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Miért fontosak a színek?

A külvilág információit érzékszerveink közvetítik felénk:

1. Színes látás 90 %

2. Hallás 6 %

3. Szaglás 2 %

4. Tapintás 1 %

5. Ízlelés 1 %
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Színek segítik a biztonságos 

közlekedést,



Színek segítenek eligazodni a 

világban



A színek gyönyörködtetnek,



A színek fokozzák étvágyunkat,



A színek erősen hatnak hangulatainkra,



Az arc  színéből következtethetünk mások hangulatára,



…és jellemére.



Hazai és nemzetközi színbizottságok

CIE (Commission Internationale de l Eclairage,1913)

Albizottságok:

– Látás, színek

– Méréstechnika

– Belsőtéri világítás

– Közlekedés-világítás

– Kültéri világítás

– Fotobiológia

– Általános témák

– Képfeldolgozás



Hazai és nemzetközi színbizottságok

2.   AIC (Assotiation Internationale de la Colour, 

1967)

Albizottságok:

– Színek

– Színes környezet

– A színek rendszerezése

– A színek oktatása

– Látási illuziók és effektusok

– Színlátási hibák

3.   OSA (Optical Society of America)

4.   ISCC (Inter Society Color Council), USA



Hazai és nemzetközi színbizottságok

5. Magyar Kémikusok Egyesülete, Kolorisztikai 

Szakosztály (19..)

Albizottságok:

– Színezékek technológiai kérdései

– Színrecept számítás

– A színmérés speciális területei (kozmetikai 

ipar, húsipar, stb)

– Ipari színrendszerek

– Színek megjelenítése



A színtan történeti áttekintése

• Filozófusok, tudósok, költők, orvosok, 

matematikusok

Empedokles (~495-435)

Demokritos (~460-370)

Aristoteles (384-322)

Leonardo da Vinci (1452-1519)

Isac Newton (1643-1727)

Le Blond (Frankfurt), Gautier (Párizs) ~1730

Goethe (1749-1832)

Schopenhauer (1788-1860)

Lomonoszov (1757)

Dalton (1794)



A színtan történeti áttekintése

Young (1801)

Helmholtz (1856)

Hering (1834)

Grassmann (1809-1877)

Maxwell (1831-1879)

Purkinje (1823)

Munsell (1859-1918)

Ostwald (1853-1932)

Von Kries (1890-1930)

Stiles & Burch (1959)

Walraven (1967)



A színtan történeti áttekintése

Stiles & Burch (1959)

Walraven (1967)

Rushton (1968)

Nathans (1987)

Mollon (1989)

Neitz & Neitz (1995)

Sharpe (1998)

Stockman (1999)

• Festők:

Dürer (1471-1528) Összhang a színek között 

Constable (1776-1837) Fények és színek



A színtan történeti áttekintése

Delacroix (1798-1863) Fény és árnyék, színkontrasztok 

Pisarro (1830-1903) Impresszionizmus, pigment- és optikai 

színkeverés (kis foltok)

Seurat (1859-1891) Kontraszt és harmónia, pointilizmus

Signac (1863-1935) Neo-impresszionizmus, pointilizmus

Césanne (1832-1906)

Gauguin (1848-1903)

Van Gogh (1853-1890)

Matisse (1869-1954) kontrasztok

Klee (1879-1940) Totalis színelmélet, szín-test

Itten (1888-1967) Pszichofizikai színelmélet



Mi a szín?  (MSz 9620)

• Fizika: a szín meghatározott 
hullámhosszúságú (380 nm-től 
780 nm-ig terjedő) fény.(„Inger”)

• Fiziológia: a szín a látás 
érzékszervében (a szemben) 
egy vagy több fénysugár által 
kiváltott ingerület.(„Érzet”)

• Pszichológia: a szín a 
látószerv idegpályáin 
továbbított ingerületek által az 
agykérgi látóközpontban 
létrejött észlelet. („Észlelet”)



Az elektromágneses spektrum jellemzői (hulláhossz, 

frekvencia, energia)



Az UV és az IR tartomány felosztása



Az elektromágneses hullámok transzverzális sin-

hullámok

nm a hullámhossz

, /sec a frekvencia

a, m az intenzitás

x a terjedés iránya

y a hullámjelenség síkja

Összefüggés a hullámhossz és a 

frekvencia között:

c=ν * λ

c=300 000 km/sec  a fénysebesség



A fény részecske is (foton):

Összefüggés a fény-kvantum és a fény-hullám között:

E = h*

joule                                 fény-kvantum, azaz a foton energiája

sec A fény-hullám frekvenciája

h=6.626*10-34, joulesec        A Planck-állandó



Az elektromos térerősség és a mágneses térerősség 

két, egymásra merőleges síkban rezeg



Folytonos és vonalas spektrum



• A Fraunhoffer-vonalak

– Nagy betűk: abszorbciós vonalak a Nap színképében

– Kis betűk: emissziós vonalak a Nap színképében



A foton energiája:



A színek: szín ingerek, szín érzetek, 

szín észleletek

A szín ingerek:

A fizikai világban, tőlünk függetlenül léteznek. 

