmis) + ’kirjoittaa’; fehér + n: ’valkoinen’ + superessiivin sijapääte; fekete ’musta’. 
62 Írásban meger sít / rögzít vmit (Gheno–Zaicz 2001: 78); ügyiratot készít, írásos szerzödést készít (Var-
ga–Saarinen 2000: 167; Varga–Saarinen 2009: 209). 
63 Valamir l nincs írásos dokumentum (Varga–Saarinen 2000: 167; Varga–Saarinen 2009: 208). 
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Idiomit ovat verbiä lukuunottamatta keskenään identtiset. Unkariksi verbi on ’kirjoit-

taa’, suomeksi ’panna’. Unkarilainen verbi esiintyy toisekseen partisiippimuodossa ’on 

kirjoitettuna’. Idiomi on muodostettu sopimuksentekoprosessista: kirjoittamisen hetki 

on oleellinen sopimusta tehdessä ja sopimuksen sanamuotoja laadittaessa. Idiomin mer-

kitys on helppo päätellä komponenttien perusteella, mutta kyseessä ei kuitenkaan ole 

normaali, sanasanalta tulkittava väitelause. Mikään idiomin komponentti ei tarkoita sa-

nanmukaisesti sopimusta tai sopimista. Mustaa valkoiselle paneminen kyllä tarkoittaa 

kirjoittamista eli tekstin laatimista valkoiselle paperille ja siten sopimuksen laatimista, 

mutta asia ilmaistaan abstraktisti värinnimityksillä. Panna tai kirjoittaa mustaa valkoi-

selle voisi määritellä puoli-idiomiksi, sillä verbissä ei itsessään ole mitään erityisen vai-

keaselkoista, mutta värikomponentit tuovat sanontaan metaforisuutta. 
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5 Funtionaalinen ekvivalenssi 

Funtionaalinen ekvivalenssin tarkoittaa sitä, että idiomit voivat poiketa sanastoltaan ja 

morfosyntaksiltaan suurestikin toisistaan, mutta niiden merkitys on sama. On myös 

mahdollista, että verrattavissa idiomeissa esiintyy samoja lekseemejä, mutta eroja 

lekseemien välillä on enemmän kuin yksi. 

 

Funktionaalisessa vastaavuussuhteessa löytyy tematiikaltaan monenkirjavia idiomeja, 

mutta suuri osa näistä sisältää jonkin korean värin. Musta, valkoinen ja harmaa ovat 

selkässä vähemmistössä. Etenkin vihreitä idiomeja löytyy runsaasti. 

 

Idiomeja zöld utat ad64 (Bárdosi–Vilmos 2005b: 216; Forgács 2003: 767, 816; 

Paczolay 1987: 209) ’antaa vihreä tie’ ja näyttää vihreää valoa (Kari 1993: 219; SF 

1985: 381) yhdistää sama värinnimi ja idiomin funktio. Kummallakin tarkoitetaan 

jonkin asian tulemista mahdolliseksi tai lupaa lähteä toteuttamaan aiottua asiaa. 

Komponenteiltaan idiomit poikkeavat toisistaan jonkin verran: unkarilaisessa idiomissa 

’annetaan tai avataan tie’ ja suomalaisessa idiomissa ’näytetään valoa’. Paczolayn 

sanakirjasta voisi päätellä, että suomen valokomponentti on lainattu englannista tai 

saksasta, joissa esiintyy to get green light ja Grünes Licht bekommen/geben. Viroksi 

idiomi sen sijaan on sama kuin unkariksi: rohelist tänavat andma ’antaa  vihreä  tie’.  

(Paczolay 1987: 209; myös Bennett 1988: 54–55, 215.) Vargan ja Saarisen sekä Ghenon 

ja Zaiczin sanakirjoista löytyy suomesta unkariin käännösehdotus zöld utat ad (Gheno–

Zaicz 2001: 60; Varga–Saarinen 2000: 333; Varga–Saarinen 2009: 438). Suomalaisen 

fraasisanakirjan mukaan suomalaisessa idiomissa esiintyvä kielikuva ’vihreä valo’ olisi 

perua liikennevaloista: kun liikennevalot näyttävät eli palavat vihreällä, silloin tien 

ylittäminen ja ajoneuvolla eteneminen on sallittua (SF 1985: 381). Selitys on looginen, 

mutta kiinnostavaksi jää unkarilaisen idiomin komponentti ’tie’. Pitäisikö tie 

mahdollisesti tulkita abstraktimmin väylänä, jolle on osoitettu lupa käydä? Vihreällä 

värillä tässä idiomissa on yhtä kaikki myönteinen ja luvan antava merkitys.  

 

                                                
64 Zöld ’vihreä’; út + t: ’tie’ + akkusatiivin sijapääte; ad ’antaa’. 
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Unkarilaisissa aineistoissa zöld út esiintyy myös toisen verbin kanssa kap ’saada’: zöld 

utat kap65 (Bárdosi–Vilmos 2005b: 216; Forgács 2003: 767–768, 816; Paczolay 1987: 

209) ’saada vihreä tie’, joka ilmaisee saman asian luvansaajan näkökulmasta. 

Suomalaisessa aineistossa idiomiin liitettäviä verbejä löytyi vain yksi, millä ilmaistaan 

luvanantajan näkökulmaa. Suomeksi on syntaktisesti hankalahkoa ja vierasta ilmaista 

’saada vihreä valo’ ja siten sille ei ole aineistosta löytynyt vastinetta. 

 

Suomeksi idiomista löytyy myös kielteinen versio näyttää punaista valoa (Kari 1993: 

150; PS II: 538), joka tarkoittaa asettumista poikkiteloin, kieltämistä, estämistä tai olla 

suostumatta. Unkarilaisesta aineistosta ei löytynyt idiomin zöld út kaltaista vastinetta. 

Vargan ja Saarisen sanakirjaankin on punaisen valon näyttämisestä annettu selittävä 

merkitys ’kieltää’, eikä tarjottu unkarilaista idiomia vastineeksi (Varga–Saarinen 2000: 

238). 

 

Nuorta ja kokematonta tulokasta nimitetään unkariksi idiomilla zöldfül 66 (Zaicz 2006: 

931) ’vihreäkorvainen’ eli suomalaisittain keltanokka PS I: 441). Samaa merkitsee 

myös toinen unkarilainen variantti zöld kölyök  (MÉK 2003: 1498) ’vihreä kakara’. 

Idiomi zöldfül  on Zaiczin mukaan peräisin vuodelta 1885. Vihreä väri merkitsee nuorta 

ja kehittymätöntä. Hänen mukaansa on olemassa myös sellainen murteissa esiintyvä 

idiomi kuin zöldfej  ’vihreäpäinen’, joka merkitsee ’tyhmää’. (Zaicz 2006: 931.) 

Suomalainen idiomi keltanokka tarkoittaa Perussanakirjan mukaan ensimmäisen vuo-

den ylioppilasta tai aloittelija jollakin alalla (PS I: 441). On suorastaan erikoista, ettei 

idiomia ole mainittu Karin idiomisanakirjassa eikä Suomalaisessa fraasisanakirjassa.  

Ruotsista idiomi löytyy molemmilla väreillä gröngöling ’vihertikka’ (kuvaannollisessa 

merkityksessä keltanokka) ja gulnäbb ’keltanokka’, joista jälkimmäisen voisi kuvitella 

lainatun sananmukaisesti suomeen. Zaiczin mukaan Saksassa esiintyy unkarilaisen ja 

suomalaisen idiomin risteytys Grünschnabel67 ’vihreänokka’ (Zaicz 2006: 931). Ben-

nettin englanninkielisten idiomien listasta löytyy puolestaan suomalaisen keltanokan 

sananmukainen vastine yellow-beak (Bennett 1988: 89–90). 

 

                                                
65 Zöld ’vihreä’; út + t: ’tie’ + akkusatiivin sijapääte; kap ’saada’. 
66 Zöld + fül + : ’vihreä’ + ’korva’ + adjektiivin tunnus ’-nen’. 
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Verrattaessa unkarilaista ja suomalaista idiomia toisiinsa on kiinnostavaa huomata, että 

molemmissa kielissä yhdyssanan toinen osa on (ihmisen tai eläimen) päähän sijoittuva 

ruumiinosa: unkarissa korva, suomessa nokka. Vihreä väri on idiomin merkityksen kan-

nalta luontevampi, sillä vihreys liittyy esimerkiksi useimmissa hedelmissä kypsymättö-

myyteen ja siten nuoruuteen. Suomalaisen idiomin värinnimi keltainen on hieman eri-

koinen, eikä värin motiivi ole aivan yhtä helposti pääteltävissä kuin vihreän. Englanti-

laisen ja ruotsalaisen mallin perusteella voisi päätellä keltanokan olevan suomessa ger-

maanista lainaa, joten värin motivaatiota lienee perustelluinta etsiä englantilaisesta väri-

kulttuurista. 

 

Bennett ei valitettavasti selitä kirjassaan miksi aloittelijaa kuvaavaan idiomiin yellow-

beak on liitetty keltainen väri. Hänen mukaansa ainakin pelkuruutta ilmaistaan englan-

nissa keltaisella värillä (Bennett 1988: 66–67). Olisiko mahdollista, että aloittelijaan tai 

tulokkaaseen liittyvä arkuus olisi sellainen ominaisuus, jota englannissa voisi ilmaista 

pelkuruuden tapaan keltaisella? 

 

Elsárgul [sárga (lesz)] az irigységt l68 ’kellertyä [vaihtoehtoisesti keltainen tai tulla 

keltaiseksi] kateudesta’ (Bárdosi–Vilmos 2005b: 88) ilmaistaan suomeksi käyttämällä 

idiomia olla vihreä(nä) kateudesta (Kari 1993: 61, 219). Kumpikin idiomi merkitsee 

samaa eli henkilö kokee niin voimakasta kateudentunnetta, että se on luettavissa tämän 

kasvoilta. Varga ja Saarinen tarjoavat suomalaisen idiomin vastineeksi samaa unkari-

laista idiomia, joka on edellä esitetty (Varga–Saarinen 2000: 333; Varga–Saarinen 

2009: 438).69  

 

Idiomeissa käytetään eri värinnimiä unkarissa ja suomessa. Unkarilaisessa idiomissa 

värikomponentti voi esiintyä kolmella eri tavalla: värin voi ilmaista verbillä, adjektiivil-

la ja adjektiivin ja verbin yhdistelmällä. Suomessa väriin voidaan liittää essiivin sijapää-

te. Ainoastaan jälkimmäinen komponentti ’kateus’ on kummassakin kielessä sama, mut-

ta jos aivan tarkkoja ollaan, edes kateuden sijapäätteet eivät täysin vastaa toisiaan unka-

                                                                                                                                          
67 ’Vihernokka’, tarkoittaa samaa kuin suomen keltanokkaa.  
68 Elsárgul ’kellertyä’; az ’yksikön määräinen artikkeli’; irigység + t l: ’kateus’ + ablatiivin sijapääte ’-
sta’. Elsárgul tilalla voi esiintyä vaihtoehtoisesti sárga lesz: ’keltainen’ ’olla, tulla (olemaan), muuttua 
joksikin’. 
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rin ja suomen välillä. Runsaiden varianttien ja morfosyntaktisten erojen vuoksi sijoitan 

tämän idiomiparin funktionaalisen ekvivalenssin piiriin. 

 

Tästä idiomiparista on havaittavissa toistamiseen keltaisen ja vihreän ristikkäinen käyttö 

unkarin ja suomen välillä. Perusteita kummallekin vaihtoehdolle löytyy muun muassa 

englannista: Bennettin mukaan englanniksi on käytössä kateudesta idiomi to wear yel-

low stockings (Bennett 1988: 66–67) ja the green-eyed monster (Bennett 1988: 54–55). 

Kummallekin värille löytyy siis ainakin englannista vastineita kateuden ilmaisussa, 

mutta Bennett toteaa vihreän ajaneen keltaisen ohi kateuden merkityksessä (Bennett 

1988: 66–67). 

 

Unkarilaisen version perusosaan sárga irigység (MÉK 2003: 1168) pystyy lisäämään 

neljäkin erilaista verbiä täydentämään idiomia: esz / elfog / elkap / elönt a sárga irigy-

ség valakit 70 (Forgács 2003: 315–316). Kaikki verbit tarkoittavat suunnilleen samaa 

’keltainen kateus valtaa jonkun’.  

 

Tamás Forgácsin fraasisanakirjassa löytyy myös uudehkolta vaikuttava slangi-ilmaisu, 

jossa käytetään pohjana idiomin sárga irigység komponenttien alkukirjaimia: SI-

faktor71 (Forgács 2003: 315) eli luovasti käännettynä ’KK-tekijä’ tarkoittaa korkea-

asteista kateutta. Idiomi ei esiinny missään muussa unkarilaisessa lähteessä ja 

selityksessä mainittu slangi-ilmaisu viittaa siihen, että SI-faktor olisi uusi sanonta. 

 

Suomalainen idiomi olla vihreä(nä) kateudesta ei ole yhtä varioivaa laatua kuin sen 

unkarilainen vastine, mutta tähän on varmasti syynä se, että olla-verbi on 

merkitykseltään aika staattinen ja lisäksi vakiintunut osa idiomia. Unkarilaisissa 

varianteissa juuri verbivaihtoehtoja on runsaasti ja ne kaikki kuvaavat kateuden valloille 

pääsemistä. Myöskään „KK-tekijän” kaltaisia uusia ilmaisuja ei kateuden vihreydestä 

ole ainakaan fraasisanakirjoihin päätynyt, joskin suomalaiset sanakirjat ovat kaikki 

suhteellisen vanhoja verrattuna Forgácsin tai Bárdosin ja Kissin sanakirjoihin. 

                                                                                                                                          
69 Sárga az irigységt l 
70 Esz ’kalvaa’; elfog ’vallata’; elkap ’kahmaista; siepata; saada kiinni’; elönt ’joutua jonkin valtaan’; 
sárga ’keltainen’; irigység ’kateus’. 
71 SI: sárga irigység ’keltainen kateus’; faktor ’faktori’. 
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Unkarissa ja suomessa esiintyy merkitykseltään identtiset ja sanamuodoltaan lähes sa-

manlaiset idiomit: a szomszéd rétje/füve mindig zöldebb72 ’naapurin niitty/ruoho on 

aina vihreämpää’(Forgács 2003: 603, 698–699; O. Nagy 2007: 650) – ruoho on vih-

reämpää aidan toisella puolella (Kari 1993: 166). Idiomit merkitsevät täysin samaa: 

toisella näyttää asiat olevan (muka) paremmin kuin itsellä. Idiomin lekseemit poikkea-

vat toisistaan hieman: unkarilaisessa idiomissa omaperäistä on sana ’naapuri’ 

(szomszéd), suomalaisessa vastineessa puolestaan ’aita’. Naapuri-sana on erikoinen, kun 

tarkastelee kummankin idiomin selityksiä: unkarilaisessa lähteessä selityksessä ei viitata 

enää naapuriin vaan ’toiseen’ (ihmiseen). Suomalaisessa selityksessä puolestaan Kari 

toteaa, että naapurilla näyttää asiat olevan paremmin, vaikka sana ei sellaisenaan 

esiinnykään suomalaisessa idiomissa. (Forgács 2003: 603, 698–699; Kari 1993: 166; O. 

Nagy 2007: 650.) ’Aidan toisen puolen’ voisi tulkita implisiittisesti merkitsevän 

naapurin puolta.  

 

Idiomin alkuperä on Paczolayn mukaan latinasta: Fertilior seges est alieno semper in 

arvo ja Maiorque videtur et melior vicina seges.73 Paczolay viittaa myös idiomin en-

glanninkieliseen vastineeseen The grass is always greener on the other side of the fen-

ce/hill, jonka sanamuodoista voisi päätellä suomalaisen vastineen olevan suora laina 

englannista. Paczolayn kokoelmasta löytyy myös saksan- ja vironkielinen vastine, mutta 

näissä ei esiinny vihreää väriä. Saksassa viitataan naapurin vehnään ja viroksi sanotaan 

ulkomaisen leivän olevan makeampaa kuin oma. (Paczolay 1987: 193–194.) Vargan ja 

Saarisen fraasisanakirjassa suomalainen idiomi on käännetty unkariin lähes unkarin 

idiomia vastaavalla sanamuodolla, mutta niittyä tai ruohoa tarkoittava sana on korvattu 

sanalla ’puutarha’ (kert) ja idiomin jatkeeksi on lisätty toinen vastaava lause (Varga–

Saarinen 2000: 259; Varga–Saarinen 2009: 337).74 Idiomin vihreä väri viitannee 

elinvoimaisuuteen ja kukoistukseen, ja siten tavoiteltavaan asiaan tai olotilaan. 

