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SSzzíínntteerrvveezzőőkk  kköörreeiibbeenn  NNeemmccssiiccss  AAnnttaall  pprrooffeesssszzoorr
CCOOLLOORROOIIDD  nneevvűű  sszzíínnrreennddsszzeerree  eettaalloonnnnaakk  sszzáámmíítt,,
nneemmccssaakk  iitttthhoonn,,  ddee  aazz  eeggéésszz  vviilláággoonn  iiss..  AA  rreennddsszzeerr
kkiiffeejjlleesszzttéésséébbeenn,,  vvaallaammiinntt  aa  CCOOLLOORROOIIDD  sszzíínntteerrvvee--
zzőő  sszzooffttvveerr  mmeeggaallkkoottáássáábbaann  eelléévvüüllhheetteettlleenn  éérrddee--
mmeekkeett  sszzeerrzzeetttt  NNeeuummaannnn  LLáásszzllóó  mmaatteemmaattiikkuuss,,  
aakkii  aa  pprrooffeesssszzoorr  mmeeggéérrzzéésseeiitt  sszzáámmookkkkáá  aallaakkííttoottttaa..
AA  hhiivvaattaallooss  eelliissmmeerrééss  vviisszzoonntt  ssookkááiigg  vváárraattootttt  
mmaaggáárraa::  aa  kküüllffööllddöönn  mmáárr  kkéétt  éévvttiizzeeddee    eelliissmmeerrtt
rreennddsszzeerr  ccssaakk  aa  22000022--eess  éévvbbeenn  vváálltt  MMaaggyyaarr--
oorrsszzáággoonn    hhiivvaattaallooss  sszzaabbvváánnnnyyáá..

NEMCSICS ANTAL – A SZÍNEK MÁGUSA

– Egy festőművésztől szokatlan, hogy szabványo-
sítsák a munkáját. Hogyan lett a képeiről híres
emberből precíz tudományos kutató?

– Szőnyi István tanítványa voltam a Képzőmű-
vészeti Főiskolán, de mivel az ötvenes évek nem
kedveztek a művészeteknek, inkább maradtam
tanítani. Aztán az egyetemi tanszékeket mind
kutatóintézetekké alakították, és a dolgozóktól
vártak javaslatokat, hogy mit kutassanak. A tan-
szék mind a huszonöt dolgozója a szocializmus
építésével vagy a kapitalizmus megdöntésével
akart foglalkozni. Én viszont nem voltam politi-
kus alkat, így inkább a színek összefüggéseit vá-
lasztottam. Mivel az összes többi tanszék mind
politikai témával foglalkozott, a változatosság ked-
véért ezt a javaslatot fogadták el. A Kádár-rendszer
nyitott a Nyugat felé, a kapitalista megrendelők
viszont már akkor is mindent színkódok alapján
rendeltek, a paradicsomtól kezdve az Ikarus autó-
buszokig, szó szerint mindent. Itthon viszont azt
sem tudták, mi az a színkód. Ekkor valakinek a Mű-
szaki Fejlesztési Bizottságban felsejlett a témám.

– Akkor innentől kezdve kiemelt terület lett,
pénzzel, paripával, fegyverrel?

– Dehogy. Ahhoz, hogy a színkódokat alkal-
mazni tudják a gazdaságban, minden gyárnak
szüksége lett volna a Munsell-atlaszra, amely
felsorolja a színeket kódok szerint. Egy-egy ilyen
atlasz ára tízezer dollár volt, ami még ma is hor-

ribilis összeg. Ehhez jött még, hogy a kiadó csak
három év garanciát adott az atlaszra, utána ki kel-
lett cserélni. Az egész országnak nem volt annyi
pénze, amennyibe ilyen sok atlasz került volna.
Én sem kaptam ilyet, csak egy leírást, hogy mi
alapján számították ki a különböző színeket. Ezt
kellett volna lekoppintanom. A „koppintás” során
viszont kiderült, hogy a Munsell-kísérletek ered-
ményei nem alkalmasak esztétikai összefüggések
leírására. A színek különbségei ugyanis csak labo-
ratóriumi körülmények között voltak azonosak,
ahol az emberek szeme hozzászokott a fényviszo-
nyokhoz. Ilyen körülmények között az ember sok-
kal több sötét színt tud megkülönböztetni, mint
világosat. Ebből kerekedhetett aztán a ribillió.