Spektrális mennyiségek - ( )

A szín érzetek:

Szemünkben, a retinán alakulnak ki. Az érzékelő receptorok válaszai 

a beérkező ingerre.

Numerikus mennyiségek: L,M,S vagy P, D, T 

A szín észleletek:

Az agyunkban, a látás-központban alakulnak ki.

Pszichofizikai mennyiségek (világosság, színezet, színezetdússág)



A színinger kialakulása

• A színinger a fizikai világban alakul ki.

• Elemei:

– A fényforrás (spektrális emisszió)

– A színes felületek (spektrális reflexió)

– Színszűrő közegek (spektrális 

transzmisszió)



A fényforrások spektrális emissziója



A színes felületek spektrális reflexiója

A visszaverési vagy 

reflexiós tényező:

A visszavert ( e) és a beeső 

( e0) sugárzott 

teljesítmények aránya

r = Fe / Fe0



A színszűrők spektrális transzmissziója

A áteresztési v. 

transzmissziós 

tényező:

Az áteresztett 

(Fe) és a beeső (Fe0) 

sugárzott 

teljesítmények aránya

= Fe / Fe0



A színinger kialakulása

A ( ) színinger

váltja ki a szemben a szín érzetet és végül 

agyunkban a szín észleletet.

( ) = e( ) * ( ) * ( )



A szín érzetek:

P, D és T  a szín érzet, azaz a pálcikák 

(nappali receptorok) válasza a szín 

ingerre

(λ) a szín inger függvény

p (λ) , d (λ)  és t (λ) a pálcikák 

spektrális érzékenysége

Λ a fény hullámhossza nm-ben



Az additív színkeverés

Az additív színkeverés pszichofizikai 

jelenség, a szemünkben jön létre. 

Az additív színkeverés alapszínei:

• Vörös: R

• Zöld: G

• Kék: B

Az additív színkeverés törvényei 

(Grassmann törvényei):

1. Az additív színkeverék csak az alapszínek 

színétől (színösszetevőitől) függ, azok 

spektrális jellemzőitől nem.

2. Egy szín additív kikeveréséhez 3 független 

alapszín szükséges és elegendő.

3. Az additív színkeverés folytonos.

Különböző megvalósítási lehetőségei: 

• Időosztásos módszer,  pl.: Maxwell-

tárcsa

• Felületosztásos módszer,   pl.: Színes 

TV; színes fénykép

• Egymásra vetítés, pl: Színházi 

reflektorok



A szubtraktív színkeverés

Fizikai jelenség, a fény és az anyag 

kölcsönhatásai révén jön létre

A szubtraktív színkeverés alapszínei:

• Sárga: Y

• Lila: M

• Türkiz: C



Színtani fogalmak (MSz 9620):

Jellemző (domináns) hullám-
hossz:

Összetett fényingerek színének

jellemzésére alkalmas mennyiség. 

Annak a monokromatikus fényingernek

a hullámhossza, amely egy adott

összetett fényingerrel azonos

színességű. (Helmholtz)

------------------------------------------------------

Kiegészítő színek
Két olyan színt, amelyek additív keve-

réke fehér színérzetet eredményez, 
kiegészítő színekneknek nevezünk. 
(Ezek lehetnek monokromatikusak 
és összetettek egyaránt.)

------------------------------------------------------

Monokromatikus sugárzás
Egyetlen frekvenciával jellemzett sugárzás

-------------------------------------------------------

Összetett sugárzás
Több monokromatikus sugárzásból álló 

sugárzás

-------------------------------------------------------



Színtani fogalmak (MSz 9620):

Önálló (izolált) színérzet: 

Teljesen sötét környezetben levő felület

által kiváltott színérzet

------------------------------------------------------

Vonatkoztatott színérzet

Környezetétől eltérő színű és/vagy

világosságú felület vagy tárgy által

kiváltott színérzet

------------------------------------------------------

Önvilágító szín (színérzet)

Világító tárgy vagy felület által kiváltott

színérzet

------------------------------------------------------

Felületszín

Nem világító (külső fényforrás által 

mevilágított) felület által kiváltott 

színérzet

A színek pszichofizikai jellemzői:

1 Világosság (Brightness):

A látásérzet jellemzője, amelyet az 

vált ki, hogy az egyik felület több 

vagy kevesebb fényt bocsát ki.