                                                
72 A ’yksikön määräinen artikkeli’; szomszéd ’naapuri’; rét + je: ’niitty’ + yks.3.pers possessiivisuffiksi; 

 + e: ’nurmikko’ + yks.3.pers possessiivisuffiksi; mindig ’aina’; zöld + -bb: ’vihreä’ + adjektiivin kom-
paratiivin tunnus. 
73 Alkeellisten latinantaitojeni perusteella tavasin sanakirjan avulla kyseiset kaksi sananpartta ja kummas-
sakaan ei ainakaan vihreää värinnimeä viridis mainita, vaan sananparsissa viitataan viljan kukoistukseen, 
mikä voi toisaalta tarkoittaa viljan viheriöintiä. 
74 A szomszéd kertje mindig zöldebb, máshol kolbászból van a kérítés. ’Naapurin puutarha on aina 
vihreämpi, muualla makkarasta on aitaus. 
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Ruohon vihreys aidan toisella puolen on tyypiltään sananlaskun tapainen ja harkitsin 

pitkään, pitäisikö se rajata aineiston ulkopuolelle. Sanonta koostuu unkarissa ja 

suomessa useammasta kuin kolmesta lekseemistä, ja tyypiltään se on sananlaskujen 

tapaan viisauden sisältävä lausahdus. Idiomaattisuuden asteeltaan sitä kuitenkin voi 

pitää puoli-idiomina: komponenteista pystyy päättelemään, mitä idiomilla halutaan 

sanoa, mutta mukaan mahtuu myös metaforisuutta ja symboliikkaa. Esimerkiksi vihreä 

ruoho on symboli tavoiteltavalle ja haluttavalle asialle. Esimerkit eivät myöskään pääty 

pisteeseen, joten periaatteessa niitä voisi pitää vain useamman sanan sanaliittoina, joilla 

on osittain metaforinen merkitys. 

 

Raivostumista ja suuttumusta kuvataan unkarissa ja suomessa idiomeilla elönt a vörös 

köd valakit 75 (Bárdosi–Kiss 2005b: 114; Forgács 2003: 399) ’joku joutuu punaisen 

sumun valtaan’ ja nähdä punaista (Kari 1993: 123, 150; NS 1961: 465; PS II: 538). 

Vörös köd esiintyy myös muiden verbien kanssa kuvaamassa suuttumuksen tunnetta. 

Forgácsin fraasisanakirjasta löytyvät edellä mainitun idiomin lisäksi seuraavat variantit: 

raivostumista voi kuvata idiomeilla vörös  köd  száll  a  szemére  valakinek 76 (Forgács 

2003: 399) ’punainen sumu nousee jonkun silmille’ tai vörös köd úszik valaki el tt77 

(Forgács 2003: 399) ’punainen sumu ui jonkun edessä’. Suuttumuksen laantumista voi 

ilmaista Forgácsin mukaan idiomilla a  vörös  köd  eloszlik  a  szeme  el tt  valakinek 78 

(Forgács 2003: 399) ’punainen sumu hälvenee silmien edestä jollakulla’. Jälkimmäisen 

idiomin kaltaista rauhoittumisen tunnetta ei suomalaisesta aineistosta löydy. Gheno ja 

Zaicz sekä Varga ja Saarinen ovat päätyneet selittämään idiomin nähdä punaista vihas-

                                                                                                                                          
 
75 Elönt ’joutua valtaan’; a ’yksikön määräinen artikkeli’; vörös ’punainen’; köd ’sumu’; valaki + t: ’joku’ 
+ akkusatiivin sijapääte. Forgácsin mukaan idiomin voi vaihtoehtoisesti ilmaista muodossa elönti a vörös 
köd valakinek az agyát ’jonkun aivot joutuvat punaisen sumun valtaan’. Idiomi ei poikkea edellisestä 
muutoin kuin sillä, että kohteeksi tarkentuu jonkun aivot. Aivot ilmaistaan määrätyssä muodossa, mistä 
syystä sanan agy edellä esiintyy määräinen artikkeli az ja verbiin on liitetty viimeiseksi kirjaimeksi i 
ilmaisemaan määräistä objektia. 
76 Vörös ’punainen’; köd ’sumu’; száll ’langeta; nousta; laskeutua’; a ’yksikön määräinen artikkeli’; szem 
+ e + re: ’silmä’ + yks.3.pers. possessiivisuffiksi + sublatiivin sijapääte; valaki + nek: ’joku’ + genetiivin 
sijapääte. Forgácsin mukaan verbin száll tilalla voi käyttää myös verbejä borul ’puhjeta’, ül (+ rektio -ra/-
re) ’nousta johonkin’. Silmien tilalla on mahdollista käyttää myös substantiivia agy ’aivot’. 
77 Vörös ’punainen’; köd ’sumu’; úszik ’uida’; valaki ’joku’; el tt ’edessä, edellä’. 
78 A ’yksikön määräinen artikkeli’; vörös ’punainen’; köd ’sumu’; eloszlik ’haihtua, hälvetä, hälventyä’; a 
’yksikön määräinen artikkeli’; szem + e: ’silmä’ + yks.3.pers. possessiivisuffiksi; el tt ’edellä, edessä’; 
valaki  + nek: ’joku’ + genetiivin sijapääte. 



 

 

56

tumiseksi idiomin merkityksen perusteella (Gheno–Zaicz 2001: 58; Varga–Saarinen 

2000: 238). 

 

Näitä raivostumista kuvaavia idiomeja yhdistää silmien edessä häilyvä punaisuus. Un-

karilainen idiomi on”konkreettisempi”; punaiseksi määritellään sumu, kun taas suoma-

lainen versio nähdä punaista on kohteen kannalta suhteellisen avoin. Mitään erityistä 

objektia ei yksilöidä ärsytyksen aiheuttajaksi, vaan se voi olla teoriassa mikä tahansa 

tilanteesta riippuen. Toisaalta sumukin on varsin abstrakti ja metaforinen käsite. Punai-

sella ilmaistaan selkeästi vihastumisen tunnetta ja siitä käytetään unkarissa värinnimeä 

vörös, kuten aiemmin myös punaisen vaatteen yhteydessä saattoi havaita. Sekä unkari-

laiset idiomit että niiden suomalainen vastine ovat kaikki puhtaita idiomeja: värinnimel-

lä ja kirjoltaan hyvin monimuotoisilla verbeillä kuvataan vihastumista ja suuttumusta. 

Unkarilaisesta aineistosta voisi tehdä johtopäätöksen, että yksin jo idiomin komponentit 

vörös köd ’punainen sumu’ kuvastaa suuttumusta, ja verbit ovat vain lisähöystettä suut-

tumuksen voimistumisesta tai laantumisesta. Unkarilaisia idiomeja ja suomalaista vas-

tinetta ei sanastolta yhdistä mikään muu kuin väri, mutta se onkin idiomin ydin. 

 

Unkarille ominainen idiomi kimutatja/megmutatja a foga fehér(j)ét79 (Bárdosi–Kiss 

2005b: 57; Forgács 2003: 177, 201; O. Nagy 1999: 134–135; O. Nagy 2007: 215 F743) 

’paljastaa hampaittensa valkoisuus’ tarkoittaa pahojen aikeiden ja/tai salakavalan 

luonteen paljastamista. Paczolay ehdottaa kirjassaan suomalaiseksi vastineeksi paljas-

taa/näyttää oikea karvansa, mikä vastaa suomalaista tapaa sanoa ’paljastaa todellinen 

luonteensa’. Suomeksi merkitys on negatiivinen eli idiomiin sisältyy ajatus pahoista 

aikeista tai pahasta luonteenpiirteestä, kuten unkarilaiseenkin vastineeseen. Idiomi 

esiintyy Paczolayn mukaan myös virossa, englannissa ja saksassa eli se löytyy ainakin 

kahdesta laajalevikkisestä germaanisesta kielestä. Virossa ja saksassa idiomissa voi 

esiintyä vaihtoehtoisesti kynsien tai hampaiden paljastaminen (viro: küüsi/hambaid 

näitama ’näyttää kynnet/hampaat’; saksa: Seine (Gift)zähne/Krallen zeigen ’näyttää 

(myrkky)hampaansa/kyntensä’. Sen sijaan englannissa idiomi poikkeaa kaikista neljästä 

edellä mainituista kielistä komponentilla ’colour’: to show oneself in one's true colours 
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’näyttää todellinen värinsä’. (Paczolay 1987: 71.) Unkarilainen idiomi vaikuttaisi olevan 

hampaiden paljaistamisen perusteella perua saksasta. Suomen komponentti ’karva’ on 

unkariin, viroon ja saksaan nähden omaperäinen. Selitystä sille voisi hakea 

ruotsalaisista ja mahdollisesti myös venäläisiä idiomeista. 

 

Unkarilaisessa idiomissa värinnimi ei itsessään symboloi mitään. Hampaiden 

paljastaminen ainakin eläinkunnassa viittaa uhkaavaan käytökseen. Jos pystyy 

näkemään toisen hampaat ja niiden värin, kyseessä on silloin erittäin uhkaavaksi 

tulkittava ele. Otaksun, että tämän kaltaista ajatusta unkarilaisessa idiomissa haetaan 

takaa. 

 

Unkarilaiselle idiomille ei löydy suomalaisesta aineistosta valkoisiin hampaisiin 

viittaavaa vastinetta, mutta Paczolayn tarjoama karvan paljastus vastaa funktionaalisesti 

unkarilaisen idiomin ajatusta ja siten sitä voi pitää funktionaalisena vastineena 

unkarilaiselle idiomille. Yhteistä idiomeille on niissä esiintyvä verbi ja idiomin 

merkitys. 

 

Totuutta vääritellään unkarissa ja suomessa radikaaleilla väreillä, mustalla ja 

valkoisella. A fehéret is feketének mondja80 (Forgács 2003: 177; O. Nagy 2007: 202 

F401) ’sanoa valkoistakin mustaksi’ eli selittää/tehdä musta valkoiseksi (Kari 1993: 

114; NS III : 562; PS II : 250) tarkoittaa tosiasioiden väärentelyä ja estotonta valehtelua. 

Vargan ja Saarisen sanakirjassa idiomeja ei kuitenkaan tarjota toistensa vastineiksi, 

vaan sanakirjan laatijat noudattaa selittävää käännösmetodia (Varga–Saarinen 2000: 

167; Varga–Saarinen 2009: 209).81 Tämä on aika erikoista, sillä ymmärtääkseni idiomit 

vastaavat toisiaan merkitykseltään, vaikka sanastollisella tasolla on eroja. 

 

                                                                                                                                          
79 Kimutat + ja: ’näyttää’ + yks.3.pers. määräinen verbipääte; a ’yksikön määräinen artikkeli’; fog + a: 
’hammas’ + yks.3.pers. possessiivisuffiksi; fehér + je + t: ’valkoinen’ + yks.3.pers. possessiivisuffiksi + 
akkusatiivin sijapääte. 
80 A ’yksikön määräinen artikkeli’; fehér + t: ’valkoinen’ + akkusatiivin sijapääte; is ’myös, -kin’; fekete 
+ nek: ’musta’ + verbirektion tunnus ’-ksi’; mond + ja (+ rektio -nek): ’sanoa’ + yks.3.pers. määräinen 
verbipääte ( + verbirektio ’joksikin’).  
81 Kiforgatja valaminek a jelentését, eltorzítja/meghamisítja az igazságot (Varga–Saarinen 2000: 167; 
Varga–Saarinen 2009: 209). 
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Idiomit rakentuvat verbistä ja kahdesta värinnimestä. Verbit eroavat toisistaan jonkin 

verran: unkariksi joku sanoo valkoista mustaksi, suomeksi selitetään mustaa 

valkoiseksi. Kumpikin liittyy puhumiseen, mutta selittämiseen liittyy enemmän 

tarinointia ja perustelujen esittämistä kuin sanomiseen. Toinen suomalainen 

verbivaihtoehto tehdä on edellisiä poikkeavampi: tekeminen on yleensä 

konkreettisempaa kuin puhuminen. Väittäisin, että idiomin verbivaihtoehdoista selittää 

on kuitenkin yleisempi. 

 

Värit ovat unkarissa ja suomessa samat, mutta esiintyvät päinvastaisessa järjestyksessä: 

unkariksi valkoisestakin tehdään musta ja suomessa päinvastoin mustasta yritetään 

saada valkoinen. Arvelisin, että unkarilaisen idiomin taustalla on ajatus siitä, miten 

hyvästäkin asiasta voidaan saada valehtelemalla ja vääristelemällä huono. Suomessa 

taas värit liittyvät läheisesti niiden kanssa käytettävään verbiin selittää: kun mustasta 

yritetään selittää valkoista, on selittämisen kohde jo valmiiksi huono tai paha, mutta sitä 

yritetään selittelemällä kaunistella ja saada vaikuttamaan kuulijan silmissä hyvältä. 

 

Mustaa ja valkoista käytetään tässä idiomissa siis hyvän ja pahan, oikean ja väärän 

symboleina. Ne ovat merkitykseltään varsin abstrakteja ja metaforisia. Lisäksi ne 

toimivat tässä idiomissa toistensa vastakohtina, korostettuina ääripäinä. Verbiensä 

kanssa ne ovat puhtaita idiomeja, sillä yksin idiomin komponenteista, värinnimistä ja 

verbeistä sanoa tai selittää, ei pysty muodostamaan sanatarkkaa käsitystä vääristelystä 

ja valehtelusta. Olettaisin idiomien olevan kuitenkin yleisessä käytössä ainakin suomen 

puhekielessä, joten niiden merkityksen voisi olettaa olevan tuttu kielenpuhujalle. 

 

Jonkin asian kantavaa motiivia ja juonta nimitetään unkarissa ja suomessa punaiseksi 

langaksi. Unkariksi idiomi esiintyy muodossa vörös fonálként húzódik végig82 

(Bárdosi–Kiss 2005b: 58; Forgács 2003: 204; O. Nagy 1999: 139–140) ’punaisena 

lankana ulottua loppuun asti’. Suomeksi sama asia ilmaistaan tiiviimmin (jonkin teok-

sen tai toiminnan) punainen lanka (Kari 1993: 90, 150; NS 1961: 465;  

PS II: 538; SF 1985: 269). Idiomi tarkoittaa kummallakin kielellä jonkin asian tai 

                                                
82 Vörös ’punainen’; fonal + ként: ’lanka’ + sijapääte ’-na’; húzódik ’venyä, ulottua’; vég + ig: ’loppu’ + 
terminatiivin sijapääte ’johonkin asti’. 
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toiminnan johtoajatusta, kantavaa motiivia tai periaatetta tai silmiinpistävää piirrettä. 

Vargan ja Saarisen sanakirjassa idiomi on selitetty unkariksi ’johtolankana’ ja 

’johtavana piirteenä’, mutta edellä esitettyä idiomia ei ole tarjottu vastineeksi 

suomalaiselle versiolle (Varga–Saarinen 2000:131). Tietenkin idiomit poikkeavat 

toisistaan muodoltaan ja muutamin osin sanastoltaan. Idiomin ydin vörös fonal - 

punainen lanka on kuitenkin sanatarkalleen yhteinen. 

 

Suomalaisen fraasisanakirjan mukaan idiomi on peräisin englannin merisotilaiden uni-

vormussa olevasta punaisesta tunnuslangasta (SF 1985: 269). Tästä selityksestä ei pysty 

päättelemään juuri mitään. Voisi olettaa, että silmiin pistävänä värinä punainen 

merkitsisi tässä idiomissa huomion kohdetta ja siten jonkin asian ydintä. Bennett (1988) 

ei mainitse englannista vastinetta punaiselle langalle, mutta hän toteaa punaisen värin 

olevan vaaraa ilmaiseva väri, siten myös huomioväri (Bennett 1988: 60–63). Tämä sopii 

päättelyni punaisen värin huomiota herättävästä ominaisuudesta. Idiomina punainen 

lanka on puhdas, opaakki idiomi. Mikäli Suomalaisen fraasisanakirjan väittämä 

idiomin brittiläisestä alkuperästä pitää paikkansa, idiomi voisi olla kummassakin 

kielessä laina joko suoraan englannista tai jonkin välikielen, kuten saksan tai ruotsin 

kautta. Euroopassa puhuttuja kieliä tutkimalla saisi ainakin selville idiomin levikin, 

vaikka alkuperämaa ja lainanantajakielet eivät selviäisikään. 

 

Perusteellista sättimistä ilmaistaan unkarissa ja suomessa varsin omaperäisin keinoin: 

unkariksi sanotaan a sárga földig lehord valakit83 (Bárdosi–Vilmos 2005b: 59; Forgács 

2003: 207; MÉK 2003: 1168) ’haukkua joku keltaiseen maahan asti’, suomeksi samaa 

asiaa ajaa haukkua joku pataluhaksi (Papp–Jakab 1993: 688). Suomalainen versio 

löytyi Pappin ja Jakabin sanakirjasta käännöehdotuksena unkarilaiselle idiomille. 

Kummallakin kielellä on kysymys toisen ihmisen töykeästä ripittämisestä ja 

moittimisesta. Koska verbi kertoo, millaisesta toiminnasta idiomissa on kyse, idiomi jää 

abstraktiuden asteeltaan puoli-idiomiksi kummassakin kielessä. Sárga földig ja 

pataluhaksi tarkoittavat kumpikin adverbiä ’perusteellisesti’ ja näin ovat itsessään 

jonkin verran metaforisia ja idiomaattisia. Sárga föld ’keltainen maa’ esiintyy myös 
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muutamassa muussa idiomissa. Keltainen väri ei tuo tässä esimerkissä ymmärtääkseni 

idiomiin mitään metaforista lisämerkistystä, ainoastaan tehostaa komponenttia földig 

’maahan asti’.  

 

Unkarilainen idiomi on värinsä puolesta kiinnostava, sillä maan „ominaisväri” on 

kulttuurisidonnainen ilmiö. Unkarilainen mieltää maan väriksi keltaisen, suomalainen 

mustan tai joissain tapauksissa myös ruskean. Ilmiötä olisi mielenkiintoista tarkastella 

myös muissa Euroopan kielissä, jotta saisi selville mistä unkarin ja suomen maan värit 

ovat saaneet motiivinsa tai ovatko ne mahdollisesti täysin omaperäisiä isolaatteja. 