Elkezdtük publikálni az eredményeket, de ele-
inte senki sem hitt igazán bennük, mert én
„csak egy festő” voltam, és nem tudományos ku-
tató. A hazai szakemberek nem örültek az ered-
ményeknek. Viharos viták során csak nehezen
sikerült elérnem (abban az időben egy-egy tudo-
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mányos cikket csak engedéllyel lehetett Nyugatra
küldeni), hogy azokat mértékadó, a szakterület
legjobb külföldi folyóirataiban publikálhassam.
A COLOROID színrendszerhez a színnel való
tervező, alkotó munkát segítő ún. indexszámok
is tartoznak. Ezek meghatározására színprefe-
rencia és színasszociációs kísérleteket végeztünk.
Ezzel megszületett a COLOROID színrendszer.

– Mit takar ez pontosan?
– A színek hatása nemcsak pszichológiai, ha-

nem biológiai változások (gyomorsav, testhő-
mérséklet, vérnyomás és még sok egyéb) oka és
okozata lehet. Például egyes kékeknél az emberek
logikusabban gondolkoznak, és még számos ilyen
eredményt találtunk, miszerint a megfelelő színek
élettanilag is jobb környezetet nyújtanak az em-
berek számára. Ezek a kísérletek akkoriban teljesen
újnak számítottak, némelyiket szinte egy időben
– de teljesen függetlenül – végeztük a német, ame-
rikai, svéd és angol kutatókkal.. Innen már egye-
nes út vezethetett a világhírhez.

– Mégis: hogyan tudták felvenni a versenyt az
akkoriban sokkal jobb helyzetben lévő külföldi
kutatókkal?

– Egy kísérlet mindig nagyon sokba kerül,
tesztalanyok, tesztek, kutatók tucatjait kell bevon-
ni. Egy átlagos kísérletben ötven-száz alany vett
részt, az ötszáz fő felettiek már nagyon nagynak
számítottak. Mi mindezt hetvenezer emberen
végeztük el.

A világon körülbelül száz színrendszer létezik.
Ez nem jó, mert nagyban akadályozza a nemzet-
közi kommunikációt. Létrehozták a Nemzetközi
Szabványügyi Bizottságot, de egyik ország sem
akart lemondani a saját rendszeréről. Magyarország
ebből a szempontból rendkívül hátrányos hely-
zetben volt a maga szerény gazdasági erejével, és
még saját színatlasszal sem rendelkeztünk. Ennek
ellenére a német DIN, a svéd NCS és az amerikai
Munsell mellett a magyar COLOROID rendszer
vált nemzetközi standarddá. Mégis, a magyar rend-
szer, itthon csak nemrégiben vált szabvánnyá.

– Senki sem lehet a saját hazájában próféta…
– De ez a rendszer a legtudományosabb és a leg-

frissebb. Egyesek a színlátás törvényszerűségei-
ből, mások a színek színkeverési összetevőiből ve-
zetik le a színjeleket. A COLOROID-ban viszont
a színjelek olyan számok, amelyek egyrészt a színt
létrehozó fizikai mennyiségeket, másrészt a színre
vonatkozó esztétikai ítéletünket fejezik ki. Egy egy-
szerű tárcsával ezek a színek előállíthatóak, nem
kell hozzá sok ezer dolláros műszer.

– Akkor hogyan kerül a képbe Neumann László,
az a matematikus, akivel szinte összeforrt a nevük
a színkutatás területén?

– Már tizenöt éve dolgozunk együtt, és ennek
az együttműködésnek lett a végeredménye a mos-
tani színtervező szoftver.

Sok festő nagyon jó színharmóniákat hozott
létre intuíció alapján, amihez a kutatók csak hosz-
szas kísérletezés után jutnak el. Neumann László
nemcsak kedves, lelkes fiatalember, hanem kon-
cepciózus matematikus is. A COLOROID össze-
függéseit nemcsak megértette és magáévá tette
– megismerkedésünkkor a COLOROID mai for-
májáról már minden publikálva volt –, hanem
használható ötleteket vetett fel további fejleszté-
sére. Pontosította a színatlasz számára a definíciós
táblázatokat, kidolgozta a színtervező szoftver
matematikai hátterét. Ehhez sokat beszélgettünk,
melynek egyik eredménye a COLOROID harmó-
niatörvényeinek pontosítása és kiterjesztése lett.
Egy-egy színharmónia-összefüggéssel kapcsola-
tos gondolatomat másnapra már matematikai
formulába öntötte. Számos további fejlesztési öt-
let szerepel közös terveink között.
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NEUMANN LÁSZLÓ – A SZÁMMÁGUS

– Ön a kutatók között fiatal embernek számít. Mi-
vel tudott mégis nemzetközi hírűvé válni, katedrához
jutni külföldi egyetemeken?