2. Színezet (Hue):

A látásérzet jellemzője, amelynek ered-

ménye a színek kék, zöld, sárga, vörös,

stb megnevezése. (A színesség a 

színezet jellemzője a CIE színrend-

szerben)

3. Színezetdússág (Chroma; colorfullness) 

A látásérzet jellemzője, amelynek

alapján megbecsülhető, hogy valamely

szín a fehér szín és az ugyanolyan

színezetű spektrumszín között hol

helyezkedik el.



Színtani fogalmak (MSz 9620):

Akromatikus színérzet:

Ha mindhárom receptor ingerülete azonos 

nagyságú, akromatikus színérzet jön 

létre

Az akromatikus színérzet fajtái: fehér, 

szürke, fekete (Az akromatikus szín 

környezetében található többi színtől 

függ, hogy az akromatikus színt 

sötétnek vagy világosnak ítéljük meg.)

Megvalósítási lehetőségei:

• Egyenlő energiájú spektrum

• Változó spektrális teljesítményeloszlás, 

amely mindhárom receptort azonos 

mértékben ingerli („Metamer fehér, 

szürke vagy fekete szín”)

Metameria:

Metamer színek azok a színek, 

amelyek spektrálisan különbözőek, 

de azonos színűnek látszanak.

Esetei:

• A megvilágítás metameriája 

(Spektrálisan eltérő színeket 

bizonyos megvilágításban 

azonosnak látunk.)

• A megfigyelő metameriája 

(Spektrálisan eltérő színeket egyes 

emberek azonosnak látnak.)

• A megfigyelési geometria 

metameriája (Spektrálisan eltérő 

színeket bizonyos mérési geometria 

esetén azonosnak látunk.)



Színtani fogalmak (MSz 9620)

A fekete sugárzó (Planck-

sugárzó; fekete test)
Hőmérsékleti sugárzó, amely minden 

ráeső sugárzást teljesen elnyel, 

függetlenül a sugárzás hullámhosszától,

beesésének irányától vagy polarizációs 

állapotától.

Megvalósítása: gondosan hőszigetelt, 

fekete belső felületű platina cső,

indukciós fűtéssel

-------------------------------------------------------

A Planck-törvény:

M e, ( ,T) = c1
-5 [(exp c2 / T) - 1] -1

ahol a hullámhossz

T a hőmérséklet

c
1

= 3,74150 * 10 -16 W*m2

c
2

= 1,43879 * 10 -2 m*K



Színtani fogalmak:

A színhőmérséklet

A fekete sugárzó azon hőmérséklete, 

amelyen sugárzásának színessége

azonos a jellemzett sugárzás

színességével. (Figyelem! Csak

folyamatos, a fekete sugárzóéhoz hasonló

spektrumú sugárzó jellemezhető a szín-

hőmérséklettel!)

Korrelált színhőmérséklet
A fekete sugárzó azon hőmérséklete, 

amelynek színpontja a CIE színezeti

háromszögben legközelebb található a

jellemzendő sugárzás színpontjához.

C

CIE szabványos

sugárzáseloszlások

CIE A A 2855,6 Ko hőmérsékletű fekete 

sugárzó megfelelője

CIE B A 4874 korrelált színhőmérsékletű 

közvetlen napfény megfelelője

CIE C A 6774 K korrelált színhőmérsék-

letű nappali fény megfelelője

CIE D65 A 6504  K korrelált színhőmér-

sékletű nappali fény megfelelője 



Színek és spektrumaik



Színek és spektumaik

Széles sávú színek Vágó színek



Keskenysávú színek

(pl. interferencia szűrők; LED-ek)



Pozitív és negatív színek



A sárga szín változatai (metamer sárgák)



A sárga szín változatai (metamer sárgák)



A színek egymásra hatása

A szabad színek:

A szabad szín egy  

struktúra nélküli színes 

felület fekete 

környezetben.

A néző szeme ilyenkor 

nem definiálható szín-

adaptációs állapotban 

van. 



A színek egymásra hatása

A viszonyított színek

A viszonyított színek 

környezete fehér vagy 

színes. 

A megfigyelő szeme a 

környezet színéhez 

adaptálódik, és ahhoz 

viszonyítja a megfigyelt 

színt..



Fekete háttérben a sötét színek felragyognak



Fehér háttérben a sötét színek még sötétebbnek tűnnek, 

színük elfakul.



Sötét háttérben a pasztell színek színe 

fakónak, erőtlennek tűnik.



Fehér háttérben a pasztell színek légiessé válnak



A színes háttér a színeket megváltoztathatja, sőt 

eltorzíthatja. A színek harmóniáját elronthatja. 