 

Toinen ’keltaisen maan’ sisältävä idiomi on szíja már a sárga föld84 (O. Nagy 2007: 

220 F889) ’imee jo keltainen maa’. Idiomi tarkoittaa, että joku on jo kuollut eli maa 

vetää jo sisäänsä. Kyseessä on kiertoilmaisu kuolemalle. Suomeksi vastaava sanonta on 

joutua maan mustiin multiin eli joutua hautaan (NS III : 561). Tässä parissa saattaa 

havaita maan ”ominaisvärin” olevan erilainen unkarin ja suomen välillä. Idiomeille yh-

teisiä lekseemejä ovat ’maa’ ja maata kuvaava värinnimi. Kummankin funtio on puhua 

kuolemasta vertauskuvallisesti, mistä syystä idiomit ovat puhtaita idiomeja eli kuolemaa 

tai hautaa ei mainita sanallakaan itse idiomissa, vaan se kuuluu vain merkityksen piiriin. 

 

                                                                                                                                          
83 A ’yksikön määräinen artikkeli’; sárga ’keltainen’; föld + ig: ’maa’ + terminatiivin sijapääte ’johonkin 
asti’; lehord ’hakkua’; valaki + t: ’joku’ + akkusatiivin sijapääte. Idiomissa esitetyn verbin tilalla voi 
käyttää myös verbejä leszid tai leteremt ’nuhdella, ripittää’, letol ’moittia’, leszól ’panetella’. 
84 Szív + ja: ’imeä’ + akt.ind.prees.yks.3.pers. persoonapääte (määräinen muoto); már ’jo’; a ’yksikön 
määräinen artikkeli’; sárga ’keltainen’; föld ’maa’. 
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6 Leksikaalinen vastaavus ja nollaekvivalenssi 

Viimeinen analyysiluku rakentuu kahdesta pääalaluvusta: ensimmäiseen olen koonnut 

sellaisia unkarilaisia idiomeja, joiden merkitys on sanottavissa suomeksi yhdellä lek-

seemillä. Toiseen alalukuun olen koonnut sellaisia, pääasiassa unkarilaisia idiomeja, 

joille ei suomesta löydy vastinetta, mutta jotka liittyvät jotenkin läheisesti toisiinsa. 

Kaikkia yksittäisiä vastineettomia idiomeja en ole lähtenyt analysoimaan. Suomalaisista 

vastineettomista idiomeista esittelen vain kourallisen, sillä työssä pääpaino on nimen-

omaan vertailu unkarista suomeen. 

 

6.1 Leksikaalisen ekvivalenssin alaan lukeutuvat idiomit 

Vajaalle kymmenelle aineistooni kuuluvalle unkarilaiselle idiomille löytyy 

leksikaalinen vastine suomesta. Idiomin merkityksen pystyy siis tiivistämään yhteen 

sanaan, eikä idiomi vaadi enempiä selityksiä tai tarkennuksia. Esittelen näistä viisi: 

kolme esimerkeistä on eläinidiomeja, joiden merkitykset ovat hyvin erilaisia keskenään. 

Lisäksi löytyy kaksi tunnetilaa kuvaavaa idiomia, jotka nekin rakentuvat hyvin 

erilaisista palasista. Yhtenä yhdistävänä komponenttina niillä on ruumiinosa värinnimen 

lisäksi. 

 

A fekete bika (a) lábujjára hágott85 (O. Nagy 2007: 84 B670) eli ’ musta härkä astui 

varpaalle’ tarkoittaa kuolemista. Idiomi on ilmeisesti täysin unkarilainen, sillä 

suomalaisesta aineistosta idiomivastinetta ei löytynyt, ainoastaan merkityksen pystyy 

ilmaisemaan yhdellä lekseemillä. Toki on mahdollista, että esimerkiksi jossain 

yksittäisessä murteessa esiintyisi vastaavanlainen sanonta, mutta sellaisen etsiminen 

voisi viedä hyvinkin paljon aikaa. Idiomi on opaakki, kuoleman merkitys ei aukene 

suoraan idiomin sanatarkasta muodosta. Musta esiintyy selkeästi kuoleman 

merkityksessä, sillä mikään muu väri ei kuolemaan yhtä selkeästi liity kuin musta. 

Idiomin muut komponentit, lähinnä härkä ei ainakaan suomalaisesta kulttuurista käsin 

yksioikoisesti yhdisty kuolemaan. Härkä on toisaalta ihmiseen nähden suuri eläin ja voi 

                                                
85 A ’yksikön määräinen artikkeli’; fekete ’musta’; bika ’härkä’; lábujj + a + ra: ’varvas’ + yks. 3 pers. 
possessiivisuffiksi + sublatiivin sijapääte ’-lle’; hág + ott: ’astua (jnk päälle)’ + akt. imperf. yks. 3 pers. 
pääte. 
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kuvitella, kuinka kovasti härän varpaalle astuminen tuntuu. Musta härkä kuoleman 

vertauskuvana ei kuitenkaan ole sellaisenaan suomen kielessä yleisesti tunnettu 

aineistosta päätellen. 

 

Toinen härkäidiomi megeszi  a  vörös  bika86 eli ’punainen härkä syö (loppuun)’ 

tarkoittaa tulipaloa, samoin kuin työssä aiemmin analysoitu idiomi vörös kakas – 

punainen kukko. Tulipalon härkäversioon olisi voinut tietenkin viitata jo aiemmin 

punaisen kukon yhteydessä, mutta koska punainen kukko muodostaa täydellisen 

vastineparin unkarissa ja suomessa, ja härkäversiolle ei vastinetta puolestaan löydy ja 

lisäksi siinä esiintyy verbi, on perustellumpaa analysoida se erikseen leksikaalisen 

vastaavuuden yhteydessä. 

 

Yhteistä härkä- ja kukkoidiomeille on se, että tulta ilmaistaan kummassakin 

unkarilaisessa idiomissa värillä vörös vaihtoehdon piros sijaan. Tästä voisi varovaisesti 

päätellä, että tulenpunaa kuvataan vain toisella punaisen värinnimellä. Härän merkitys 

idiomissa sellaisenaan ei avaudu suomalaiselle kielenpuhujalle. Verbi eszik tarkoittaa 

syömistä ja megeszik loppuun syömistä. Verbin etuliitteellä tehostetaan verbin 

merkitystä: tuli „syö” säästelemättä kaiken, mitä sen eteen jää. Ehkäpä härän rooli onkin 

tehostaa verbiä entisestään: suurella eläimellä on kokonsa mukainen ruokahalu ja siten 

tulipalon aiheuttama tuho korostuu entisestään. 

 

Fehér lovon elad valamit87 (O. Nagy 2007: 439 L666) ’myydä valkoisen hevosen 

päällä jotain’ tarkoittaa suomeksi sanalla sanoen haaskaamista. Valkoisen hevosen rooli 

idiomissa jää suomalaisesta näkökulmasta hämäräksi. Valkoinen voisi eläimen värinä 

symboloida arvokasta ominaisuutta. Esimerkiksi mustan lampaan taustalla Forgács 

selittää, että vain valkoisella villalla oli myyntiarvoa verrattuna kirjaviin, ruskeisiin ja 

mustiin lampaisiin. Siten myyminen yhdistettynä valkoiseen hevoseen voisi merkitä 

arvokkaan eläimen tai sen ominaisuuksien harkitsematonta ja tuhlailevaa käyttöä. 

Kyseisen idiomin ymmärtäminen edellyttää unkarilaisen kulttuuri syvällistä tuntemusta, 

                                                
86 Meg + eszik + i: verbin prefiksi (merkitys loppuun, valmiiksi) + ’syödä’ + akt.ind.prees.yks. 3 pers. 
pääte; a ’yksikön määräinen artikkeli’; vörös ’punainen’; bika ’härkä’. 
87 Fehér ’valkoinen’; ló + -n: ’hevonen’ + superessiivin sijapääte ’-lla; päällä’; elad ’myydä’; valami + t: 
’jokin’ + akkusatiivin sijapääte: ’jotain’. 
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joten suomalaiselle idiomi jää täysin opaakiksi. Jos idiomia tarkastelee ilman 

suomalaista näkökulmaa, se on sittenkin luokiteltavissa puhtaaksi idiomiksi, sillä 

komponentit eivät yhdessä vielä tarkoita sanatarkalleen haaskaamista. 

 
Idiomi a zöld szem  szörny(eteg)88 (Bárdosi–Vilmos 2005b: 200) eli ’vihreäsilmäinen 

hirviö’ tarkoittaa mustasukkaisuutta. Suomeksi vastaavaa sanontaa mustasukkaisuudesta 

ei aineiston perusteella löydy. Bennett mainitsee englannissa esiintyvän sanatarkan 

vastineen the green-eyed monster. Hänen mukaansa sitä on käyttänyt ensimmäisen ker-

ran William Shakespeare. Bennett myös selostaa, että ennen on uskottu vahvasti vihreän 

hipiän olevan kateuden oire. (Bennett 1988: 54–55.) On ehkä vaikea kuvitella, miltä 

luonnossa vihreät kasvot näyttäisivät, mutta selvää on ainakin se, että vihreä kateuden 

värinä on vakiintunut länsimaiseen kulttuuriin. 

 

Vihreäsilmäinen hirviö on idiomaattisuuden asteeltaan puhdas idiomi ja suomalaiselle 

mahdollisesti jopa hankala päätellä, ellei tunne idiomia esimerkiksi englannin 

välityksellä. Yleisessä käytössä sitä tuskin meillä on. Idiomin puhtaus ilmenee etenkin 

siinä, että sanatarkasti idiomilla tarkoitettaisiin kuvitteellista hahmoa, mutta idiomi 

merkitsee tunnetilaa eli jotain aivan muuta kuin osiensa summa. Vihreä väri voi auttaa 

johdattamaan oikeaan suuntaan, mikäli sen yhdistää tunnetilaan. 

 

Unkarista löytyy idiomi sárga az irigységr l ’keltainen kateudesta’. Tässä idiomissa 

puolestaan kateuteen viitataan vihreällä värillä. Voihan olla, että idiomi on lainattu 

sanatarkkaan suoraan englannista, eikä sitä siksi ole lähdetty muokkaamaan 

kotoisampaan muotoon. Sanakirjojen perusteella on toisaalta vaikeaa päätellä, 

käytetäänkö nykyunkarissa edelleen kateudesta omaperäistä keltaista värinnimeä vai 

onko esimerkiksi anglinimien välityksellä siirrytty puhumaan kateudesta vihreällä 

värillä. 

 

                                                
88 A ’yksikön määärinen artikkeli’; zöld ’vihreä’; szem + : ’silmä’ + adjektiivin tunnus ’-nen’; szörny tai 
szörnyeteg ’hirviö’. 



 

 

64

Slangi-ilmaus vihaiselle tai harmistuneelle on unkarissa vörös valakinek a feje89 

(Bárdosi–Kiss 2005b: 50) ’jonkulla [on] pää punainen’. Idiomissa ei unkariksi esiinny 

olla-verbiä, mutta suomeksi käännös kuulostaisi oudolta ilman sitä. Tarkempi analyysi 

sanoista ja rakenteesta löytyy alaviitteestä. Punaisella ilmaistaan selkeästi raivon 

tunnetta ja motiivi värille tulee arkikokemuksesta: ihmisen raivostuessa tämän kasvoille 

usein kohoaa puna. Unkarissa raivostumiseen ja vihastumiseen viittaavissa idiomeissa 

ja sanonnoissa yleensä käytetään kahdesta punaisen värinnimestä nimenomaan 

vaihtoehtoa vörös. Se on varsin selkeä vaihtoehto, kun huomioidaan värin vörös 

etymologia: värinnimi on johdettu sanasta vér ’veri’, ja kiukunpuna kasvoilla johtuu 

kiihtyneestä verenvirtauksesta. Suomeksi on olemassa kiteytyneitä ilmaisuja 

esimerkiksi ’huutamisesta pää punaisena’, mikä viittaa myös negatiivisen tunteeseen ja 

sen aiheuttamaan fyysiseen muutokseen ulkonäössä. Aineistossa ei kuitenkaan noussut 

selkeää idiomia raivostumisen ilmaisemiselle. Sijoitan kyseisen unkarilaisen idiomi 

leksikaalisen vastaavuuden joukkoon, koska suomeksi idiomin merkityksen voi ilmaista 

yhdelläkin sanalla. Idiomaattisuuden asteeltaan vörös valakinek a feje voidaan tulkita 

opaaksiksi, sillä ei ’punainen pää’ suoraan tarkoita samaa asiaa kuin raivostuminen. 

Idiomin merkitys on kuitenkin helppo päätellä arkikokemuksen avulla, joten 

käsittämättömäksi idiomi tuskin kovin monelle kuulijalle jää. 

 

6.2 Idiomit vailla vastinetta 

Analyysini viimeisen ja sekalaisimman luvun olen rakentanut muutaman idiomeja 

yhdistävän teeman varaan. Ensimmäisessä alaluvussa analysoin kymmenisen 

eläinidiomia, joista ensimmäiset viisi liittyvät onneen tai onnettomuuteen. Lisäksi 

analysoin viisi muuta yksittäistä eläinidiomia, jotka joiden merkitykset ovat keskenään 

hyvin erilaiset. Toisessa alaluvussa käsittelen sellaisia talouteen, työntekoon ja rahaan 

liittyviä idiomeja, joita yhdistää laittomuus ja komponentteina musta tai harmaa. Näistä 

on yli puolet suomenkielisiä idiomeja. Vastaavia idiomeja on aiemmin analysoitu 

esimerkiksi harmaan talouden yhteydessä. Tämän jälkeen esittelen pari unkarilaista 

varoitusidiomia ja tapaa ilmaista sopimattomuutta. Loput analysoitavat idiomit ovat 

                                                
89 Vörös ’punainen’; valaki + nek: ’joku’ + genetiivin sijapääte; fej + e: ’pää’ + yks. 3 pers. possessii-
visuffiksi.  
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yksittäisiä esimerkkejä jo aiemmin sivutuista idiomeista tai sellaisia idiomeja, joiden 

värikomponentti kantaa jotain erityistä merkitystä, jota ei aiemmin ole analyysissa 

käsitelty. 

 

6.2.1 Unkarilaisia eläinidiomeja 

Onnea ja onnettomuutta voi kuvata unkariksi seuraavanlaisilla eläinidiomeilla: 

onnekkaasta ihmisestä voi sanoa joko feléje fordítja a fehér ló a farkát90 (O. Nagy 

2007: 437 L613) ’kääntää puoleensa valkoisen hevosen häntä’ tai elkapta a szürke ló 

farkát91 (O. Nagy 2007: 437 L609) ’[hän] nappasi harmaan hevosen hännän’. 

Onnekkuuden idiomeja yhdistää hevosen häntä ja hännän suunta. Hevosen väri 

vaihtelee valkoisen ja harmaan välillä. Ilman unkarilaisen kulttuurin tuntemusta on 

vaikea sanoa, onko värillä väliä, mutta otaksuisin, että valkoista hevosta pidetään 

useissa kulttuureissa arvokkaana ja siten sillä on tekemistä onnekkuuden kanssa. Idiomit 

ovat puhtaita idiomeja, sillä niiden merkitys on selkeästi muuta kuin lekseemiensä 

sanatarkka merkitys. Lisäksi unkarilaista kulttuuria tuntemattomalle idiomit ovat 

vaikeaselkoisia, eivätkä avaudu ilman selitystä. 

 

Valkoinen hevonen ei ole yksin onnen, vaan myös onnettomuuden symboli. Idiomi a 

fehér ló megrúgta92 (O. Nagy 2007: 437 L600) ’valkoinen hevonen potkaisi’ tarkoittaa 

onnettomuuden uhriksi joutumista. Tämänkään idiomin osalta on vaikea sanoa, onko 

hevosen värillä väliä, mutta ainakin verbi paljastaa, että kyseessä on onnettomuutta 

tarkoittava verbi. Toisaalta suomessa potkun voi tulkita tuovan myös onnea, joten 

kulttuuriero voi vaikeuttaa suurestikin tulkintavaikeuksia. Myös tämä idiomi on puhdas, 

läpinäkymätön idiomi, vaikka verbi saattaa auttaa löytämään tulkinnassa oikeille jäljille. 

 

                                                
90 Felé + je: ’kohti, jtk päin’ + yks.3.pers. possessiivisuffiksi; fordít + ja: ’kääntää’ + yks.3.pers. määräi-
nen persoonapääte; a ’yksikön määräinen artikkeli’; fehér ’valkoinen’; ló ’hevonen’; fark + a + t: ’häntä’ 
+ yks.3.pers. possessiivisuffiksi + akkusatiivin sijapääte. 
91 Elkap + t + a: ’ottaa kiinni, kaapata’ + imperfektin tunnus + yks.3.pers. määräinen persoonapääte; a 
’yksikön määräinen artikkeli’; szürke ’harmaa’; ló ’hevonen’; fark + a + t: ’häntä’ + yks.3.pers. possessii-
visuffiksi + akkusatiivin sijapääte. 
92 A ’yksikön määräinen artikkeli’; fehér ’valkoinen’; ló ’hevonen’; megrúg + t + a: ’potkaista, potkia’ + 
imperfektin tunnus + yks.3.pers. määräinen persoonapääte. 
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Hevosen lisäksi nautaeläimet tuottavat onnettomuutta: rálépett a fekete tehén a lábá-

ra93 (O. Nagy 2007: 665 T212) ’musta lehmä astui varpaille’ ja meggázolta a fekete 

ökör94 (O. Nagy 2007: 526 Ö25) ’musta härkä ryntäsi yli’. Idiomit tarkoittavat paljon 

onnettomuutta, kärsimyksiä ja vaivoja kokenutta henkilöä. Kummassakin idiomissa 

eläin on musta. Värillä on asiayhteydestä päätellen symbolinen epäonnen ja 

onnettomuuden merkitys. Musta on esiintynyt samaan tapaan esimerkiksi idiomissa 

fekete nap – musta päivä ’epäonnen päivä’. Idiomien verbit ovat kumpikin fyysistä 

kontaktia kuvaavia verbejä: varpaille astuminen osuu jalkaan ja ylitse rynnättäessä 

ryntääjä osuu johonkuhun. Kummankin verbin objekti saa kontaktista jonkinasteisia 

kolhuja ja ruhjeita, mahdollisesti jopa vakavempia vammoja. Idiomaattisuuden 

asteeltaan myös nämä idiomit ovat puhtaita idiomeja. Idiomit on mahdollista ymmärtää 

sanatarkasti, mutta niiden merkitys on kirjaimellista tulkintaa abstraktimpi. Idiomien 

komponenteista verbit linkittyvät hyvin idiomin abstraktiin merkitykseen. 

