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Mar chur síos ar an fhocal “oráiste,” dúirt An Foclóir Beag (foclóir 
aonteangach Gaeilge-go-Gaeilge) i 1991: “toradh súmhar 

milis agus craiceann buí air.”1  Sa bheagán focal sin tugann an cur síos 
aincheist do mhúinteoirí Gaeilge agus go ginearálta do chainteoirí 
Gaeilge, cé nach bhfuil mórán tráchta ar an ábhar seo sa litríocht 
acadúil. De réir cosúlachta, tá struchtúr an ráitis simplí go leor ach do 
dhuine ar bith seachas cainteoir dúchais Gaeilge fíorthraidisiúnta nó 
daoine a bhfuil staidéar déanta acu ar an ábhar áirithe seo, is aisteach 
an rud é an dath “buí” a thabhairt ar an toradh oráiste. Agus tá sé 
seo níos fíre fós mar thug an toradh seo ainm an datha atá air don 
chuid is mó de theangacha an domhain, mar a rinne “lilac” i mBéarla 
agus “taupe” (caochán nó talpa) i bhFraincis. Ní hé nach bhfuil muid 
ach ag roghnú cén dath nó cén daithín atá ar rud mar a bheifí ag 
idirdhealú idir “bánghorm” agus “spéirghorm.” De réir cosúlachta, 
bheadh an cur síos seo a úsáideann “buí” ag tabhairt neamhairde ar 
an fhocal “oráiste” féin, ar an chéad dul síos ar a laghad.
 Spreagann an cás seo trí phríomhcheist a phléifear anseo. 
Baineann an chéad cheist le traidisiún ainmnithe na ndathanna i 
nGaeilge. Sna laethanta atá inniu ann úsáidtear “oráiste” mar dhath 
minic go leor cé nár ghlactaí leis an úsáid sin blianta ó shin. Ainm 
1  An Foclóir Beag: Gaeilge – Gaeilge, (Báile Átha Cliath: An Gúm, 1991).

Cén Dath Atá ar Oráiste? 
ar Chairéidí? ar Bhratach na 
hÉireann?, nó, “Ye Could Get 
Murd(h)ered for [Teaching] 
That!”
Roslyn Blyn-LaDrew

8 Cén Dath Atá ar Oráiste? ar Chairéidí? ar Bhratach na hÉireann?

The Proceedings of  the Barra Ó Donnabháin Symposium, 2007

toraidh amháin a bhíodh san fhocal “oráiste,” ní dath. An chuid is 
mó den am, is é “buí” a thugtaí ar rudaí a déarfadh an Béarlóir go 
bhfuil an dath “oráiste” orthu, mar shampla, cat “marmaláide.” Ar 
ndóigh thugaidís “buí” ar rudaí a bhfuil “buí” orthu i mBéarla freisin 

 Is í an todhchaí an dara ceist. Cad faoi na páistí óga sa Ghaeltacht 
nó páistí ar bith in áit ar bith inniu atá á dtógáil le Gaeilge nó go 
dátheangach? Cad a tharlaíonn nuair a léann siad na leabhartha faoi 
dhathanna atá á bhfoilsiú anois, Bran agus na Dathanna mar shampla, 
leabhar atá sa tsraith de phictiúrleabhartha faoin choileán Spot, a 
scríobh Eric Hill agus a bhfuil éileamh an-mhór orthu?  Ní bheidh 
na páistí ag úsáid “buí” do rudaí atá ar dhath an oráiste mar a rinne 
a sinsir. Sna leabhair seo ní hionann “buí” agus “dath an oráiste” ar 
chor ar bith. Má bhíonn a leathanach féin ag gach dath atá sa leabhar, 
mar is gnách sa chineál sin de phictiúrleabhair, beidh leathanach don 
dath buí, agus pictiúir mar an ghrian nó bananaí ann, agus leathanach 
eile don dath oráiste agus pictiúir mar oráistí féin nó puimcíní ann. Ar 
ndóigh, scríobhadh an chuid is mó den bheagán leabhar mar sin atá 
le fáil agus a bhfuil fócas ar dhathanna orthu i mBéarla ar dtús agus 