– Egy új és nagyon hasznos színdinamikai eszközt
készítettünk a színes környezettervezés területén.
Idén januárban készült el a COLOROID színrend-
szeren alapuló színtervező szoftver. A COLOROID
Color Plan Designer a színharmónia-varázsló funk-
ciójával könnyen kezelhető és rendkívül rugalmas
eszközt ad mindenki kezébe, aki reklámgrafikával,
belsőépítészettel, weblaptervezéssel vagy színes
környezetünk tudatos tervezésének bármely más
ágával foglalkozik.

– Miért éppen a COLOROID színrendszert használja?
– E színrendszer egyedi abból a szempontból,

hogy segítségével a színdinamikai, illetve színhar-
mónia-összefüggéseket igen egyszerűen és szem-
léletesen lehet leírni. Sőt, számos mélyebb esztétikai
tartalmú szabályt is egyszerű matematikai formu-
lákká tudtunk fogalmazni. A színharmóniák leírására
alkalmasabb eszköz nincs. Ezt nyugodtan állíthatom,
ismerve a fontosabb színrendszereket, CIE-szabvá-
nyokat, formulákat és a színdinamika eredményeit.

– Hogyan indult a kapcsolata a COLOROID-dal és
Nemcsics professzorral?

– 2002 áprilisában – hosszú előtörténet méltó
eredményeként – hivatalos magyar szabványként
fogadták el a COLOROID-ot. A nemzetközileg húsz
éve ismert színrendszert Nemcsics professzor hoz-
ta létre a hatvanas években megkezdett rendkívül
nagyszámú kísérleti megfigyelés alapján. Az elemi
kísérletek száma mára meghaladta az ötvenmilliót,
a kísérletben részt vevő több mint hetvenezer sze-
mély egy tucat országból került ki. Ezen átfogó
megfigyeléssorozat páratlan a színtudomány tör-
ténetében, beleértve a híres és alaposan kutatott
Munsell-színrendszert is.

A COLOROID-ot eleinte történeti és gyakorlati
okokból az építészetben használták. Elég a budai
várnegyed nyolcvanas évek közepén történt rekonst-
rukciójára utalnom, melynek színtervei a COLOROID
rendszerrel készültek.

A 2002-es év tehát fontos mérföldkő a COLOROID
történetében. A hozzá kacsolódó színtervező szoft-
ver pedig szélesebb közönség számára teszi elér-
hetővé, közérthetővé és igen hasznossá a COLO-
ROID-ban rejlő, korábban inkább szakmérnökök
által ismert és az eddigiekben matematikai hátteret
is igénylő lehetőségeket. Tizenkét éves fiam számos
igen esztétikus színkompozíciót készített vele a te-

lepítőlemez kézhezvételétől számított két órán belül.
Ennyit biztosításul azon művészlelkű olvasóknak,
akiket objektív akadályoztatás és zord matematika-
tanárok miatt nem érintett meg a matematika góti-
kus szépsége és mozarti játékossága.

– Meggyőzött. Mire használható ez a program?
– A szoftverrel gyönyörű színösszeállításokat

készíthetünk anélkül, hogy egyetlen számot begé-
pelnénk. A szoftver mindamellett természetesen ki-
elégíti a mélyebb színelméleti érdeklődésű felhasz-
nálók igényeit is. Ugyanis tartalmazza a COLOROID-i
ATV (színezet–telítettség–világosság) koordinátákat,
a CIE Lab, Luv, XYZ, xy értékeket, a CIECAM97 szín-
megjelenést leíró CAM koordinátáit, a számítógé-
pes grafikusok számára nélkülözhetetlen lineáris,
és a webes felhasználók számára fontos RGB-értéke-
ket is. Sőt, megmutatja az adott színhez legközelebbi
Munsell-színt is, továbbá jelzi, hogy az adott szín nagy
valószínűséggel pigment vagy festék alakjában
létezik-e. 

– Mit nyújt ez a program az egyszerű felhasználók
számára?

– Röviden: alkalmas esztétikus, szép színegyütte-
sek létrehozására, amelyeket képi formában expor-
tálhatunk bármely ismert grafikai, illetve képmani-
pulációs szoftver számára, továbbá kívánt típusú
koordinátákkal kiírathatjuk papírra, fájlba. Így fes-
téksorozat formájában több cégnél is kikevertet-
hetjük számítógépes keveréssel a színsorozatot.

A szoftver adatbázisszerűen tárolja a már létre-
hozott színegyütteseket. Ezekből kiollózhatunk, át-
másolhatunk színeket másik kollekcióba. Értékes
egyéni „receptjeinkből” gyűjteményt hoztunk létre.