Suomalaisesta aineistosta ei löytynyt vastinetta esitellyille onnettomuusidiomeille, 

mutta mahdollisesti suppealevikkisistä murteista saattaisi merkitykseltään ja 

mahdollisesti myös sanastoltaan vastaavia sanontoja löytyä. 

 

Musta lehmä ei ole yksin onnettomuuteen liittyvä symboli. Se esiintyy myös 

ansaitsemiseen liittyvässä idiomissa fekete tehénnek is fehér a teje95 (O. Nagy 2007: 

666 T231; Paczolay 1987: 200) ’mustankin lehmän maito [on] valkoista’. Idiomilla tar-

koitetaan, että likaisenkin ammatin harjoittajalla on yhtä arvostetut tulot kuin toisenkin 

ammatin harjoittajalla. O. Nagy kommentoi selitystä, että se on epävarma, koska ky-

seessä on vanha sanonta. Idiomissa värit kuvastavat ääripäitä: musta väri viittaa selväs-

tikin ammatinharjoittamisessa esiintyvään likaan, valkoinen maito puolestaan on hyvän 

tienestin symboli. Valkoinen väri voi merkitä arvokasta, mutta mahdollisesti myös vil-

pitöntä ja puhdasta: rehellisellä työllä ansaittu raha on aina yhtä puhdasta, vaikka itse 

                                                
93 Rálép + ett: ’astua (jalalle)’ + akt.ind.imperf.yks.3.pers. epämääräinen persoonapääte; a ’yksikön mää-
räinen artikkeli’; fekete ’musta’; tehén ’lehmä’; a [ks edellinen] ; láb + a + ra: ’jalka’ + yks.3.pers. pos-
sessiivisuffiksi + sublatiivin sijapääte ’-lle’. Rálép a lábára voidaan kääntää sujuvammin ’astua varpail-
le’. 
94 Meg + gázol + t + a: verbiprefiksi + ’ajaa yli; rynnätä’ + imperfektin tunnus + yks.3.pers. 
persoonapääte; a ’yksikön määräinen artikkeli’; fekete ’musta’; ökör ’härkä’. 
95 Fekete ’musta’; tehén + nek: ’lehmä’ + genetiivin sijapääte ’-lla’; is ’myös, -kin’; fehér ’valkoinen’; a 
’yksikön määräinen artikkeli’; tej + e: ’maito’ + yks.3.pers. possessiivisuffiksi. 
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työ vaatisikin itsensä likaamista.96 Idiomi on kokonaisuudessaan erittäin metaforinen ja 

opaakki, kyseessä on siis puhdas idiomi.  

 

Komponenteiltaan idiomi kuulostaa varsin tutulta, vaikkei sitä suomalaisesta aineistosta 

löytynytkään. Tämän idiomin levikkiä olisi hyvä selvittää muissa Euroopassa puhutuis-

sa kielissä, sillä kyseessä voisi olla laajemminkin länsimaisessa kulttuurissa tunnettu 

sanonta. 

 

Otan unkarilaisista eläinidiomeista vielä seuraavat neljä esimerkkiä analysoitavaksi. 

Kahdessa idiomissa väri on valkoinen, kolmanessa punainen ja neljännessä vihreä. 

Idiomien merkitys ja käyttöyhteys poikkeaa toisistaan täysin, eikä myöskään eläimillä 

ole keskenään mitään yhteistä. 

 

Fehér holló97 (MÉK 2003: 350) ’valkoinen korppi’ on yksi unkarilaisista 

omintakeisista idiomeista ja se merkitsee suurta harvinaisuutta. Valkoisen värin rooli 

idiomissa on vastakohdan osoittaminen: korpit ovat luonnossa tavallisesti mustia ja 

valkoinen on mustan täydellinen vastakohta. Valkoisia korppeja ja variksia on kyllä 

olemassa, mutta ne ovat erittäin harvinaisia. Valkoinen symboloi tässä idiomissa siksi 

harvinaisuutta. Idiomi on puhdas, läpinäkymätön idiomi, eikä sille löydy vastinetta 

suomalaisesta aineistosta. 

 

A herceg a fehér lovon98 (Bárdosi–Kiss 2005b: 80; Forgács 2003: 277) ’prinssi 

valkealla hevosella’ on tunnettu ja vakiintunut sanonta myös suomessa, mutta 

tutkimistani lähteistä idiomia ei kuitenkaan löytynyt. Unkarilainen idiomi tarkoittaa 

ideaalia miestä. Suomalaisessa versiossa hevosen tilalla käytetään yleensä ratsua 

(prinssi valkealla ratsulla). Koska idiomia ei suomalaisesta aineistosta kuitenkaan 

                                                
96 Vastaavia likaisen työn ja siitä ansaittavan hyvän toimeentulon idiomeja O. Nagyilla on kokoelmassaan 
myös kaksi muuta, mutta joissa ei esiinny eläintä: a fest  fekete kézzel fehér pénzt keres (O.  Nagy  
2007: 212 F678) ’maalari ansaitsee mustalla kädellä valkoista rahaa’ (kankaanvärjäys on kannattava am-
matti) ja fekete kézzel keresik a fehér kenyeret (O. Nagy 2007: 362 K1036) ’mustalla kädellä ansaitsee 
valkoista leipää’ (työssä on hyvä toimeentulo). 
 
97 Fehér ’valkoinen’; holló ’korppi’. 
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löytynyt ja unkarilaisen fraasisanakirjan tarjoamaa merkitystä ei pysty siten 

tarkistamaan suomalaisesta kontekstista, sijoitan tämän vastineettomien idiomien 

ryhmään. Valkoinen väri ja hevonen liittyvät idiomiin siten, että valkoista hevosta 

pidetään arvokkaana ja siten sillä ratsastavat vain kaikkein tärkeimmät tai 

varakkaimmat henkilöt. Yleensä kansantarinoissa sankarihahmojen ratsut ovat 

valkoisia. Valkoinen voi symboloida myös hyvyyttä ja rehellisyyttä. Nämä 

ominaisuudet tosin liitetään tarinoissa suoraan ratsastajaan eikä hevoseen itseensä. 

Hevonen toimii ikään kuin välikappaleena väriin liitettävien ominaisuuksien ja 

ratsastajansa välillä. Prinssi valkealla hevosella on puhdas idiomi, joskaan 

länsimaisessa kulttuurissa kasvaneen ei ole kovin vaikea päätellä idiomin merkitystä. 

 

Kovasta pakkasesta punertuneesta nenästä ja kasvoista sanotaan unkariksi (piros) ma-

darat fog az orra99 (O. Nagy 2007: 456 M116) ’[jonkun] nenä nappaa (punaisen) 

linnun’. Idiomissa värinnimi on vapaaehtoinen komponentti, mutta se paljastaa 

ulkonäköön liittyvän käyttöyhteyden värille piros. Värinnimellä piros viitataan 

pakkasen punertamaan ihoon. Punaisen värin kahdesta vaihtoehdosta piros esiintyy 

idiomeissa huomattavasti sävyä vörös vähemmän. Siihen on osittain syynä tekemäni 

aineistorajaukset. Idiomaattisuuden asteeltaan idiomi on puoli-idiomi: komponentti 

nenä merkitsee kyseistä ruumiinosaa, mutta loput komponentit rakentavat erittäin 

omaperäisen ja metaforisen kielikuvan. 

 

Viimeinen omaperäinen unkarilainen eläinidiomi on mese a zöld disznóról100 (Forgács 

2003: 120; O. Nagy 2007: 477 M690), ’tarina vihreästä siasta’. Idiomi tarkoittaa, ettei 

jokin asia voi pitää paikkansa tai olla totta. Vihreä sika on tässä paikkansa pitämättömän 

asian vertauskuva; maailmasta on hyvin vaikea löytää elävää, vihreää sikaa, sillä väri ei 

ole toistaiseksi tunnetuille sioille yhdellekään luonnollinen. Suomalaisesta aineistosta 

vastaavaa idiomia ei löytynyt, mutta arvelisin, että suomalainen voisi vastaavassa 

                                                                                                                                          
98 A ’yksikön määräinen artikkeli’; herceg ’prinssi’; a ’yksikön määräinen artikkeli’; fehér ’valkoinen’; 
lovon ’hevosella’: ló + -n ’hevonen’ + superessiivi ’-lla’. Vaihtoehtoinen versio A fehér lovon érkez  
herceg: érkezik + : ’saapua’ + partisiippin preesens ’-va’. Muut lekseemit analysoitu edellä. 
99 Piros ’punainen’; madár + t: ’lintu’ + akkusatiivin sijapääte; fog ’ottaa kiinni; napata’; az ’yksikön 
määräinen artikkeli’; orr + a: ’nenä’ + yks.3.pers. possessiivisuffiksi. 
100 Mese ’tarina’; a ’yksikön määräinen artikkeli’; zöld ’vihreä’; disznó + ról: ’sika’ + delatiivin sijapääte 
’-sta’. 
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tilanteessa käyttää ilmaisua vaaleanpunainen elefantti tai lentävä lehmä. Idiomi on 

komponenttiensa perusteella puhdas idiomi. Tätä idiomia olisi kiinnostavaa jäljittää 

naapurikielistä, jotta saisi selville onko kyseessä yksin unkarille ominainen ilmaisu vai 

tunnetaanko idiomi myös naapurimaissa. 

 

6.2.2 Pimeä työvoima ja raha 

Tähän osioon olen koonnut työntekoon, rahaan ja kaupankäyntiin liittyviä idiomeja, 

joita leimaa laittomuus harmaan talouden tapaan, mutta joille ei löydy vastinetta. Olen 

ottanut mukaan myös suomalaisia aihepiiriin kuuluvia sanontoja unkarilaisten lisäksi. 

 

Käsittelen ensimmäiseksi pimeään kaupankäyntiin ja maksamiseen liittyviä idiomeja. 

Unkariksi luvatonta, salaista kaupankäyntiä kutsutaan ’mustan talouden’ lisäksi 

mustaksi kaupaksi, fekete üzlet101 (MÉK 2003: 354). Idiomi tarkoittaa luvatonta ja 

salaista kaupankäyntiä. Suomessa hämärään kaupankäyntiin liittyviä idiomeja on 

esimerkiksi harmaatuonti eli tuonti ohi virallisten maahantuojien (PS I: 176). Pimeille, 

salaa tapahtuville maksusuorituksille löytyy idiomi maksaa jokin mustana (PS  II  :  

250) eli maksaa ilmoittamatta verottajalle tai ohi kirjanpidon. Varga ja Saarinen 

esittävät tämän sanakirjassaan paitsi suorana käännöksenä unkariin feketén fizet, myös   

selittävinä käännöksinä102 (Varga–Saarinen 2000: 167; Varga–Saarinen 2009: 208). 

Erityisesti urheilun parissa salaa maksetuttu palkkio ilmaistaan (tai on taannoin 

ilmaistu) idiomilla ruskea kirjekuori. Amatööriurheilijalle palkkio maksettiin ennen 

ruskeassa kirjekuoressa, jolloin ei jäänyt kirjallista tositetta. (Kari 1993: 68; SF 1985: 

292; PS II : 680.) Varga ja Saarinen selittävät ruskean kirjekuoren tarkoittavan ’pimeästi 

maksettua palkkiota’103 (Varga–Saarinen 2000: 96; Varga–Saarinen 2009: 112). 

 

Edellä esitellyissä idiomeissa värien motiivit ovat samoja kuin harmaan ja mustan ta-

louden yhteydessä: mustalla ilmaistaan selkeästi laitonta ja kiellettyä, harmaalla vä-

hemmän vakavaa rikettä, mutta selkeästi ei-luvallista toimintaa. Uusi väri edellä esitel-

                                                
101 Fekete ’musta’; üzlet ’kauppa’. 
102 Sama kuin Perussanakirjan selitys, unkariksi az adóhatóságnak nem jelentve/könyvelés nélkül fizet 
vmit. 
103  Unkariksi sanakirjassa feketén fizetett honorárium. 
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tyjen idiomien joukossa on ruskea, joka tässä yhteydessä kuvaa todellista kirjekuoren 

väriä. Komponentit yhdessä kuitenkin merkitsevät pimeää palkkiota, joten periaatteessa 

ruskeaa väriä käytetään tässä idiomin osana ilmaisemaan laitonta toimintaa. 

 

Idiomaattisuuden asteeltaan kolme edellä esitellyistä neljästä idiomista ovat määriteltä-

vissä puoli-idiomeiksi, vain ruskeaa kirjekuorta voi pitää puhtaana idiomina. Muissa 

idiomeissa väri esiintyy metaforisessa merkitysessä, substantiivi tai verbi puolestaan on 

tulkittava sanatarkalleen. 

 

Toinen kolmen idiomin rypäs liittyy pimeänä tapahtuvaan työskentelyyn. Idiomeista 

kaksi on unkarilaisia ja yksi suomalainen. Fekete munka104 (MÉK 2003: 354) eli 

’musta työ’ tarkoittaa luvatta tehtyä tai toimitutettua työtä. Harmaa työvoima tarkoittaa 

laittomasti vuokrattu työvoimaa (PS I: 176) tai reppufirmaa (SF 1985: 57). Feketén 

dolgozik105 (MÉK 2003: 353) eli ’työskennellä mustana’ tai suomalaisittain ’pimeästi’ 

tarkoittaa työskentelyä rikkoen virallisia säännöksiä. Jälkimmäisen idiomin kohdalla 

verbin voi vaihtaa myös antamiseen ad tai ostamiseen vesz, jolloin kysymys on 

säännöstenvastaisesta myymisestä tai ostamisesta. Samanlainen idiomi löytyy myös 

suomesta ostaa jtk mustasti (NS III : 562). 

 

Kaikissa edellä mainituissa idiomeissa värinnimi viittaa laittomaan, luvattomaan tai 

säännöstelyjä rikkovaan toimintaan. Musta ja harmaa symboloivat näitä ominaisuuksia. 

Idiomit ovat kaikki puoli-idiomeja, kuten edellä analysoidut neljä kaupankäyntiin liitty-

vää idiomia. Värinnimi tekee sanaliitosta metaforisen, väriä seuraava komponentti ei 

sisällä vertauskuvallisia ulottuvuuksia, vaan tarkoittaa sitä mitä on. 

 

Kaupankäynnin ja työn lisäksi myös itse raha on voi olla pimeätä. Suomalaisessa aineis-

tossa esiintyy kaksi lähes samanlaista idiomia pimeälle rahalle: musta raha tarkoittaa 

viranomaisilta kätkettyä, salaiselle pankkitilille talletettua rahaa (Kari 1993: 114, 160; 

PS II : 600) ja harmaa raha markkinarahaa, jota on vaikea jäljittää, koska se sijoitetaan 

lyhytaikaisiin sijoituksiin ohi pankkilaitosten (Kari 1993: 30, 160; PS I: 176; SF 1985: 

                                                
104 Fekete ’musta’; munka ’työ’. 
105 Fekete + n: ’musta’ + superessiivin sijapääte; dolgozik ’työskennellä’. 
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57). Värinnimillä ei juuri merkityseroa ole, musta viittaa enemmänkin kätkettyyn ja 

harmaa vaikeasti jäljitettävään ja liikkeessä olevaan rahaan. Näistä idiomeista 

ensimmäinen löytyy Vargan ja Saarisen fraasisanakirjasta, mutta he eivät ole tarjonneet 

sanatarkkaa idiomia unkarilaiseksi vastineeksi, vaan käyttäneet selittävää 

käännömetodia idiomin merkityksen kuvailemiseen106 (Varga–Saarinen 2000: 251; 

Varga–Saarinen 2009: 326). Tästä voisi päätellä, ettei unkariksi joko tunneta idiomia 

’fekete pénz’ tai sitten se merkitsee jotain muuta kuin suomalainen musta raha. 

 

6.2.3 Muita yksittäisiä idiomeja 

Viimeiseen alalukuun olen sijoittanut vielä muutaman esimerkin yksittäisistä 

unkarilaisista idiomeista. Analysoin idiomeja pareina, sillä usein ne liittyvtä tavalla tai 

toisella toisiinsa. Merkityskentät ja värit idiomeissa vaihtelevat suuresti, enkä ole luonut 

niille mitään tiettyä järjestystä.  