leabhair fanacht mar a bhí siad sa leagan Béarla mar gheall ar chostais 
an fhoilsithe. Mar sin níl an dara rogha ag an aistritheoir ach leanúint 
le hidirdhealú na ndathanna atá sa leagan Béarla. Neartaíonn sin an 
smaoineamh seachránach gurb ionann dearcadh an Bhéarla agus 
dearcadh na Gaeilge ar dhathanna. Agus tá a fhios ag duine ar bith 
a bhfuil an frása “fear gorm”(a úsáidtear ar son “black man”) aige 
nó aici nach mbíonn na hidirdhealuithe go léir idir dathanna mar a 
gcéanna i bpéire teangacha ar bith.
 Is fíorshainphointe an tríú ceist, ach ceann suntasach mar 
sin féin — Cad é mar a n-ainmnítear i nGaeilge na dathanna atá 
ar Bhratach na hÉireann? — rud ba chóir dó a bheith ar eolas ag 
gach Éireannach agus ag gach duine a bhfuil suim in Éirinn agus 
sa Ghaeilge aige nó aici. Is buneolas cultúrtha do dhuine é eolas a 

bíonn ceist mar sin ar scrúduithe saoránachta. Luaitear an t-ábhar 
seo i mBunreacht na hÉireann ina ndeirtear gurb iad uaine, bán, agus 

le plé maidir leis an chéad dá dhath freisin, ach is é an tríú dath 
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an ceann is suimiúla. De ghnáth tugtar “uaine” (green) ar rudaí de 
dhéantús daonna i gcomórtas le “glas” (green) do rudaí i ndomhan an 
dúlra (duilleoga, féar, srl.). Maidir le “white,” úsáidtear “bán” (white, 
empty white, bright, clear, fair, blond), agus “geal” (white, bright, 
pure), ag brath ar an chomhthéacs. Ach is é an téarma deireanach, 

Bhunreacht, áfach, fuarthas amach sa staidéar a rinneadh don alt seo 

tábhachtacha ionadaíocha Gaeilge a ndearnadh scrúdú orthu ar lorg 

agus foilsíodh iad idir 1922 agus 2005, ag tosú le Irish at Home, or, 
Gaedhilg sa mBaile, Book 1, le Máire Ní Cheallacháin agus ag críochnú 
le Gaeilge agus Fáilte: A First Course in Irish Language and Culture for 
Adults, de chuid Annette Byrne.  

tábhacht a bhaineann le hainm dath amháin agus le mionsonraí na 
sainmhínithe atá i bhfoclóirí agus le leagan amach na bpictiúr atá 

thábhachtaí a bheith ag cumadh focal do chúrsaí teicneolaíochta agus 
ríomhaireachta (mar laomchuimhne, focal nua do “ ”). Nó 

Aontais Eorpaigh (mar shampla, “taisteal gan phas” nó “taisteal gan 
phasanna” a roghnú do “passport-free travel,” in ionad an dá théarma 
róchosúla a bheith ann). 
 Ar ndóigh, tá ceisteanna mar iad sin thuas an-fhiúntach, ach 
ina bhealach féin tá ceist na ndathanna tábhachtach freisin. Ar an 
chéad dul síos, tá ainmniú dathanna ar cheann de na chéad rudaí 
a fhoghlaimíonn páistí. Tá na mílte leabhar ann i mBéarla faoi 
dhathanna agus cúpla ceann ar a laghad i nGaeilge. Cinnte go 
gcruthaíonn cur síos na leabhartha sin dearcadh páistí ar chatagóirí 
na ndathanna. Má bhíodh nós ag muintir na Gaeltachta “buí” a 
thabhairt ar “dhath an oráiste” ag caint faoi “chait mharmaláide,” 