A színeket egérrel interaktív módon jelölhetjük ki
a színezet rögzítése után. Minden színelméleti adat
egyidejűleg megjelenik számokkal telezsúfolt ab-
lakban, amelyet azonban nem kell figyelnünk ahhoz,
hogy harmonizáló színegyütteseket hozzunk létre.

A szoftver színharmónia-varázsló része egy, kettő
és három alapszínezeten nyugvó, ún. mono-, di- és
trikróm-harmóniák létrehozását támogatja. A fel-
merülő kérdésekre hatvanoldalnyi, ábrákkal tagolt,
jól áttekinthető súgó ad választ. A számítógéppel
segített színharmónia-tervezés matematikai for-
muláiról a felhasználónak nem kell tudnia. A meg-
felelő domináns vagy háttérszín rögzítése után
a szoftver például a trikróm-ablakban tizenhárom
második és tizenkét harmadik harmonizáló színe-
zetet enged meg, megjelenítve kicsiben a kérdéses
színlapokat. Azaz minden színezethez százötven-
hat trikróm színezet-hármas tartozhat. Ezek mindig
harmonikusan hatnak. Természetesen a világosság-



és telítettségértékeket színezeti lapokként külön sza-
bályok szerint választhatjuk. A színezeti lapok egy-
mással szorosan összefüggő szendvicsszerkezetet
alkotnak, s ezáltal a világosság-telítettség választása
is szerves egységet alkot a három színezeti lapon.
A szoftverrel igen egyszerűen lehet előállítani eszté-
tikus színsorokat. Ezek létrehozása, személyes tapasz-
talatom szerint – a bécsi műszaki egyetemen tartott
színelméleti számítógépes grafikai előadásaim so-
rán –, a hallgatók számára a számítógépes játékokhoz
hasonló élménnyel járt. Különösen az eredmény
gyors ellenőrzése hatásos, ugyanis a szimultán szín-

élmény egy négyzetekből álló mozaikon túl egy kalei-
doszkóp jellegű ábrán is megjeleníthető. A szoftver
még a színek által elfoglalt esztétikus területnagy-
ságokat is figyelembe veszi. Ezek az ábrák – mivel
gyakran absztrakt műalkotásként önmagukban is
értékesek – nagyobb felbontású bitmapként expor-
tálhatók.

– Jó, hogy az exportot említi! Milyen területen hasz-
nálható a program?

– A javasolt felhasználási területek: építészet,
belsőépítészet, reklámgrafika, képszerkesztés, szö-
vetminták, színes tárgyak, játékok, weblaptervezés.

Nemcsics Antal
Színdinamika
Színes környezet tervezése
Akadémiai Kiadó, 2004

A könyv a szín, az ember és a környezet viszonyával
foglalkozó új tudomány, a színdinamika legújabb
eredményeinek rendszerezett összefoglalása. Meg-
ismerteti az olvasót az alapvető színtani összefüggé-
sekkel, színkeveréssel, a különböző színrendszerekkel,
közöttük az esztétikailag egyenletes színtérre épülő
COLOROID színrendszerrel, a színrendszer-tervezés-
ben való használatával, színharmónia-együttesek
létrehozásával, a szín térérzet-módosító, funkcióki-
fejező és még sok más tulajdonságával. Foglalkozik
történelmi korok, különböző népek, egyes ember-
csoportok színpreferenciájával, színasszociációkkal,
színszimbólumrendszerekkel, színek pszichoszoma-
tikus hatásaival, színmegjelenés  és világítás kapcso-
latával, a színtervezés módszereivel. (452 oldal, 493
fekete-fehér, 164 színes ábra).

A szerző a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem, valamint a Nemzetközi Színtudományi
Akadémia nyugalmazott tanára, a műszaki tudomá-
nyok doktora, nemzetközileg ismert festőművész,
színes környezettervező, színkutató, aki könyvében
negyven évi munkássága eredményeit adja közre.

Nemcsics Antal
Színország törvényei 4.
Színharmónia és a vizuális mondanivaló
Szín és fény nemzetközi alapítvány 2004

A könyv első két részében a színek közötti összefüg-
gések keresésére, a színharmónia-együttesekben
uralkodó rend megtalálására a szerző több mint 50
évi erőfeszítéseit érzékelteti, fiatalkori, a természet
színharmóniáira való rácsodálkozásától, a tudo-
mányosan felépített kísérletsorozatokból levont
megállapításokig. A harmadik részben legújabb
festményeit mutatja be, minden egyes kép mellett
grafikonon dokumentáltan, a kép színei közötti
rendet. (60 oldal, 25 fekete-fehér, 30 színes ábra.)
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