 

Idiomeilla voi ilmaista mikä on sopivaa ja mikä ei. Eräs tapa havainnollistaa unkariksi 

sitä, miten kaksi asiaa tai henkilöä eivät sovi yhteen lainkaan, on ilmaista se idiomilla 

kék nadrágra veres folt107 (O. Nagy 2007: 490 N26) ’sinisiin housuihin punainen 

läiskä’. Kyseissä idiomissa punaisen rooli on toimia herätevärinä ja osoittaa 

yhteensopimattomuutta. Siniseen taustaan nähden punainen läikkä on erottuva väri ja 

tässä yhteydessä se on yhteensopimattomuuden symboli. Punaisen tehtävä on kuvastaa 

ongelmaa tai ristiriitaa. Idiomi on puhdas, opaakki idiomi ja ainakaan suomalaisesta 

aineistosta ei vastaavaa löydy. Mahdollisesti Kotuksen sananparsiarkistosta voisi löytää 

yksittäisiä, murteissa esiintyviä sinisen ja punaisen vastakkainasettelevia väri-sanontoja. 

 

Myös toisessa sopivuuteen ja sopimattomuuteen viittaavassa idiomissa esiintyy 

punainen, tarkalleen ottaen värinnimi vörös. Vén  lóra  (nem  illik)  vörös  hám108 (O. 

Nagy 2007: 444 L787) ’vanhalle hevoselle (ei sovi) punaiset valjaat’ tarkoittaa, ettei 

                                                
106 Unkariksi sama kuin Karin ja Perussanakirjan mukaan: a hivatalos szervek el l eltitkolt és titkos bank-
számlára befizetet összeg. 
107 Kék ’sininen’; nadrág + ra: ’housut’ + sublatiivin sijapääte; veres (sama kuin vörös) ’punainen’; folt 
’tahra, läiskä, tilkku’. 
108 Vén ’vanha, iäkäs’; ló + ra: ’hevonen’ + sublatiivin sijapääte ’-lle’; nem ’ei’; illik ’sopia jollekulle’; 
vörös ’punainen’; hám ’valjaat, silat’.   
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iäkkäälle naiselle sovi eloisan väriset ja nuorekkaat vaatteet tai ettei iäkkään ei sovi 

naida itseään paljon nuorempaa. Punainen toimii tässäkin idiomissa herätevärinä ja 

symboloi sopimattomuutta. 

 

Unkarissa varoituksia ja virasta erottamisia voi ilmaista urheiluideomilla keltainen ja 

punainen kortti, sárga lap ja piros lap. Idiomit peräisin jalkapallon pelisäännöistä: 

keltainen kortti on varoitus rikkomukseen syyllistyneelle pelaajalle ja punaisella kortilla 

ajetaan kentältä ulos pelaaja, joka on tehnyt erittäin törkeän tai toistuvan rikkomuksen.  

 

Kumpaakin idiomia voidaan täydentää kahdella verbivaihtoehdolla. Keltaisesta kortista 

voi sanoa sárga lapot kap109 (Forgács 2003: 434) ’saada keltainen kortti’ tai sárga la-

pot ad110 (Bárdosi–Vilmos 2005b: 125; Forgács 2003: 434) ’antaa keltainen kortti’. 

Kummassakin tapauksessa on kyse varoituksen saamisesta, huomattamisesta, 

luottamuksen menettämisestä tai jopa asemasta erottamisesta esimerkiksi jossain 

yhteisössä. Varoituksen vakavuuden aste on siis sama kuin jalkapallossa. Punainen 

kortti on luonteeltaan vakavampi ja myös siihen voi liittää kaksi verbivaihtoehtoa 

riippuen siitä, haluaako ilmaista asian varoituksen antajan vai saajan kannalta: piros 

lapot kap111 (Forgács 2003: 434) ’saada punainen kortti’ ja piros lapot ad112 (Bárdosi–

Kiss 2005b: 125; Forgács 2003: 434) ’antaa punainen kortti’. Punaisen kortin saamisella 

tai jakamisella tarkoitetaan luottamuksen menettämistä ja/tai erottamista virasta tai 

toimesta. Syynä voi olla jalkapallon tapaan toistuvan tai törkeän rikkeen tekeminen. 

 

Nämä idiomit ovat väreiltään kiinnostavat kahdesta syystä: värit toimivat 

liikennevalojen tapaan keltainen varoittavana ja punainen pysäyttävänä ja kieltävänä. 

Punainen merkitsee etenkin kieltoa ja vakavaa varoitusta ja siitä käytetään värinnimeä 

piros. Vastaavaan tapaan värinnimeä käytetään myös unkariksi tullissa punaisesta 

linjasta. Keltainen ja punainen kortti ovat sellaisenaan puhtaita idiomeja, sillä niiden 

tausta jalkapallosta täytyy tuntea, jotta voi käsittää idiomien merkitykset. Verbien 

                                                
109 Sárga ’keltainen’; lap + Vt: ’kortti’ + akkusatiivin sijapääte; kap ’saada’. 
110 Sárga ’keltainen’; lap + Vt: ’kortti’ + akkusatiivin sijapääte; ad ’antaa’. Verbin tilalla on mahdollista 
käyttää myös verbejä mutat fel (perusmuoto felmutat) ’näyttää’ tai osztanak (perusmuoto oszt) ’jaetaan’. 
111 Piros ’punainen’; lap + Vt: ’kortti’ + akkusatiivin sijapääte; kap ’saada’. 
112 Piros ’punainen’; lap + Vt: ’kortti’ + akkusatiivin sijapääte; ad ’antaa’. Verbin tilalla on mahdollista 
käyttää myös verbejä mutat fel (perusmuoto felmutat) ’näyttää’ tai osztanak (perusmuoto oszt) ’jaetaan’. 



 

 

73

kanssa esiintyessä idiomeja voisi luonnehtia puoli-idiomeiksi, sillä verbeillä ei ole 

vertauskuvallista merkitystä, vaan ne sisältyvät idiomin merkitykseen sellaisinaan. 

 

Aiemmin funktionaalisen ekvivalenssin luvussa analysoin idiomia a sárga földig lehord 

ja szíja már a sárga föld. Idiomin lekseemipari ’keltainen maa’ esiintyy myös 

kolmannessa idiomissa, jonka merkitys poikkeaa edellä analysoiduista. Leissza magát 

a sárga földig113 (Bárdosi–Vilmos 2005b: 59; Forgács 2003: 207, 454; MÉK 2003: 

1168; O. Nagy 1999: 140–141; O. Nagy 2007: 220 F897) ’juoda päihdyksiin keltaiseen 

maahan asti’ tarkoittaa änkyräkännien juomista ja siihen sammumista. Forgácsin 

mukaan fraasi on peräisin Ede Tóthin A falu rossza nimisestä näytelmästä. Idiomissa 

’keltaisen maan’ funktio on samanlainen kuin idiomissa a sárga földig lehord: keltainen 

maa korostaa toiminnan perusteellisuutta ja loppuun viemistä. Kännit ovat niin 

perusteelliset idiomin mukaan, että päätyy keltaiseen maahan, todennäköisesti 

viimeistään sammuessa. Leissza magát a sárga földig on puoli-idiomi, sillä verbi ei 

sisällä mitään vertauskuvallista ainesta, mutta sárga földig vahvistaa tässäkin idiomissa 

verbin kuvaamaa toimintaa merkityksellä ’täysin, perusteellisesti’. 

 

Päätöksiä voi tehdä unkariksi vihreän tai valkoisen pöydän ääressä. Erona näillä 

idiomeilla on niiden virallisuus ja muodollisuus. Idiomi fehérasztál mellett114 

(Bárdosi–Kiss 2005b: 48; Forgács 2003: 42–43; MÉK 2003: 350) ’valkoisen pöydän 

ääressä’ tarkoittaa epävirallista, ystävien, rupattelun, ruokailun, viininjuonnin aikana 

tapahtuvaa toimintaa. Zöld asztal mellett115 (Forgács 2003: 43; MÉK 2003: 1498) 

’vihreän pöydän ääressä’ tarkoittaa sen sijaan neuvotteluja ja neuvottelun aikana 

tapahtuvaa toimintaa. Idiomista on myös verbin sisältävä versio zöldasztal mellet 

dönt116 (Bárdosi–Vilmos 2005b: 229) ’päättää vihreän pöydän ääressä’ eli päättää 

jostain neuvotteluteitse. 

 

                                                
113 Leissza magát ’juoda täyteen/päihdyksiin’; a ’yksikön määräinen artikkeli’; sárga ’keltainen’; föld + 
ig: ’maa’ + terminatiivin sijapääte ’johonkin asti’. Bárdosin ja Kissin idiomikokoelmassa he kirjoittavat 
idiomin sanat päinvastaisessa järjestyksessä Sárga földig leissza magát. 
114 Fehér + asztal: fehér ’valkoinen’ + asztal ’pöytä’; mellett ’ääressä’. 
115 Zöld ’vihreä’; asztal ’pöytä’; mellett ’ääressä’. 
116 Dönt ’päättää’. Loput idiomin lekseemeistä ks edellisestä. Verbin dönt tilalla voi käyttää myös syno-
nyymia határoz ’päättää; tehdä päätös’. 
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Bennett mainitsee värikollokaatiolistassaan vihreän pöydän (green table). Hänen 

mukaansa idiomin alkuperä tulee Skotlannista vuosilta 1638–1641. Tuolloin Skotlantia 

johtava Committee of the Covenanting Goverment käytti neuvottelupöydässää vihreitä 

pöytäliinoja ja tästä seuraa vihreän pöydän virallisuus. (Bennett 1988: 219.) Vihreällä 

väri on tässä idiomissa virallisuuden metafora. Valkoiselle pöydälle sen sijaan ei ole 

mitään selitystä, miksi epävirallisuutta ilmaistaisiin nimenomaan valkoisella. Idiomaat-

tisuuden asteelta idiomit ovat puhtaita idiomeja ilman verbiä, mutta verbin kanssa puoli-

idiomeja, sillä verbillä ’päättää’ ei ole vertauskuvallista merkitystä ja siten se muuttaa 

sanontaa vähemmän vertauskuvalliseksi. 

 

Suomessa vihreäkankainen pöytä liittyy idiomiin vihreä verka (SF 1985: 381; PS III : 

523, 548). Verka eli kangas tarkoittaa virka- tai kokouspöydän päälliskangasta, jonka 

alle asia sanotaan haudattavan silloin kun se lykätään tai unohdetaan. Karin kokoelmas-

ta idiomi löytyykin: jokin jää vihreän veran alle eli jokin asia lykkäytyy, jää unohduk-

siin tai hautautuu byrokratiaan (Kari 1993: 13, 219). Suomalaisille idiomeille ei löydy 

unkarista suoraa vastinetta, mutta edellisestä unkarilaisesta esimerkistä voi päätellä, että 

’vihreää pöytää’ ja vihreää verkaa yhdistää sama brittiläinen alkuperä ja merkitys neu-

vottelupöytänä. Vihreän veran alle jääminen on puhdas idiomi ja tässä muodossaan 

äkkiseltään päätellen pelkästään suomen kieleen rajoittuva. Suomen naapurikielten ja 

Euroopan valtakielten fraseologiaan tutustuminen saattaisivat korjata hypoteesia, mutta 

tällaiseen hankkeeseen ryhtyminen ei kuulu gradun mittapuuhun. 
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7 Lopuksi 

Unkarilaisten ja suomalaisten väri-idiomien analyysi on ollut mutkikasta, mutta antoi-

saa. Kokoan tähän lukuun aluksi yhteenvedon tutkimustuloksista: olen laatinut taulukon 

idiomien jakautumisesta väreittäin ekvivalenssien eri lajeihin. Värinnimet taulukossa 

ovat unkariksi, koska vertailu tapahtui unkarista suomeen. Tässä vaiheessa toivottavasti 

myös unkaria aiemmin taitamattomalle värinnimet ovat tulleet edes osittain tutuiksi. 

Esittelen taulukosta keskeisimmät huomiot ja tämän jälkeen esitän yhteenvedon värei-

hin liittyneistä merkityksistä. Lopuksi arvioin työni onnistumista ja jatkokysymyksiä.  

 

Alla esitetyssä taulukossa on koottuna yhteen idiomit väreittäin ja ne on jaettu eri ekvi-

valenssin lajeihin edellä laaditun analyysin perusteella. Taulukossa näkyvät rinnakkain 

idiomien todellinen lukumäärä (n) ja rinnalla suhteellinen lukumäärä prosentteina. 

 

V
är

i 

 Ekvivalenssin lajit 

Täydel-
linen e. 

Osittai-
nen e. 

Funtio-
naali-
nen 

Leksikaa-
linen e. 

Nollaek-
vivalenssi 

Pseu-
doek-
viva-
lenssi 

Yhteensä 

n  % n % n % n % n % n % n % 

Fehér 8 24 3 9 2 6 1 3 17 52 2 6 33 100 

Fekete 10 25 3 7,5 1 2,5 1 2,5 21 52,5 4 10 40 100 

Szürke 4 57 2 29 0  0  1 14 0  7 100 

Piros / 

Vörös 

2 10 1 5 4 20 2 10 9 45 2 10 20 100 

Sárga 2 17 0  4 33 0  6 50 0  12 100 

Zöld 1 4,8 1 4,8 4 19 1 4,8 13 61,9 1 4,8 21 100 

Kék 4 40 0  0  0  6 60 0  10 100 

Barna 0  0  0  0  0  0  0 0 

 Yhteensä: 31  10  15  5  73  9  143  

Taulukko 1 Ekvivalenssin laji ja määrä unkarista suomeen. 
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Taulukosta voi nähdä, että unkarilaisia idiomeja oli aineistossa yhteensä 143. Näistä 

suurin osa sijoittui nollaekvivalenssin alaan. Toiseksi suurimman ryhmän muodostivat 

täysin toisiaan vastaavat idiomit. Kolmanneksi suurin ryhmä oli funktionaalisesti toisi-

aan vastaavat idiomit, ja vähiten löytyi leksikaalisen vastaavuuden alaan sijoittuvia 

idiomeja. 

 

Idiomien lukumäärät jakautuivat väreittäin siten, että mustaa ja valkoista löytyy väreistä 

eniten. Tämän jälkeen suurimmat ryhmät ovat punainen ja vihreä. Ruskeaa ei esiintynyt 

unkarilaisessa aineistossa lainkaan, mistä syystä aineiston lukumäärä on nolla. Tietysti 

aineiston karsinnalla on vaikutuksensa tuloksiin, mutta periaatteessa taulukko osoittaa 

samaa, mitä uumoilin alussa. Idiomien lukumäärät vastaavat Berlinin ja Kayn värien 

esiintymisjärjestystä aina ruskeaan asti. Tuloksissa on hyvä huomioida aineiston karsin-

nan lisäksi myös se, että en niputtanut idiomien variantteja yhden idiomin alle, vaan 

laskin variantit yksittäisinä idiomeina. Siitä huolimatta aineisto olisi mitä todennäköi-

simmin jakautunut samaan tapaan, ainakin neljän suurimman värin osalta. 

 

Värien merkityskentistä voi todeta edellä analysoimani aineiston valossa, että 

valkoiseen liitetään analysoitujen esimerkkien perusteella hyvyys, puhtaus ja 

arvokkuus. Vähemmän yleisiä merkityksiä oli muun muassa tuntemattomuus, 

harvinaisuus ja diplomatia. Poliitiikassa valkoinen viittaa oikeistoon. 

 

Mustaan liittyy runsaasti etenkin negatiivisia merkityksiä. Musta voi ilmaista synkkää, 

likaa, uhkaa, paha, laitonta ja kuolemaa. Mustalla ilmaistiin valkoisen tapaan myös 

tuntemattomuutta. Musta esiintyi myös univormun värinä ilman sen erityisempää 

vertauskuvallista merkitystä. 

 

Idiomeissa, joissa musta ja valkoinen esiintyivät yhdessä, värit asetettiin usein 

vastakkain ilmaisemaan kahta ääripäätä. Mustalla ja valkoisella yhdessä ilmaistiin myös 

jonkin asian kiistattomuutta ja yksiselitteisyyttä. 
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Harmaata löytyi aineistosta lukumäärällisesti vähän, mutta analysoiduissa esimerkeissä 

ilmeni seuraavia merkityksiä: epämääräinen ja laittomuuden rajoilla häilyvä, vaatimaton 

ja huomaamaton. Myös harmaata käytettiin univormun värinä. 

 

Punaisen merkitykset jakautuivat analyysissa selkeästi kahden värinnimen mukaan. 

Värinnimi piros kokosi alleen kiellon ja vakavan varoituksen merkitykset. Värinnimi 

vörös esiintyi ylivoimaisesti suurimmassa osassa aineiston idiomeija ja siten sen alle 

kertyi useampia merkityksiä: värillä vörös ilmaistaan tunnetiloista raivoa ja 

suuttumusta, politiikassa vasemmistolaisuutta, luonnossa tulta ja verta. Suomalaisissa 

idiomeissa merkityskentät olivat kutakuinkin samoja. 

 

Siniseen ei liittynyt kovin montaa merkitystä, koska idiomeja ei kovin montaa 

aineistossa edes ollut. Yksi sinisen värin vertauskuvista on aateluus. Sininen esiintyi 

myös univormun värinä. Yhdessä sininen ja punainen esiintyivät mustan ja valkoisen 

tapaan vastapareina ja niillä osoitettiin unkarilaisessa kontekstissa asioiden tai 

henkilöiden yhteensopimattomuutta. 

 

Vihreään liityy seuraavia merkityksiä: nuoruus, tuoreus ja etenkin unkarissa tulokkuus. 

Vihreällä ilmaistaan myös kateutta, lupaa toimia ja virallisuutta. 