ní hé sin an rud a fhoghlaimeoidh páistí ó na leabhair sin inniu. 
 Ar an dara dul síos tá a lán rudaí agus coincheap ann inniu a 
bhaineann an téarma “oráiste” leo i mBéarla nach cuid den nádúr 
nó den dúlra iad agus nach bhfuil dath oráiste orthu go dúchasach. 
Coincheapa de dhéantús an duine atá iontu. Sna cásanna seo bíonn 
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úsáid shiombalach nó úsáid atá bunaithe ar fhiseolaíocht an duine 
i gceist. Mar shampla, mar gheall ar infheictheacht láidir an dath 
oráiste don tsúil dhaonna, go mór mór le gorm na spéire mar 
chúlra, baintear úsáid as na dathanna seo i gcomharthaí. Caithfear a 
admháil go bhfuil sé tábhachtach a bheith cruinn agus seasmhach sa 
téarmaíocht agus daoine ag plé na n-ábhar seo. Cuid de na cásanna 
atá ann anois ná Orange Revolution (san Úcráin), an dath “Safety Orange” 
do chomharthaí idirnáisiúnta, agus an luibhicíd “Agent Orange,” 
nach bhfuil téarmaí cinntitheacha i nGaeilge ann dóibh fós (de réir 
cuardaigh ar an idirlíon, an áis is mó tugtha chun dáta). Cad é ba 

 An é go n-úsáidfí an focal “buí” le cur síos ar rudaí ón dúlra, 
ainmhithe agus plandaí, agus an téarma “oráiste” do rudaí agus 
coincheapa de dhéantús an duine? Tá samplaí go leor ann a 

mór i mbunachair shonraí zó-eolaíochta agus luibheolaíochta. 
Taispeánann na háiseanna céanna gur annamh a úsáidtear “oráiste” 
i dtacsanomaíocht eolaíochta. Léiríonn téarma mar “an péacán buí” 
( ) an pointe seo. Focal ar fhocal, ciallaíonn sé “the 
yellow sprout” nó “the yellow plumule.” Is é Lilium bulbiferum supsp. croceum 
é agus tá sé dúchasach do mhór-roinn na hEorpa, go mór mór do 
Lár na hEorpa Thoir. Agus ar ndóigh tá an-bhaint le hÉirinn ag 
an phlanda seo: is é an planda is siombalaí maidir le stair Uladh é 
mar gheall ar a bhaint le Liam Oráiste (Liam III – nó Liam Buí mar 
a thugtar air fosta, féach thíos). Ach tabhair faoi deara go bhfuil 

hÉireann nó na Ríochta Aontaithe iad, “an barr buí” (the orange-tipped 
), mar shampla. 

 Fíorchorruair feictear ainm eile ar an dath, oráisteach mar 
aidiacht, mar atá sé san fhrása, froga oráisteach nimhshaighid 
(froga ón Amasóin), ach níl an úsáid sin róchoitianta. Cinnte gur 
téarma réasúnta nua é sin a cumadh gan dabht nuair a mothaíodh a 
easpa, rud a tharlaíonn go minic nuair a scríobhtar téacsleabhar nó 
sainfhoclóir nó nuair a aistrítear ó Bhéarla iad. Ní raibh eolas ag na 
SeanGhaeil ar an fhroga sin nó ainm acu air. Sa ghnáthúsáid inniu, 
is ainmfhocal é an focal “oráisteach,” ní aidiacht, agus ciallaíonn sé 
“fear den Ord Oráiste,” litrithe le ceannlitir don “O” (Oráisteach). 
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Go híorónta, tá téarma eile don “Orangeman” ann, is é sin “Fear Buí,” 
cé nach mbaintear úsáid as “buí” do théarmaí eile a bhaineann leis an 
Ord, oráisteachas mar shampla. 
 Ach is leis an tríú pointe, dathanna Bhratach na hÉireann, atá 
an ceangal is mó le cúrsaí foghlamtha agus teagaisc na Gaeilge mar 
a bhaineann siad leis an pháipéar seo. Is ábhar é seo a bheadh níos 
tábhachtaí don ghnáthfhoghlaimeoir ná téarmaí mar Orange Revolution 
na hÚcráine agus “Safety Orange.” Mar a fheicfear sa pháipéar seo ina 
ndearnadh suirbhé ar thart fá thríocha téacsleabhar Gaeilge, níorbh 
fhéidir le foghlaimeoirí Gaeilge dathanna Bhratach na hÉireann 