A jól megválasztott háttérszín kiemeli a színek 

szépségét.



A színek egymásra hatását az erős kontraszt 

fokozza.

A kontraszt definiciója:



A színes felületek mérete is befolyásolja 

hatásukat.

Itten kiegyensúlyozott felületméretű színköre:



Összefoglalás
A színek megjelenését befolyásoló tényezők: a megvilágítás

• A megvilágítás
– Intenzitása (normál, alul világítás, túl világítás)

– Színhőmérséklete (nappali, esti, természetes, mesterséges) 

– Spektrális jellemzői (folyamatos, vonalas) 

– Színe (színházi világítás, dísz világítás)

• Közvetlen megvilágítás
– Iránya (előlről, oldalról, hátulról, alulról, felülről)

– Optikai jellemzői (pont szerű fényforrás, kiterjedt fényforrás)

• Közvetett megvilágítás 
– égboltról szórt fény 

– vízről tükröződő fény

– fehér felületről szórt fény

– színes felületről szórt fény (reflexió)



Összefoglalás
A színek megjelenését befolyásoló tényezők: a felület

• A felület színe

– Színezet

– Világosság

– Színezet dússág

• A felület struktúrája

– Tükrös (gépkocsik, sima víztükör)

– Sima, fényes (olajfesték, műanyagok)

– Sima, matt (emberi bőr, falfestés)

– Metál, gyöngyház (a felület alatti rétegek)

– Durva, rendezetlenül (homok, murva, szórt festék)

– Durva, rendezetten (rovátkák, szemcsék, textilek)

– Durva, fényes (hullámzó víz)



Összefoglalás
A színek megjelenését befolyásoló tényezők: a környezet

• A  színes felület nagysága, viszonya más színű felületekhez

– Festmények

– Épületek

– Ruházat

• Az árnyékok

– Vetett árnyék

– Önárnyék

– Színes árnyékok



Összefoglalás
A színek megjelenését befolyásoló tényezők: az emberi szem

• Világosság adaptáció 

– Fotopikus

– Szkotopikus

– Mezopikus

• Szín adaptáció 

– Szín konstancia

– Purkinje jelenség (a kék óra)

– A Bezold-Brücke jelenség (kék-sárga látás)

– A Bezold-Abney jelenség (vörös-zöld látás)

• A kontraszt jelenség

– Világosság kontraszt

– Szín kontraszt

• Dinamikai tényezők

– Szimultán kontraszt

– Szukcesszív kontraszt

• Színlátó képesség

– Ép színlátás

– Színtévesztés



Ajánlott irodalom

• Commission Internationale de l Eclairage: 
Colorimetry, 2000 

• MSz 9620 Világítástechnika, Színtechnika

• Ábrahám: Optika, McGraw Hill, 1998

• Gegenfurtner-Sharpe: Color Vision from Genes to 
Perception, Cambridge University Press, 1999

• Julesz: Dialógusok az észlelésről, Typotex, 2000 

• Bourges: Color Bytes,Chromatics Press, New York, 
1997



Ajánlott irodalom

• Nemcsics: Színtan, Színdinamika, Tankönyvkiadó, 

1988

• Király: Általános színtan és látáselmélet, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 1994 

• Kaiser-Boynton: Human Color Vision, OSA, 1996

• Cole: Szemtanú művészet, A szín, Dorling 

Kindersley, 1993

• Watermann: Lakberendezési színtanácsadó, Hajja 

Fiai, 1993

• Buscher: Farb Beratung, Falken-Verlag, 1991



Ajánlott irodalom

• Bernolák: A fény, Műszaki Könyvkiadó, 1981

• Lukács: Színmérés, Műszaki Könyvkiadó, 1982

• Goethe: Színtan, Corvina, 1983

• Ferenczy: Video- és hangrendszerek, 

Tankönyvkiadó, 1986

• Kardos: Tárgy és árnyék, Akadémiai Kiadó, 1984

• Hurvich: Color Vision, Sinauer, 1981

• Schober: Das Sehen, Verlag für Fachliteratur, 1950



Ajánlott irodalom

• Itten: Kunst der Farbe, Otto Menge Verlage, 
Ravensburg, 1970 

• Itten: A színek művészete, Corvina, 1978

• Gregory: The Intelligent Eye, McGraw Hill, 1971

• Leonardo: A festészetről, Corvina, 1967

• Németh: Seurat, Corvina, 1966

• Wyszecki-Stiles: Color Science, Wiley, 1966

• Gulyás: Színdinamika és színharmónia, GTE 
Műszaki kiadványsorozat, 1963

• Hruska: Általános színtan és színmérés, 
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1956



VÉGE

Példák