 

Keltainen kuvastaa unkarissa kateutta, varoitusta ja maan väriä. Suomessa tulokkuus ja 

aloittelu kuuluvat keltaisen alaan. Keltaisen ja vihreän osalta oli kiinnostavaa havaita, 

miten niiden merkityskentät menivät osin ristiin unkarissa ja suomessa: unkariksi 

aloittelijasta voi käyttää vihreää ja suomessa keltaista, kateus puolestaan ilmaistaan 

unkariksi keltaisella ja suomeksi vihreällä värillä. 

 

Ruskeaa väriä esiintyi vain suomessa viidessä idiomissa, mutta analysoin niistä vain 

yhtä. Kyseisessä idiomissa ruskea ei yksin merkinnyt mitään, mutta yhdessä idiomin 

toisen komponentin kanssa merkitykseksi muodostui sääntöjä kiertävä palkkionmaksu. 

 

Kaiken kaikkiaan arvioisin tutkielmani onnistuneen siltä osin, että sain kerättyä kohtuul-

lisen kattavan väri-idiomikokoelman unkarista ja suomesta. Analyysista myös kävi ilmi, 
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että kielten välillä löytyy lopulta yllättävän paljon yhteisiä sanontoja ja värien merkityk-

set kohtaavat pitkälti keskenään. Oli myös hienoa löytää joitain erikoisuuksia värinni-

mien käytössä kielten välillä, etenkin keltaisen ja vihreän värin ja punaisen eri värinni-

mien kohdalla. 

 

Idiomin määritelmä oli työn haastavin osuus ja edelleen määritelmää olisi voinut ja tar-

vinnut hioa selkeämmäksi ja havainnollistavammaksi. Analyysi jäi paikoitellen luette-

lomaiseksi, mutta aineistoa oli toisaalta niin paljon, että luettelomaisuus oli osittain 

väistämätöntä. Jotta työ olisi ollut täysin kattava, olisi ollut tarpeen koota idiomilistoja 

myös unkarin ja suomen naapurikielistä sekä Euroopan laajalevikkisistä valtakielistä, 

kuten englannista, saksasta ja ranskasta. Nyt arvioni jäivät muutamien tutkimuksien 

varaan. 

 

Tutkielmasta olisi edellytykset jatkaa esimerkiksi seuraavanlaisilla kysymyksillä. Ai-

neistorajauksessa jätin vertaukset tutkielman ulkopuolelle. Vertaukset ovat siksi kiin-

nostavia, että ne usein kertovat kulttuurin omaperäisyydestä: mihin asioihin ja olioihin 

on värejä tyypillistä verrata ja mitä ne kertovat verrattavastaan. Vertauksista voisi laatia 

oman pienoistutkielmansa tai vaikkapa viihdyttävän vertailevan pienoissanakirjan. Peri-

aatteessa tähänkin työhön olisi voinut tehdä oman katsauksensa vertauksiin, mutta se 

olisi mielestäni jäänyt varsin irralliseksi osioksi idiomien näytellessä pääroolia. Verta-

uksien rakenne on idiomeihin verrattuna varsin yksioikoinen, mistä syystä ne muodos-

tavat rakenteellisesti oman selkeärajaisen fraseologismien ryhmän. 

 

Vertausten tapaan jäivät myös värinnimen sisältävät sananlaskut ja pidemmät lauseko-

konaisuudet tarkastelun ulkopuolelle. Mukana meni monia hyvin mielenkiintoisia yhtei-

siä sananlaskuja, mutta niin käy usein rajauksia tehdessä. Värinnimisananlaskujenkin 

vastaavuutta voisi tutkia, mutta tehtävää olisi todennäköisesti idiomeja haastavampi, 

koska sananlaskuihin liittyy opetuksellinen näkökulma ja lauseenmittaiset yksiköt ovat 

todennäköisesti huomattavasti kielikohtaisempia ja lähtökielestään riippuvaisempia kuin 

idiomit. Arvelen, että sananlaskujen vastaavuus olisi mahdollisesti vähäisempää kuin 

pelkkien idiomien, mutta varmasti joitain unkarille ja suomelle yhteisiä viisauksiakin 
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joukosta löytyisi, sillä ovathan monet sananparret peräisin yhteisistä lähteistä, kuten 

Raamatusta ja antiikin kirjallisuudesta. 

 

Eräs työstä puuttunut näkökulma on aineiston idiomien esiintyminen elävässä 

kielenkäytössä. Matti Kuusi (1954) kritisoi kirjassaan Sananlaskut ja puheenparret 

pelkkiin sanakirjoihin turvautumista, sillä hänen näkökulmastaan idiomit ja sananlaskut 

voivat todellistua ja elää vain puhutussa kielessä. Näkökulma on aivan relevantti siinä 

mielessä, että sanakirjavertailulla olen pystynyt osoittamaan, millaisia yhteisiä idiomeja 

teoriassa unkarin ja suomen välillä esiintyy, mutta käytännössä jotkin kokoelmat ovat 

jopa kymmeniä vuosia vanhoja, eikä idiomien esiintyvyydestsä nykykielessä ole mitään 

takeita. Jotkin unkarille ja suomelle yhteiset idiomit saattavat olla jo jommasta 

kummasta tai jopa molemmista elävistä kielistä poispudonneita, unohtuneita 

’muistomerkkejä’. Nykypuhetta tutkimalla olisi myös kiinnostavaa selvittää, löytyykö 

sellaisia väri-idiomeja, joita sanakirjoihin ei vielä ole tallennettu, mutta jotka jollain 

asteella toistuvat kielessä. Myös tällaisten uusien väri-idiomien vastaavuutta olisi 

jännittävää selvittää, sillä esimerkiksi englannin kautta voisi kuvitella lainautuvan sekä 

unkariin että suomeen uusia sanontoja. 

 

Idiomien lainautuminen ja mahdolliset vaikuttimet ympäröivistä kielistä jäivät myös 

ylimalkaisiksi arveluiksi ja päättelyiksi. Mikäli aineistonkeruuta laajentaisi englantiin, 

saksaan, ranskaan, ruotsiin ja venäjään, ehkä myös viroon ja puolaan, voisivat tulokset 

lainautumissuunnista ja idiomien levikistä Euroopassa avautua huomattavasti 

paremmin. Tällainen projekti vaatisi kuitenkin runsaasti aikaa ja resursseja, mistä syystä 

en syventynyt naapurikielten ja Euroopan suurten valtakielten tutkimiseen niin 

syvällisesti. Laajuudeltaan se olisi myös jotain muuta kuin pro gradun luokkaa. 

 

Värien esiintyminen idiomeissa jättää avoimeksi paljon kysymyksiä ja tutkimattomia 

näkökulmia, mutta se on antanut kiinnostavia vastauksia kahdesta kaukaisesta 

sukukielestä. Lopulta ei unkarin ja suomen etäisyys ehkä olekaan kovin valtava, sillä 

yhteisiä abstrakteja kielikuvia näin rajatulta aihealueelta löytyy aika paljon. 
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(Valkoinen) savu nousee (jossain) ’(kauan odotettu) kompromissi, päätös tai lu-
pa syntyy jossain’ 
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29. egy fehér kenyérnél jobb kett  (O. Nagy 2007: 349 K708) = Yhden valkoisen 
leivän luona parempi kaksi ’ihminen tahtoisi aineellisia hyödykkeitä aina 
enemmän kuin mitä hänellä jo on’ (vanha, selitys epävarma) 

30. kit zi/kiteszi a fehér zászlót (Bárdosi–Kiss 2005b: 228; Forgács 2003: 814) 
31. a fehéret is feketének mondja valaki (Forgács 2003: 177; O. Nagy 2007: 202 

F401) 
32. meg van írva fehéren feketén (Bárdosi–Kiss 2005b: 48; O. Nagy 2007: 202 

F399) 
33. fehérek közt európai (Bárdosi–Kiss 2005b: 48; Forgács 2003: 177) = 

valkoisten keskellä eurooppalainen ’kierojen ihmisten keskellä erittäin arvokas, 
kunniallinen henkilö pesee valkoiseksi jonkun syytteet tai puhdistaa epäilyksistä 
joku’ 

 
Fekete 

1. fekete arany (Forgács 2003: 33, 186; MÉK 2003: 353) 
2. fekete bárány (Bárdosi–Kiss 2005b: 13; Forgács 2003: 55) 
3. fekete barát (MÉK 2003: 353)  
4. fekete gazdaság (MÉK 2003: 353) 
5. a fekete halál (Forgács 2003 : 248–249) 
6. fekete ing (MÉK 2003: 353–354) 
7. fekete karácsony (MÉK 2003: 353) = musta joulu ’lumeton joulu’ 
8. feketekönyv (Zaicz 2006: 205; MÉK 2003: 354) 
9. feketekönyvbe ír valakit (Bárdosi–Kiss 2005b: 53; O. Nagy 2007: 207 F537) 
10. feketeleves (Forgács 2003: 186; MÉK 2003: 354)  
11. feladták a feketelevest (O. Nagy 2007: 207 F540) 
12. jut neki a feketeléb l [feketelében] (O. Nagy 2007: 207 F399) 
13. feketelista (Forgács 2003: 186; MÉK 2003: 354) = musta lista 
14. Feketelistára tesz/helyez (Bárdosi–Kiss 2005b: 53; Forgács 2003: 186, 458) 
15. feketelistára kerül (Bárdosi–Kiss 2005b: 53; Forgács 2003: 187, 458; MÉK 

2003: 354) 
16. fekelistán van (Bárdosi–Kiss 2005b: 53) 
17. fekete lyuk (Forgács 2003: 465) 
18. fekete munka (MÉK 2003: 354) 
19. fekete nap (Forgács 2003: 514) 
20. fekete piac (Zaicz 2006: 205; MÉK 2003: 354) 
21. fekete üzlet (MÉK 2003: 354) 
22. feketevásárnap (MÉK 2003: 354) 
23. A szegény (húsvét napján is) fekete vasárnapot ül (O. Nagy 2007: 619 

SZ363) = Köyhä juhlii mustaa sunnuntaita (myös pääsiäispäivänä) ’köyhän 
kotona julhapäivinäkään ei ole pitoja (vanha)’ 

24. Fekete vásárnapot ül húsvét [piros pünkösd] napján is (O. Nagy 2007: 715 
V217) = Mustaa sunnuntaita juhlii myös pääisiäisenä [punaisena helluntaina] 
’erittäin likainen, peseytymätön ulkonäkö tai vaatetus (vanha)’ 

25. a fekete bika (a) lábujjára hágott (O. Nagy 2007: 84 B670) 
26. a fehéret is feketének mondja valaki (Forgács 2003: 177; O. Nagy 2007: 202 

F401) 
27. feketén lát valamit (Bárdosi–Kiss 2005b: 53) 
28. feketére fest valamit (Bárdosi–Kiss 2005b: 53) 
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29. van valakinek egy fekete fuvara (Bárdosi–Kiss 2005b: 61) = jollakulla on 
musta kuorma ’(aviomies) pettää puolisoaan’ 

30. A fest  fekete kézzel fehér pénzt keres (O. Nagy 2007: 212 F678) 
31. fekete kézzel keresik a fehér kenyeret (O. Nagy 2007: 362 K1036) 
32. a két (fekete) kaszás (O. Nagy 2007: 340 K451) = kaksi (mustaa) viikatemiestä 

’kaksi numero seitsemää sisältävä luku, jolla tarkoitetaan 77. ikävuotta, ja joka 
on myös lähestyvän kuoleman vertauskuva (harvinainen)’ 

33. fekete lánggal ég (O. Nagy 2007: 421 L159) = palaa mustalla liekillä ’tuli ei pa-
la (murteellinen, pilkallinen)’ 

34. meggázolta a fekete ökör (O. Nagy 2007: 526 Ö25)  
35. Pest feketére fest (O. Nagy 2007: 556 P528) = Pest mustaksi maalaa ’joka ei 

ole tottunut, hänet väsyttää/kuluttaa Pestin elämä, suurkaupungin paine [?]’ 
36. fekete táblára írattatott neve (O. Nagy 2007: 657 T2)  
37. rálépett a fekete tehén a lábára (O. Nagy 2007: 665 T212) 
38. fekete tehénnek is fehér a teje (O. Nagy 2007: 666 T231; Paczolay 1987: 200) 
39. meg van írva fehéren fekete [Ott áll feketével a fehéren] (O. Nagy 2007: 202 

F399) 
40. feketén dolgozik [vagy ad vagy vesz] (MÉK 2003: 353) 
 

Szürke 

1. szürke barát (MÉK 2003: 1292) 
2. szürke eminenciás (Bárdosi–Kiss 2005b: 41; Forgács 2003: 154, 705) 
3. szürke gazdaság (MÉK 2003: 1292) 
4. szürke hétköznapok (MÉK 2003: 1292) 
5. szürke (kis) egér (Bárdosi–Kiss 2005b: 37; Forgács 2003: 133) 
6. szürke (kis) veréb (Bárdosi–Kiss 2005b: 222; Forgács 2003: 794–795) 
7. elkapta a szürke ló farkát (O. Nagy 2007: 437 L609) 
 

Piros/vörös 

1. vörösbarát (MÉK 2003: 1485) 
2. vörös báró (Forgács 2003: 57, 811) 
3. vörösgárdista (MÉK 2003: 1485) = punakaartilainen ’punakaartin jäsen 

venäläishallinnon aikana’ 
4. vörös lesz a feje (MÉK 2003: 1485; myös Bárdosi–Kiss 2005b: 50) 
5. (piros) madarat fog az orra (O. Nagy 2007: 456 M116) 
6. piros tojásból kelt (O. Nagy 2007: 675 T507) = punaisesta kananmunasta 

noussut ’erityisen kaunis’  
7. megeszi a vörös bika (O. Nagy 2007: 84 B677) 
8. [felszáll a] vörös kakas (Forgács 2003: 336; O. Nagy 2007: 325 K49) 
9. Vörös köd borul/száll/ül [az agyára/a szemére] valakinek (Forgács 2003: 399) 
10. A vörös köd eloszlik a szeme el tt valakinek (Forgács 2003: 399)  
11. Elönt a vörös köd valakit [elönti a vörös köd valakinek az agyát] (Bárdosi–

Kiss 2005b: 114; Forgács 2003: 399) 
12. vörös köd úszik valaki el tt (Forgács 2003: 399) 
13. vörös posztó valakinek a szemében (Bárdosi–Kiss 2005b: 172; O. Nagy 2007: 

566) 
14. kék nadrágra veres folt (O. Nagy 2007: 490 N26) 
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15. vén lóra (nem illik) vörös hám (O. Nagy 2007: 444 L787) 
16. Piros lapot kap valaki (Forgács 2003: 434) 
17. Piros lapot ad [mutat fel vagy osztanak] valakinek (Bárdosi–Kiss 2005b: 125; 

Forgács 2003: 434) 
18. vörös fonálként húzódik végig (Bárdosi–Kiss 2005b: 58; Forgács 2003: 204; 

O. Nagy 1999: 139–140) 
19. vörösterror (MÉK 2003: 1486) = punainen terrori ’neuvostotasavallassa 

käytetty terrori tai väkivalta’ 
20. vörös ördög (MÉK 2003: 1485) = punainen paholainen ’husaari; ratsu’ 

 

Barna 

Ei ruskeaa idiomeissa. 