ar bith de na téacsleabhair sin. De réir Bhunreacht na hÉireann is 

ngnáthúsáid ar chor ar bith. 
 Agus leis an scéal iomlán a insint faoin dath seo, tá focal amháin 
eile don dath “oráiste” i gceist nach gcloistear go minic anois ar chor 
ar bith agus nach bhfeictear sa chuid is mó de na háiseanna nua atá 
le fáil anois, mar atá an focal ársa “ruadhbhuidhe.” Litrítear anseo 
sa seanlitriú é mar ní bhfuarthas in aon áit é ó athraíodh litriú na 
Gaeilge sna caogaidí, an iarmhír “-bhuidhe” go “–bhuí” i measc 

ar fhocal cuireann “ruadhbhuidhe” an dá dhath “coppery-red” (ruadh, 
rua) agus “yellow

blood-red) le “buí.”  
 I ndeireadh na dála, mar sin, tá cúig fhocal i nGaeilge a bhfuil 
cialla comhchosúla leo agus a mbaineann rialacha intuigthe leo: 

fhoclóireachtach an-suimiúil acu go léir ach níl spás anseo le cur 
síos a dhéanamh ar níos mó ná ceann amháin acu: oráiste, an ceann 
is conspóidí, agus is casta. Chun an dlaoi mhullaigh a chur ar an 
scéal tá focal amháin eile a úsáidtear don dath céanna i gcomhthéacs 
áirithe, is é sin “dearg.” Feictear é san fhrása “meacan dearg,” téarma 
traidisiúnta do chairéad agus páirtíthéarma don téarma “meacan 
bán” (parsnip). Focal ar fhocal ciallaíonn an dá fhrása “red tuberous 
root” agus “white tuberous root.” Ach le déanaí baintear i bhfad níos mó 
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úsáide as “cairéad” do “carrot” ná as “meacan dearg.” Is focal iasachta 
ón Bhéarla é “cairéad” ar ndóigh, agus muna bhfuil aon bhuntáiste 
eile aige, níl tagairt mhearbhlach do dhath ann. Agus leis an fhírinne 
a dhéanamh is fusa don fhoghlaimeoir focal mar “chairéad” a úsáid 
seachas “meacan dearg,” mar ní gá aidiacht a úsáid chun an chiall 
“carrot” a bhaint as “cairéad.” Ach caithfear “dearg” nó “bán” a úsáid 
le “meacan” chun “carrot” a aithint ó “parsnip.” Maidir le “meacan 
bán,” níl an dara rogha ag foghlaimeoir mar níl aon fhocal eile ann 
don ghlasra sin, de réir na bhfoclóirí agus na mbunachar sonraí ar 
aon chaoi. Cé go bhfuil an focal “dearg” tábhachtach i bplé an fhocail 
“carrot,” ní go díreach focal ar “oráiste” é, agus mar sin, fágfar mar 
sin é. 

Stair an Fhocail “Oráiste” agus Struchtúr Téarmaí do 
Dhathanna

I dtús báire ní raibh ach ciall amháin leis an fhocal “oráiste,” an 
toradh é féin, agus bhí sé sin fíor i mBéarla freisin. Má bhí iontráil 
i bhfoclóir don dath “oráiste,” ba théarma eile ar fad é, mar 
“ruadhbhuidhe.” Athneartaítear an déscaradh seo le breathnú sna 

toradh agus toradh amháin é “oráiste,” agus úsáidtear téarmaí eile 
don dath, má liostáiltear é ar chor ar bith.  
 Is é A Galic [sic] and English Dictionary 
Shaw i 1780,  an chéad fhoclóir a bhfuarthas iontráil don fhocal 
“ruadhbhuidhe” ann, agus mar sin is é Shaw an chéad fhoclóirí a 
liostáil dath ar bith a bhaineann le “orange.” Chuir Shaw “reddish-
yellow” mar Bhéarla ar “ruadhbhuidhe” in ionad aon fhrása mar 
“orange” nó “orange-colored.” Tá sé sin tromchiallach ina bhealach 
féin. Le beagnach gach dath, seachas na mbundathanna, mar gorm 
nó dearg, tá dhá dhóigh sa dá theanga (Gaeilge, Béarla) le hainm 
a thabhairt orthu. Is féidir comhfhocal a úsáid mar “reddish yellow 
/ ruadhbhuidhe” nó “purple-gray / liathchorcra.” Rinneadh sin sa 
SeanBhéarla freisin, teanga ina bhfuil “geoluhread” againn mar an 
focal is cóngaraí do “orange-coloured.” Sa dóigh eile cuirtear an dath 
i gcomparáid le rud coitianta a bhfuil an dath sin air, mar shampla, 
“ar dhath an oráiste.” Má deirtear “Tá sé ar dhath an oráiste” nó “Tá 
dath an oráiste air,” cuirtear an dath atá ar an rud (geansaí a deirimis) i 



The Proceedings of  the Barra Ó Donnabháin Symposium, 2007

 13Roslyn Blyn-LaDrew 

gcomparáid le rud eile a bhfuil an dath sin air go nádúrtha. I mBéarla 
úsáidtear an iarmhír “-colored” agus bíonn samplaí mar “straw-colored” 
nó “salmon-colored” ann. Tá sé an-simplí frásaí mar sin a chumadh i 
mBéarla agus bíonn siad an-bheomhar mar chuntais. Bhí an-nós ag 
Sir Arthur Conan Doyle frásaí mar sin a úsáid, cuid acu measartha 
athbhríoch, “mud-colored” nó “lark-colored” mar shampla. 
 I nGaeilge, is féidir comparáid mar iad siúd a dhéanamh freisin, 
ach bíonn an ghramadach níos casta, ní nach ionadh mar is teanga 
infhillte í an Ghaeilge. Caithfear an rud a ndéantar an chomparáid air 
(an bradán nó an fhuiseog, mar shampla) a bheith sa tuiseal ginideach, 
próiseas nach bhfuil furasta don ghnáthfhoghlaimeoir. Do “salmon-
colored” agus “lark-colored,” mar shampla, bheadh “dath an bhradáin” 
agus “dath na fuiseoige” ann i nGaeilge. Amanna ní bhíonn athrú 
ar bith sa tuiseal ginideach i nGaeilge (in ainmfhocail den cheathrú 
díochlaonú), agus mar sin tá an focal “oráiste” sa tuiseal ginideach 
san fhrása “dath an oráiste” ach níl athrú ar bith ann. 
 I mBéarla, tá sé furasta go leor ainmfhocail a úsáid mar aidiachtaí 
chun cur síos a dhéanamh ar dhath. Níl mórán foirceann infhillte i 
mBéarla, seachas an ghlac bheag mar –s, -ed, agus –en, agus mar sin 
is féidir abairtí ciallmhara a chumadh a chuireann síos ar dhath sa 
phatrún seo, “It is salmon,” “It is teal,” nó “It is lime.” Ní gá foircinn 
ghramadaí a úsáid; ní gá ach a bheith cinnte go dtuigtear gur tagairt 
do dhath atá i gceist. 