 

Zöld 

1. zöld ágra verg dik (valakivel/valamivel; valamiben) (Bárdosi–Vilmos 2005b: 
1; Forgács 2003: 5, 816; O. Nagy 1999: 32–35; O. Nagy 2007: 35 A114) 

2. zöld asztalnál/asztal mellett (Forgács 2003: 43; MÉK 2003: 1498) 
3. zöldasztal mellet dönt [határoz] (Bárdosi–Vilmos 2005b: 229) 
4. zöld báró/zöldbáró (Forgács 2003: 57; MÉK 2003: 1498) 
5. mese a zöld disznóról (Forgács 2003: 120; O. Nagy 2007: 477 M690) 
6. kékre, zöldre válik (dühében vagy ijedtében) (Bárdosi–Vilmos 2005b: 99) = 

muuttua siniseksi [ja] vihreäksi (vihoissaan tai peloissaan) ’kasvot vaihtavat 
väriä voimakkaasti’ 

7. kékre, zöldre vér valakit (Bárdosi–Vilmos 2005b: 99; Forgács 2003: 356, 816) 
= lyödä joku siniseksi [ja] vihreäksi ’hakata kovasti, piestä perusteellisesti’ 

8. a zöld szem  szörnyeteg (Bárdosi–Vilmos 2005b: 200; MÉK 2003: 1498) 
9. zöld utat ad [nyit vagy biztosít] (Bárdosi–Vilmos 2005b: 216; Forgács 2003: 

767, 816; Paczolay 1987: 209) 
10. zöld utat kap (Bárdosi–Vilmos 2005b: 216; Forgács 2003: 767–768, 816; 

Paczolay 1987: 209) 
11. ugyanaz zöldben (Bárdosi–Vilmos 2005b: 229) = Samanlainen vihreässä ’ei 

mitään erityistä’ 
12. zöldeket beszél/mond (Bárdosi–Vilmos 2005b: 229; Forgács 2003: 816; MÉK 

2003: 1498)  = puhua/kertoa vihreitä ’(pilkallisesti) puhua pehmeitä / 
hölynpölyä / typeryyksiä’ 

13. Beszélhet (nekem) kéket-zöldet (O. Nagy 2007: 345 K588) = Hän voi puhua 
(minulle) sinistä [ja] vihreää ’voi puhua puutaheinää todisteellisesti mistä 
tahansa’ 

14. A szomszéd rétje/füve mindig zöldebb (Forgács 2003: 603, 698–699; O. Nagy 
2007: 650 SZ1156; Paczolay 1987: 193–194)  

15. zöldfül  (Zaicz 2006: 931; MÉK 2003: 1498) 
16. zöld kölyök (MÉK 2003: 1498) 
17. zöldcsütörtök (MÉK 2003: 1498) 
18. zöldfolyosó (MÉK 2003: 1498) 
19. zöldhasú (MÉK 2003: 1498) = vihreämahainen ’amerikan dollari’, vastaavaa 

löytyy vöröshasú sataforinttinen 
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20. zöldhullám (MÉK 2003: 1498) 
21. zöldszám (MÉK 2003: 1498) = vihreä numero ’ilmainen/maksutta soitettava 

(yleishyödyllinen tai huoltopalvelun) puhelinnumero’  
 

Sárga 

1. sárga angyal (Forgács 2003: 28; MÉK 2003: 1168) = keltainen enkeli 
’korjausauto, autonkorjauspalvelu’ 

2. leissza magát a sárga földig (Bárdosi–Vilmos 2005b: 59; Forgács 2003: 207; 
O. Nagy 1999: 140–141; O. Nagy 2007: 220 F897; MÉK 2003: 1168)  

3. szíja már a sárga föld (O. Nagy 2007: 220 F889)  
4. a sárga földig lehord [leszid/leteremt/letol vagy leszól] valakit (Bárdosi–

Vilmos 2005b: 59; Forgács 2003: 207; MÉK 2003: 1168) 
5. SI-faktor (Forgács 2003: 315) 
6. elsárgul [sárga (lesz)] az irigységt l (Bárdosi–Vilmos 2005b: 88) 
7. esz vagy elfog/elkap vagy elönt a sárga irigység valakit (Forgács 2003: 315–

316) 
8. sárga lapot kap (Forgács 2003: 434)  
9. sárga lapot ad [mutat fel vagy osztanak] valakinek (Bárdosi–Vilmos 2005b: 

125; Forgács 2003: 434) 
10. sárga üvegen keresztül nézi a világot (O. Nagy 2007: 705 Ü47) = katsoo 

maailmaa keltaisen lasin läpi ’otaksuu kaikista vain pahaa; erittäin 
synkkäkatseinen, pessimisti (vanha)’ 

11. sárgacs  (MÉK 2003: 1168) 
12. sárga veszedelem (MÉK 2003: 1168) 

 

Kék 

1. kékre, zöldre válik (dühében vagy ijedtében) (Bárdosi–Vilmos 2005b: 99) 
2. kékre, zöldre vér valakit (Bárdosi–Vilmos 2005b: 99; Forgács 2003: 356, 816)  
3. beszélhet (nekem) kéket-zöldet (O. Nagy 2007: 345 K588) 
4. viseli a kékjét (O. Nagy 2007: 345 K587) 
5. Kék nadrágra veres folt (O. Nagy 2007: 490 N26) 
6. kékharisnya (Zaicz 2006: 392–393; MÉK 2003: 638) 
7. kékszakáll (Zaicz 2006: 393; MÉK 2003: 638) 
8. kékvér  (Zaicz 2006: 393; MÉK 2003: 638) 
9. kék vér folyik vkinek az ereiben (Bárdosi–Vilmos 2005b: 222) 
10. kékgalléros (MÉK 2003: 638) 

 

Suomi 

Valkoinen 

1. valkoinen mies valkoihoinen, värillisen vastakohta (Kari 1993: 211; SF 1985: 
367) Myös porvari 20- ja 30-luvulla (SF 1985: 367) 

2. valkoisen miehen taakka engl. The White Man’s Burden, valkoisen rodun vas-
tuu värillisistä (SF 1985: 368) 

3. valkoinen liha kalan tai linnun tai vasikan lihaa (Kari 1993: 211; NS VI : 307) 
4. valkoinen rutto tuberkuloosi (NS VI : 308) 
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5. valkoinen kuolema paleltumiskuolema (vanha) (Kari 1993: 210; SF 1985: 367) 
6. valkoinen elefantti tavara, jota ei pysty myymään; epäkurantti tavara (vrt. engl. 

White elephant ylettömän kalliiksi tuleva huvi tai hankinta, kallis turhuus) (Kari 
1993: 22, 210; NS VI : 307); esiintyy joskus käännösromaaneissa, esim. ruma 
kukkamaljakko, jonka perintötäti on lahjoittanut ja jota sen vuoksi ei uskalleta 
hävittää. Yleensä hankala, kallis ja hyödytön omaisuus. Lähtöisin Siamista, mis-
sä kuningas lahjoitti ennen vanhaa epäsuosioon joutuneille hovimiehilleen val-
koisia elefantteja. Niitä ei saanut tappaa, eikä niillä saanut tehdä työtä, joten lah-
jan saaja oli pahassa pulassa. (SF 1985: 367.) 

7. valkoinen tuonenkurki kattohaikara (NS VI : 307) 
8. valkea/ valkoinen (kivi)hiili (Kari 1993: 210; NS VI : 308; SF 1985: 367)  
9. valkoinen kenraali C. G. Mannerheim (Kari 1993: 210; NS VI : 308; SF 1985: 

367) 
10. valkoinen lippu (Kari 1993: 96, 211; PS III : 466; NS VI : 307) 
11. valkoinen kansa (SF 1985: 367) 
12. valkokaulusrikollisuus (PS III : 466) 
13. valkokaulusrikollinen (SF 1985: 119; PS III : 466) 
14. valkokaulustyöntekijä tai valkokauluksinen (PS III : 466; SF 1985: 119) 
15. valkoinen kirja (Kari 1993: 68, 178, 210; NS VI : 308) 
16. valkoinen lakki/valkolakki ylioppilaslakki, ylioppilas (PS III : 466; NS VI : 

308) = a sikeres érettségi vizsgát tett diákok sapkája (, amit ballagáskor tesznek 
fel el ször) (Varga–Saarinen 2009: 157; Varga–Saarinen 2000: 130) 

17. valkoinen orjakauppa nuoria naisia houkutellaan tai kuljetetaan väkisin ulko-
maille, varsinkin Lähi-itään, prostituoiduiksi. (Kari 1993: 127, 211; PS II : 367; 
NS VI : 307) ilmiö tuli yleiseksi puheenaiheeksi 1880-luvulla. Ensin Kansainlii-
ton ja sittemmin YK:n ihmisoikeusjaoston asiana. (SF 1985: 367–368) = fiatal 

k külföldre csábítása/ szállítása prostitútció céljából (Varga–Saarinen 2000: 
202; Varga–Saarinen 2009: 257) 

18. Pohjolan valkea kaupunki Helsinki (joskus Oulu) (Kari 1993: 145; PS III : 
465) 

19. Valkoinen talo USA:n presidentin virka-asuntona oleva talo Washingtonissa 
(Kari 1993: 210; PS III : 466; NS VI : 307) 

20. valkoinen urheilu (Kari 1993: 211; NS VI : 308) 
21. Valkoinen Kristus <historiassa> nimitys, jota skandinaavit käyttivät Kristuksesta 

(Kari 1993: 210; NS VI : 308) 
22. Valkoisten liljojen maa bulgarialaisten ja turkkilaisten Suomesta käyttämä ni-

mitys, perustuu ven. Grigorij Petrovin kirjiottamaan merkilliseen tarinaan Suo-
men kehittymisestä paratiisiksi Snellmanin avulla. Teos Valkoliljojen maa in-
nosti Turkin presidenttiä niin, että otettiin Turkissa ja Bulgariassa koulun oppi-
kirjaksi 30-luvulla. Muissa maissa ei liene ilmestynytkään. (SF 1985 : 368) 

23. valkoinen valhe hätävalhe (Kari 1993: 211; PS III : 463, 463; NS VI : 308) = 
ártatlan hazugság (Varga–Saarinen 2000: 325; Varga–Saarinen 2009: 426) 

24. valkoinen läiskä kartalla/maapallolla (Kari 1993: 101) = fehér folt a 
térképen/földgömbön (Varga–Saarinen 2000: 325; Varga–Saarinen 2009: 426) 

25. valkotakkinen lääkäri (NS VI : 309) 
26. valkea/valkoinen linja pesukoneet, jää-, pakastinkaapit, liedet ym. kodinkoneet 

(PS III : 465) = [f leg ker] mosógépek, h szekrények és egyéb háztartási 
gépek (Varga–Saarinen 2000: 325; Varga–Saarinen 2009: 426) 
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27. Jos asiasta ei ole mustaa valkoisella (Kari 1993: 210; PS III : 466; NS VI : 
308) = valamir l nincs írásos dokumentum (Varga–Saarinen 2009: 208) 

28. panna musta valkoiselle (Kari 1993: 114, 134; PS II : 250; NS III : 562) 
’írásban meger sít / rögzít valamit’ (Gheno–Zaicz 2001: 78); ’ügyiratot készít, 
írásos szerzödést készít’ (Varga–Saarinen 2009: 209) 

29. selittää/tehdä musta valkoiseksi (Kari 1993: 114; PS II : 250; NS III : 562) ’ki-
forgatja vminek a jelentését, eltorzítja/meghamisítja az igazságot’ (Varga–
Saarinen 2000: 167; Varga–Saarinen 2009: 209) 

30. valkoinen humala pulverinsyönnistä saatava tokkura (SF 1985: 73) 
31. valkoinen rotu valkoihoinen rotu (Kari 1993: 211; PS III : 466) 

 

Musta 

1. musta auto (usein monikossa: mustat autot) (valtion) edustusauto/t/ (Kari 1993: 
17) 

2. musta aukko (Kari 1993: 113; PS II : 250; SF 1985: 209) 
3. musta jää etenkin tielle jäätyneestä vedestä muodostunut läpinäkyvä ja siksi 

vaikeasti havaittava, vaarallinen jää (Kari 1993: 53–54; PS II : 250) ’az úttestre 
fagyott vékony, átlátszó, azért nehezen észlelhet  jégréteg’ (Varga–Saarinen 
2000: 73; Varga–Saarinen 2009: 81) 

4. musta laatikko taltioi lentokoneen lennon eri vaiheet. Sen sisältämä informaatio 
on varsin tärkeä lento-onnettomuuksia selviteltäessä. (Kari 1993: 88; PS II : 4; 
SF 1985 : 210) ’fekete doboz (a repül gépeken)’ (Varga–Saarinen 2000: 128; 
Varga–Saarinen 2009: 155) 

5. juoda kahvi mustana kermatta tai maidotta (Kari 1993: 55, 113; PS II : 250; 
NS III : 561) ’tej/tejszín nelkül issza a kávét’ (Varga–Saarinen 2000: 167; Var-
ga–Saarinen 2009: 208) 

6. (kadut) olivat mustanaan (kansaa) (kaduilla) oli paljon (kansaa) (Kari 1993: 
113; PS II : 250; NS III : 561) ’teljesen tele (van) valamivel’ (Varga–Saarinen 
2009: 209) 

7. musta elokuva toisen maailmansodan jälkeiset elokuvat, joille oli leimallista 
pessimismi, aiheena usein rikokset (Kari 1993: 113; PS II : 250) 

8. musta hevonen vaalien tai kilpailujen yllätysosanottaja, ennakkosuunnitelmien 
sotkija (Kari 1993: 36, 113; PS II : 250; NS III : 562); engl. Dark horse, 1800-
luvun Englannin kilpa-ajoista lähtöisin, urheilukielestä politiikkaan (SF 1985: 
209) ’a nem vártó befutó/gy ztés’ (Varga–Saarinen 2000: 44; Varga–Saarinen 
2009: 42) 

9. musta huumori kyky nauraa ”manalaiselle vasten partaa”, leikin lasku kuole-
masta tms. (Kari 1993: 113; PS I : 244) (engl. dark laughter) kuolema-, hirsipuu-
, kidutus-, jne. huumori, tuli Suomessa tunnetuksi 60-luvun puolimaissa (SF 
1985: 209) 

10. musta journalismi lehtiartikkeleista, joiden kirjoittaja ei esiinny omalla nimel-
lään (PS II : 250, PS I : 326) 

11. musta kulta (Kari 1993: 77, 113; PS II : 250); ’olaj’ (Varga–Saarinen 2000: 
111; Varga–Saarinen 2009: 132) 

12. musta lammas (Kari 1993: 113; PS II : 250; NS III : 562; SF 1985: 210) ’[átv.] 
fekete bárány’ (Varga–Saarinen 2000: 130; Varga–Saarinen 2009: 158) 

13. musta liemi (NS III : 561) 
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14. musta lista (Kari 1993: 96; PS II : 79, 250; NS III : 562; SF 1985: 210) ’fekete 
lista, bélista’ (Varga–Saarinen 2000: 140; Varga–Saarinen 2009: 171) 

15. joutua mustalle listalle (PS II : 79) 
16. mustamaalata (PS II : 250; NS III : 562–563) 
17. joutua maan mustiin multiin (NS III : 561) 
18. mustankipeys / mustankipeä mustasukkaisuus, kateus (PS II : 250; NS III : 

563) 
19. mustasukkainen joka suhtautuu epäluuloisen omistushaluisesti jhk, vars. puo-

lisoonsa t. rakastettuunsa, mustankipeä, kateellinen (PS II : 251; NS III : 563) 
20. mustanpuhuva (kuv.) uhkaava (PS II : 251; NS III : 563) 
21. mustapaita (NS III : 563) 
22. musta penkki kirkoissa rangaistusvälineenä käytetty penkki, jossa julkiseen hä-

peärangaistukseen tuomittu joutui olemaan jumalanpalveluksen aikana kirkko-
kansan nähtävänä, häpeäpenkki (NS III : 563) 

23. musta pilkku häpeätahra, hävettävä seikka tai asia jonkun menneisyydestä (Ka-
ri 1993: 114, 141; PS II : 250; NS III : 562) ’szégyenfolt (vkinek a múltjában)’ 
(Varga–Saarinen 2000: 224; Varga–Saarinen 2009: 289) 

24. musta pörssi (Kari 1993: 114, 159; PS II : 590; NS III : 562; SF 1985: 210) ’fe-
kete piac’ (Varga–Saarinen 2000: 251; Varga–Saarinen 2009: 325) 

25. mustaraamattu, mustakirja (PS II : 251; NS III : 562) 
26. musta raha (Kari 1993: 114, 160; PS II : 600; Varga–Saarinen 2000: 251; Var-

ga–Saarinen 2009: 326) 
27. musta surma (Kari 1993: 114; PS II : 250; NS III : 561; SF 1985: 210) 
28. mustatakki(nen) pappi (NS III : 564) 
29. mustat veljet (Kari 1993: 114; PS II : 250; NS III : 561, 564) 
30. mustien maanosa Afrikka (Kari 1993: 114; PS II : 250; NS III : 562) 
31. palvella mustia voimia pahoja henkiä (NS III : 562) 
32. mustavalkoinen jyrkkä joko-tai ajattelu (SF 1985: 211); hyvän ja pahan vasta-

kohtaisuutta räikeästi korostava; yksioikoinen, vivahteeton, vivahteita tajua-
maton tms. (PS II : 251) 

33. panna mustaa valkoiselle (Kari 1993: 114, 134; PS II : 250; NS III : 562) 
’írásban meger sít / rögzít vmit’ (Gheno–Zaicz 2001: 78); ’ügyiratot készít, 
írásos szerzödést készít’ (Varga–Saarinen 2000: 167; Varga–Saarinen 2009: 
209) 

34. jstk ei ole mustaa valkoisella (PS II : 250; NS III : 562) ’valamir l nincs írásos 
dokumentum’ (Varga–Saarinen 2000: 167; Varga–Saarinen 2009: 208) 

35. selittää/tehdä musta valkoiseksi (Kari 1993: 114; PS II : 250; NS III : 562) ’ki-
forgatja vminek a jelentését, eltorzítja/meghamisítja az igazságot’ (Varga–
Saarinen 2000: 167; Varga–Saarinen 2009: 209) 

36. nähdä kaikki mustana (Kari 1993: 123, 178) ’mindent feketén lát’ (Gheno–
Zaicz 2001: 58) ’mindent sötéten/pesszimistán lát’ (Varga–Saarinen 2000: 167; 
Varga–Saarinen 2009: 209) 

37. Maailma mustenee/mustua/menee mustaksi silmissä tulee pahoinvointia, al-
kaa pyörryttää (Kari 1993: 104; PS II : 252; NS III : 561, 564-565) jklla menee 
maailma mustaksi [vö. maailma mustenee silmissä] vki el tt elsötétül a világ 
(Varga–Saarinen 2000: 167; Varga–Saarinen 2009: 208) 

38. Mieli mustana/mustuu surullinen, murheellinen, synkkä (PS II : 250; NS III : 
562, 565) 
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39. jnk muoto mustenee synkkä, toivoton, huono (NS III : 562) = [vál] vkinek el-
borul az arca (Varga–Saarinen 2000: 167) 

40. mustamaija <arkikieltä> poliisiauto (Kari 1993: 105; PS II : 158, 250; NS III : 
563) 
pidätettyjen kuljettamiseen käytettävä suurehko poliisiauto. Englannissa Black 
Maria on tunnettu jo kauan. Alun perin väitetään olleen 1800-luvun alussa Bos-
tonissa elänyt musta nainen, joka piti merimiehille täysihoitolaa ja mielikseen 
auttoi poliisia levottomien vieraiden pidättämisessä. (SF 1985: 210) 

41. maksaa jokin mustana (PS II : 250;Varga–Saarinen 2000: 167; Varga–
Saarinen 2009: 208) 