Téarmaí do Dhathanna i nGaeilge an Lae Inniu

I nGaeilge inniu, tá ráitis leis an struchtúr sin á ndéanamh, leis an 
dath oráiste mar aidiacht, cé nár shíltí go raibh a leithéid i gceart de 

na ndathanna a bheadh i leabhar mar Bran agus na Dathanna, is é 
“oráiste” an t-aon cheann amháin a mbaineann fadhb leis. Ar na 
seacht ndath atá sa leabhar (gorm, dearg, donn, glas, oráiste, buí, 
dubh), is é “oráiste” an t-aon cheann amháin a bhfuil rud (an toradh) 
mar phríomhchiall leis, in ionad an datha é féin. 
 Tá sé coitiana go leor faoi láthair abairt mar “Tá sé oráiste” a 
chloisteáil (tagairt don dath) mar tá an focal “oráiste” iomráiteach go 
leor. Ach dá n-úsáidfí focal nach bhfuil chomh coitianta i struchtúr 
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i gceart ar chor ar bith é. Mar shampla, dá ndéarfadh foghlaimeoir, 
“Tá sé bradán,” ag iarraidh a rá go bhfuil dath an bhradáin (bándearg) 
air, seans maith go sílfeadh cainteoir líofa go bhfuil an foghlaimeoir 
ag iarraidh a rá gur bradán féin atá ann. Tarlaíonn sé go coitianta go 
meascann foghlaimeoirí an dá bhriathar “to be”  i nGaeilge, cosúil leis 
an Spáinnis (ser, estar). Úsáidtear “tá” le cur síos ar rud (Tá mé ard, I 
am tall) agus úsáidtear an chopail, le foirmeacha mar “is” agus “ba,” 
le dhá rud a cheangal (Is dochtúir mé; I am a doctor). Le comparáidí 
neamhchoitianta, agus duine ag úsáid an struchtúir seo, bheadh 
abairtí gan chiall ann nó abairtí a mbeadh cosúlacht mhícheart orthu, 
mar shampla “Tá sé praslacha” le “It is teal(-colored)” agus “Tá sé teile” 
le “It is lime(-colored)” a rá. Le cur síos mar sin a dhéanamh, bheadh sé 
ní ba chiallmhaire abairtí mar “Tá dath na praslachan air” (The color 
of  a teal duck is on it) nó “Tá dath na teile air” (The color of  a lime is on 
it). Le hachoimre a dhéanamh, tá an abairt “Tá sé oráiste” ag teacht 
isteach sa teanga, ach go dtí seo, ar a laghad, níl an struchtúr sin le 
dathanna neamhchoitianta sa teanga fós; má tá samplaí ar bith ann, 
ní fheictear ach go hannamh iad. 
 Ach sa leabhar Spot Looks at Colors tagann an cheist ar ais go dtí 
an tús. Deir an leabhar Béarla, “The pumpkin is orange. So are Spot’s 
oranges.
an Béarla féin aisteach, “The pumpkin is orange.” Ach tá Béarlóirí 
cleachtaithe le rudaí mar sin; mar a dúirt fógra don chomhlacht, 
Swan Vesta Matches, blianta ó shin, “Familiarity breeds content” agus tá 
Béarlóirí cleachtaithe go maith le habairtí mar “The pumpkin is orange.” 
Ní chiallaíonn “The shoes are teal” go ndéantar as leathar praslachan 
iad. Níl ann ach gur dath faiseanta é “teal” anois agus go bhfuil dath 
sciathán na praslachan ar na bróga.
 I leagan Gaeilge an leabhairín seo, deir an t-aistritheoir ar 
leathanach amháin “Cén dath atá ar na horáistí seo?” in ionad abairt 
chiotach i nGaeilge mar “Tá na horáistí oráiste.” (The oranges are 
orange). Ní fhreagraíonn an t-aistritheoir a cheist féin. Ní abairt atá 
i gceist leis an chur síos ar an phuimcín sa phictiúr eile, ach frása le 
hainmfhocal agus aidiacht, “puimcín oráiste.” Tá sé sin níos fearr 
don pháiste nó don fhoghlaimeoir, mar bheadh abairt mar “Tá an 
puimcín oráiste” seachránach cé go mbeadh sé ciallmhar ar bhealach. 
Bheadh abairt mar “Tá an puimcín oráiste” cosúil le abairt mar “Tá 
an líomóid teile”, i.e. The lemon is lime(-colored), ag caint faoi líomóid 
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lime-green.” 
Níl iontráil do “lime-green” sna príomhfhoclóirí in úsáid inniu mar De 
Bhaldraithe agus níl sé sna ghnáthbhunachair shonraí ina mbíonn 
téarmaí nua faoi eochairfhocal ar bith (lime-green, lime, green) agus mar 
sin, de réir cosúlachta ní féidir ach “tá dath na teile air” a rá sa chás 

Moltaí don Todhchaí

Agus cad é an bhaint idir seo agus Bratach na hÉireann? Cé go bhfuil 

rialta agus níl sé ina lán téacsleabhar. Cé go ndeirtí nár chóir “oráiste” 
a úsáid mar aidiacht, úsáidtear anois é, agus beidh páistí ag foghlaim 
na húsáide sin ó leabhair mar Bran agus na Dathanna. Maidir leis na 
focail a luadh thuas (oráisteach, ruadhbhuidhe, agus buí), ní dócha 
go smaoineodh foghlaimeoir ar cheann acu a úsáid chun cur síos a 
dhéanamh ar an Bhratach. Is fíor annamh “oráisteach” mar aidiacht 
agus is fíorársa agus neamhiomráiteach “ruadhbhuidhe.” In amanna, 
deirtear go bhfuil an painéal is faide amach ar an Bhratach órga (gold) 
ach ní fhacthas aon áit ina ndúradh go raibh sé buí. 
 Ach má ghlacaimid leis an seanráiteas, horror vacui (is fuath le 
nádúr folús), bainfear úsáid as an fhocal “oráiste” le cur síos ar an 
Bhratach i nGaeilge, muna dtuigtear an cás go maith agus muna bhfuil 

go han-chrua le teacht ar úsáid mar sin, ag cur síos ar an Bhratach. 
Agus seo á scríobh tá sé ar fáil go furasta san áis nua, chonspóideach, 
neamhiontaobhach in amanna, ach a léitear go fairsing, Vicipéid, áit a 
ndeirtear “Is iad glas, bán, agus oráiste, na dáthanna.”  Ní amháin an 
focal “oráiste” nach bhfuil i gcur síos an Bhunreachta, ach an rogha 
do “green” freisin, “glas” de réir Vicipéid, in ionad “uaine” mar a deir 
an Bunreacht. 
 Ar ndóigh, tá an Vicípéid, nó Wikipedia

foghlaimeoirí ná cainteoirí dúchais. Seo sampla den neamheolas. 
Ach san fholús a fhágtar leis an tranglam scéil a bhaineann leis na 

dearg, ní iontas ar bith é go dtiocfadh “oráiste” mar dhath isteach 

16 Cén Dath Atá ar Oráiste? ar Chairéidí? ar Bhratach na hÉireann?
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agus scríbhneoirí téacsleabhar a dhéanamh ná a bheith cinnte go 

choileáin Bran agus rudaí eile nach mbaineann leis an Trídhathach 
“oráiste.” Chuir mé ceist uair amháin ar chainteoir dúchais Gaeilge 
arbh fhéidir an dath “oráiste” a úsáid le cur síos ar Bhratach 
na hÉireann. Bhí muid ag labhairt i mBéarla tar éis ceardlainne i 
nGaeilge agus dúirt sé, “Ye could be murd(h)ered for that!” Is dócha go 
bhfuil an moladh soiléir go leor cé nach dóigh liom go raibh an 
bhagairt chomh láidir i ndáiríre is a bhí sí in intinn. 