42. pikkumusta musta vaate (PS II : 250) naisten lyhyt peruspuku, josta voi asus-
tein ja koruin saada moniin tilanteisiin sopivan asun (SF 1985: 255) 

43. musta leipä ruisleipä (PS II : 250; NS III : 561) 
44. musta päivä (PS II : 250; NS III : 562) 
45. musta menneisyys häpeällinen, alhainen, paha, kartettava tms. (PS II : 250; NS 

III : 562) 
46. ostaa jtk mustasti (NS III : 562) 
47. musta alivuokralainen jota ei ole ilmoitettu talokirjaan (NS III : 562) 
48. mustan lehmän maito vesi (NS III : 562) 

 

Harmaa 

1. ei /harmainta/ aavistustakaan jostakin = joku ei tiedä jostakin yhtään mitään 
(Kari 1993: 11, 31; NS I : 372; PS I : 176) = vkinek halvány fogalma sincs va-
lamir l (Varga–Saarinen 2000: 37; Varga–Saarinen 2009: 33) 

2. vaivata harmaita aivosolujaan ajatella (Kari 1993: 12) 
3. harmaa eminenssi (Kari 1993: 24; PS I: 108, 176; SF 1985: 57) = szürke 

eminenciás (Varga–Saarinen 2000: 37; Varga–Saarinen 2009: 33) 
4. harmaa raha (Kari 1993: 30, 160; PS I: 176; SF 1985: 57) 
5. harmaa vyöhyke sotilasliittojen väliin jäävä ei–kenenkään maa (Kari 1993: 30; 

PS I: 176 SF : 57) 
6. harmaat veljet (Kari 1993: 31; NS I: 372; PS I: 176) 
7. olla armeijan harmaissa tai kenttäharmaissa suorittaa asepalvelustaan (Kari 

1993: 31; PS I: 176) 
8. saada harmaita hiuksia jostakin = huolia tai murheita jostakin (Kari 1993: 31, 

169) = bele szül vmibe (Gheno–Zaicz 2001: 99) = [átv] sokan bosszankodik 
vmi miatt, bele szül vmibe; vki hosszú ideig szomorkodik vmi miatt (Varga–
Saarinen 2000: 37; Varga–Saarinen 2009: 33) 

9. vaikka läpi harmaan kiven = vaikka mikä olisi (Kari 1993: 31, 70; NS I: 372) = 
nem ismer akadályt, minden akadályt legy z, bármi áron (is) (Varga–Saarinen 
2000: 98; Varga–Saarinen 2009: 155, 183) 

10. harmaa talous feketegazdaság (Varga–Saarinen 2000: 37; Varga–Saarinen 
2009: 33) 

11. harmaa arki (PS I: 176; NS I: 372) 
12. harmaa työvoima (PS I: 176; SF 1985: 57)  
13. harmaa kirjallisuus (PS I: 176, 489) kirjallisuus, jota ei levitetä tavanomaisia 

kanavia myöten (tutkimusraportit, mietinnöt ym.) 
14. harmaatuonti (PS I: 176) 
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15. saada harmaat paperit kouraan ero, potkut (NS I: 372) 
16. entisyyden haamu harmaa Turun linna J.J. Wecksellin runon mukaan (SF 

1985: 54) 
17. harmaavarpunen (PS I: 176) 
18. harmaa aine (amerikassa soft ware): tiedon ja taidon yhteinen nimitys; viittaa 

aivojen harmaisiin hermosoluihin. (SF 1985: 57) 
19. harmaapukuinen mies (engl. Man in grey flanel) ylempi virkamies, t. johtaja, 

myös ’menevä mies’ (SF 1985: 57, 200) 
 

Punainen 

1. niska punaisena szégyenében / zavarában elpirulva; dühösen, (a düht l) vörös 
fejjel; az er lködést l vörösen (Varga–Saarinen 2000: 238.) 

2. punanahka intiaani (NS 1961: 465, 466; PS II: 539.) 
3. punainen rotu intiaanit (Kari 1993: 150; NS 1961: 465; PS II: 538.) 
4. punainen mies intiaani. (NS 1961: 465.) 
5. punainen koira vihurirokko (Kari 1993: 71; NS 1961: 465.) vöröshíml , rube-

ola (Varga–Saarinen 2000: 100.) 
6. punainen kukko (Kari 1993: 76, 150; NS 1961: 465; PS II: 538; SF 1985: 142.) 

= vörös kakás, t z(vész) (Varga–Saarinen 2000: 110) 
7. punatakki lude (NS 1961: 467.) 
8. punaheltta kukko (PS II: 538.) 
9. punaisen hämärän maa: Suomessa NL:sta käytetty 1920- ja 30-luvulla tunnet-

tu nimitys (SF 1985: 186.) 
10. punainen kirja a) Maon punainen kirja, ”kiinalaisten raamattu” (SF 1985: 269.) 

b) Juhana III:n julkaisema, katolisia menoja suosiva liturgia. (NS 1961: 465; vrt. 
Lempiäinen 2002: 384.) veszélyeztett dolgokat (pl állatokat) felsorló könyv (V–
S 2000: 96.) 

11. punainen neilikka: henkilöstä, joka salaa pelastaa poliittisia pakolaisia. Nimitys 
peräisin paronitar Orczyn romaanista. (SF 1985: 218.) 

12. punamulta(hallitus): 1930-luvulla syntynyt nimitys sos.dem. ja maalaisliiton 
yhteishallituksesta (SF 1985: 56; vrt. NS 1961: 466.) vas. + keskusta (PS II: 
539.) 

13. punavihreä hallituksesta vasemmistolais-maalaisliittolainen (nyk. keskusta).  
(NS 1961: 467; PS II: 540.) 

14. punainen solu kommunistien salaisen toiminnan yksikkö. (SF 1985: 269.) 
15. punainen terrori (NS 1961: 465.) 
16. punainen vaara kommunismi (NS 1961: 465.) 
17. punainen viiva vetää punainen viiva, äänestää. Ilmari Kiannon samannimisestä 

kirjasta 1909. Tapa käytössä vuoteen 1936, että vedettiin valtiollisissa vaaleissa 
punainen viiva äänestyslippuun. (SF 1985: 269.) 

18. nähdä punaista (Kari 1993: 123, 150; NS 1961: 465; PS II: 538.) 
nagyon megharagszik / dühös lesz (Gheno–Zaicz 2001: 58.) 
vki feldühödik, dühbe gurul, dührohamot kap, vkit elönt a méreg, vki felkapja a 
vizet (Varga–Saarinen 2000: 238.) 

19. (jokin on jollekulle) punainen vaate (Kari 1993: 150, 208; NS 1961: 465; PS 
II: 538.) vmi idegesít  / bosszantó / dühít  dolog vkinek / vki számára (Varga–
Saarinen 2000: 238.) 
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20. (jonkin teoksen tai toiminnan) punainen lanka (Kari 1993: 90, 150; NS 1961: 
465; PS II: 538; SF 1985: 269; Varga–Saarinen 2000:131) 

21. punainen linja (Kari 1993: 95, 150; PS II: 538; Varga–Saarinen 2000: 139) 
22. vain yksi punainen minuutti pieni, lyhyt hetki. (Kari 1993: 150; NS 1961: 465; 

SF 1985: 269; PS II: 538) egy szempillanatásnyi id  (V–S 2000: 164) 
23. punainen sukkanauha naisenomistamisen symboli, perustuu lauluun  

(SF 1985: 269) 
24. näyttää punaista valoa (Kari 1993: 150; PS II: 538) megtilt / megakadályoz 

vmit, nem egyezik bele vmibe, nem hagyjóvá vmit, nem járul hozzá vmihez (V–
S 2000: 238.) 

25. ajaa päin punaista a) punaisen liikennevalon ohi; b) (slangia) maata naisen 
kanssa tämän kuukautisten aikana (Kari 1993: 149–150) ajaa punaisen liikenne-
valon ohi (PS 1992: 538) pirosban megy át (Gheno–Zaicz 2001: 11) 

 

Ruskea 

1. ruskeakieli(nen) mielistelijän karkeahko nimitys (SF 1985: 292; PS II : 680) 
2. ruskea kirjekuori (Kari 1993: 68; SF 1985: 292; PS II : 680; Varga–Saarinen 

2000: 96; Varga–Saarinen 2009: 112)  
3. ruskea kulta Suomen suoaarre (SF 1985: 142) 
4. ruskea rutto natsilaisuudesta käytetty nimitys (kansallissosialistien univormu-

jen väri oli ruskea) (SF 1985: 293) 
5. ruskeatakkiset Juha Uutelan nimitys torakoille Johannes Linnankosken romaa-

nissa Pakolaiset (1908) (SF 1985: 293) 
 

Vihreä 

1. vihreä (Kari 1993: 11; SF 1985: 11; PS III : 548; Varga–Saarinen 2009: 1) 
2. vihreä (SF 1985: 381; PS III : 523, 548) a bürokrácia útveszt ibe (Varga–

Saarinen 2000: 330; Varga–Saarinen 2009: 433)  
3. jokin jää vihreän veran alle jokin lykkäytyy tai jää unohduksiin tai hautautuu 

byrokratiaan (Kari 1993: 13, 219) 
4. olla vihreä(nä) kateudesta (Kari 1993: 61, 219; PS III : 548; Varga–Saarinen 

2000: 333; Varga–Saarinen 2009: 438) 
5. (metsiemme) vihreä kulta metsät, puutavara (Kari 1993: 77, 219; SF 1985: 

142, 380; PS III : 548) erd (k); a (finn) fa mint a nyersanyag (Varga–Saarinen 
2000: 111; Varga–Saarinen 2009: 132) 

6. vihreä leski lähiöön tylsistyvä perheenäiti/ asumalähiövaimo, joka on kiinni 
lapsissaan ja omassa ahtaassa maailmassaan (Kari 1993: 94, 219) 
’menevän miehen’ asumalähiövaimo, joka on sidottu lapsiinsa ja omaan ahtaa-
seen elämänpiiriinsä. Erityisesti vihreitä leskiä on sanottu olevan ns. statuslähi-
öissä, joissa asuvien tulotaso on niin korkea, ettei rouvien tarvitse hakeutua työ-
hön kodin ulkopuolelle. Käsitteen teki tunnetuksi meillä Jaakko Pakkasvirran 
elokuva Vihreä leski (1968). – Muissa kielissä vastine on jo vanha (ruots. Grä-
sänka, saks. Strohwitwe, engl. grasswidow). Sanonta lienee alun perin tarkoitta-
nut tyttöä, joka on ulkona luonnossa vietelty ja sitten hylätty. (SF 1985: 380) 
a lakótelepen a sok otthonlétt l/ a bezártságtól elbutuló családanya (Varga–
Saarinen 2000: 136; Varga–Saarinen 2009: 166)  
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7. vihreä oksa leipäpuu, varma virkapaikka (SF 1985: 380)  
8. päästä vihreälle oksalle (Kari 1993: 125, 158, 219; PS III : 548) jó állásba ke-

rül (Gheno–Zaicz 2001: 95) zöld ágra verg dik (Varga–Saarinen 2009: 438)  
9. jollakulla on vihreä peukalo saa kasvit kasvamaan, taitava puutarhuri (Kari 

1993: 139, 219; PS II: 459) Amerikan slangissa green thumb tarkoittaa tämän li-
säksi kykyä saada liikeyritys kukoistamaan. (SF 1985: 380–381) ügyes 
kertész/kertészked ; valaki ért a kertészkedéshez, szeret kertészkedni (Gheno–
Zaicz 2001: 65; Varga–Saarinen 2000: 221; Varga–Saarinen 2009: 285) 

10. pieni vihreä mies marsilainen tai humanoidi (Kari 1993: 140, 219; SF 1985: 
253; PS III : 548) 

11. näyttää jollekin asialle vihreää valoa (Kari 1993: 219; SF 1985: 381; PS III : 
548; Gheno–Zaicz 2001: 60; Varga–Saarinen 2000: 333; Varga–Saarinen 2009: 
438) 

12. vihreä helvetti sademetsä, varsinkin Etelä-Amerikassa (Kari 1993: 219) 
13. vihreä liike pehmeitä arvoja korostava poliittinen liike (Kari 1993: 219; SF 

1985: 381; PS III : 549) Vihreät: luonnonvarojen säästämistä ja elinympäristön 
suojelua korostava suuntaus. Länsi-Saksassa se järjestäytyi 1979 puolueeksi (die 
Grünen), jonka ohjelmassa on varsinkin ydinvoiman vastustaminen; osaval-
tiovaaleissa ensi kerran 1979 ja liittopäivävaaleissa seuraavana vuonna. (SF 
1985: 381) zöld mozgalom (Varga–Saarinen 2000: 138; Varga–Saarinen 2009: 
168) 

14. vihreä linja (SF 1985: 380; PS III : 548; Varga–Saarinen 2009: 170) 
HUOM MYÖS: Tuorerehun tuotantoon perustuvaa karjankasvatusta on sanottu 
vihreäksi linjaksi (HS 19.5.1968) (SF 1985: 380) 

15. vihreä saari Irlanti (Kari 1993: 219) 
16. vihreä talvi kolea kesä (Kari 1993: 219; SF 1985: 381) 
17. Ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella (Kari 1993: 166; PS III : 549) a 

szomszéd kertje mindig zöldebb, máshol kolbászból van a kérítés (Varga–
Saarinen 2000: 259; Varga–Saarinen 2009: 337) 

18. ikivihreä (engl. evergreen) tehonsa ja tuoreutensa säilyttänyt vanha sävellys, 
äänilevy, mietelmä, kirja jne. (SF 1985: 83)  

19. vihreä sisar sotilaskotisisar (työpuvun värin mukaan) (SF 1985: 381) 
20. vihreä vallankumous amerikkalaisen Nobel-palkitun Norman Borlaugin kek-

sinnöt ovat aikaansaaneet vihreän vallankumouksen, vehnäsatojen oleellisen 
kasvun. (SF 1985: 380–381) 

 
Keltainen 

1. keltainen lehdistö roskalehdistö (Kari 1993: 64) sensaatio-, häväistys-, bulevar-
dilehdistö (PS I : 441) (yellow papers) USA:ssa 1890-luvulla syntynyt nimitys 
skandaalilehdistölle (SF 1985: 122) ’bulvársajtó, bulvár lapok’ (Varga–Saarinen 
2000: 88; Varga–Saarinen 2009: 101) 

2. keltanokka (PS I : 441) 
3. keltainen rotu mongolidit (Kari 1993: 64; PS I : 441) a mongolid faj (Varga–

Saarinen 2000: 88; Varga–Saarinen 2009: 101) 
4. keltaiset sivut puhelinluetteloiden ilmoitussivut (Kari 1993: 64) arany oldalak, a 

telefonkönyvnek a szolgáltatók nevét és telefonszámait tartalmazó kötete (Var-
ga–Saarinen 2000: 88; Varga–Saarinen 2009: 101) 
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5. keltainen trikoo <pyöräilyidiomi> kilpailua johtavan pyöräilijän keltainen paita 
(Kari 1993: 64) [sp, f leg kerékpározas] a versényben élenjaró (sportoló/ 
kérekpáros) sárga inge (Varga–Saarinen 2000: 88; Varga–Saarinen 2009: 101) 

6. keltainen vaara (Kari 1993: 64; PS I : 441; SF 1985: 122) sárga veszély, a f leg 
Japán és Kína fel l várt veszély (Varga–Saarinen 2000: 88; Varga–Saarinen 
2009: 101) 

 

Sininen 

1. sininen ajatus suuri, huikaiseva ajatus (Kari 1993: 12, 178; SF 1985: 312) 
ábrándos/szédít  gondolat (Varga–Saarinen 2000: 18; Varga–Saarinen 2009: 5) 

2. sininen hetki kun hämärtyy, erit. Pariisissa. (Waltari käyttänyt kielikuvana 
suomeksi) (SF 1985: 313); romanttinen hetki (PS III: 90); szürkület (amelybe 
kékes szín vegyül); romantikus pillanat (Varga–Saarinen 2000: 44; Varga–
Saarinen 2009: 42) 

3. sininen huvimaja poliisiauto (SF 1985: 254, 313) 
4. sininen (Kari 1993: 68, 178) 
5. romantiikan sininen kukka kaipuu (Kari 1993: 76) (saks. Die blaue Blume) ro-

mantiikan symbolina 1802 ilmestyneessä Novalisin romaanissa Heinrich von 
Ofterdingen ja siitä lähtien; taustalla kansansadun sininen kukka, joka opasti 
paimenen kätketyn aarteen luo. (SF 1985: 313) 

6. sininen lintu 1. haaveiden symbolina Maurice Maeterlinckin satunäytelmä 
L’Oiseau bleu (sininen lintu, 1909) kertoo pojasta ja tytöstä etsimässä ”sinistä 
lintua”, onnen vertauskuvaa. Balettina Lintu sininen 2. Amerikassa sininen lin-
tu(Bluebird) on rastaansukuisen lintulajin nimenä (SF 1985: 313) 

7. siniparta (SF 1985: 312) 
8. olla sinisilmäinen hyväuskoinen, idealistinen, naiivi (SF 1985: 312; PS III: 90) 

vki naiv, mindent elhisz, [szl] mindent bevesz (Varga–Saarinen 2009: 360) 
9. sinisukka (SF 1985: 312; PS III: 90) 
10. sininen veri (tai siniverinen) (Kari 1993: 216; PS III: 90; SF 1985: 313) kék vér, 

nemesi származás (Varga–Saarinen 2000: 330; Varga–Saarinen 2009: 433) 
11. sinipunahallitus (PS III: 90) kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien muodosta-

ma hallitus (politiikka)’ 
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