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I. Az  értekezés ajánlása, céljai, rövid áttekintése 
 

II. A dolgozat témájának egzakt bemutatását lehetővé 
tevő Coloroid színrendszer és a szerepeltetett 
színtani szakkifejezések rövid leírása 
Színezet – telítettség – világosság:  A – T – V 
 

III. Színharmónia kutatásaim festői – művészet-
pedagógiai indítékai. Igény egy pontosabban 
leírható, de a művészi személyességet is kifejező 
színharmónia rendszer kialakítására 

 

IV. Tudományos és művészeti előképek a színharmónia 
kutatásban 

1.         A legfontosabb korábbielméletek                                           
2.         Színoktatás   a    Bauhaus     mestereitől 
3.         Színharmónia elméletemre gyakorolt legfőbb hatások 
            Gerzson Pál festészete 
            A Nemcsics-féle színharmónia elmélet 
4.         A színek érzelmi-asszociációs hatásai 
5. A Nemcsics-féle színharmónia típusok bemutatása 
            képzőművészeti alkotásokkal 

 
 
 

7. A színharmónia ellipszis speciális esetei 
 

1. megnyújtott helyzet 
2. szürke tengely egyik oldalára tolt helyzet 
3. nagy telítettségű, növekedett helyzet 
4. hyperbolikus helyzet 

 

VIII. Mellékletek 
 

1. Hét kiválasztott coloroid  színre épített harmónia-ellipszis 
bemutatása 

2. Az  É-D-i Metrovonal két állomásának zománc falképei 
3. Tiszafüred belváros átfogó színdinamikai tervezése 
4. Fertőd Esterházy Kastély színdinamikai tervezése 
5. Budapest XIV. ker. Kaszáló úti lakóépületek 
6. A színharmónia elméletem pedagógiai eredményei, 

hallgatói munkák 
7. Rövidített angol változat 
8. Bibliográfia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. A színkör teljessége úgy nyilatkozik meg a 

harmóniaellipszisben, hogy a tiszta fényszínek teljes köre 
csak egy matematikailag leírható szabályos ellipszissé 
változik, amely a kör első torzítási fokozataként 
értelmezhető, nem egy szabálytalan alakzat. A 
harmóniaszerkesztés első tőlünk függő lépésétől az ellipszis 
egy szükségszerű, egymásra épülő rendszerben akár 
geometriailag is szerkeszthető. 

 
6. A harmónia színei közt felállítható szomszédsági – 

határossági kompozíciós elvek is léteznek. Ezek érdekében 
új színkontraszt megfogalmazása szükséges – nevezetesen 
megvilágított és árnyékos felületszín kontrasztja. Szintén a 
Természet segít ebben a meghatározásban is – két teljesen 
ragyogó határszín, vagy csak fehérrel kevert határszín nem 
lehet szomszédos egymással. Ahogy két tompa, telítettség, 
világosság és hőmérséklet kontraszt nélküli egymáshoz 
közeli színezetű árnyékszín sem… 
Mivel a komplementer színek úgy is vonzzák egymást, 
olyan területeket kell belőlük alkotni a kompozícióban, ahol 
csoportban egymással határosak lehetnek.  
Egy bizonyos, a kompozícióban egy megvilágított szín 
árnyékértékét képviselő szín nem tartozhat a kompozíció 
másik megvilágított jellegű színéhez. Egy megvilágított 
jellegű szín viszont nem szerepelhet más színkörnyezetben 
anélkül, hogy meg ne változnék. 

 
 
 

V. Az „Immcolor” színharmónia rendszer 
Geometriai szabályosság a harmónia színezetei és 
ezek telítettségi mértékeinek egymáshoz 
viszonyulásában 
A harmónia ellipszis 
 
1. A rendszer kialakulása, fázisai 

A színharmónia szerkesztés logikája 
2. Színharmónia rendszerem felépítésének logikáját igazoló 

természeti-tapasztalati, pszihofizikai-látáselméleti és a 
színpigmentek viselkedésében rejlő törvényszerűségek 
egybeesése 

3. A színharmónia ellipszis szerkesztése 
4. Az eddigi elméletekhez való kapcsolódás és különbözés 

tőlük 
 

VI. Saját harmónia tézisek 
 

1. A színharmónia alapját  egy olyan maximális összefüggési 
színt jelenti, amelyben egyszerre jön létre az összes 
legfontosabb szín és szín közti viszonylat az egymástól  
legjobban elkülönülő hat színezet együttes  szereplésének   
teljességével. A kevesebb tagú harmóniák mind ebben a 
legösszetettebb, tovább már nem bővíthető együttesben 
benne foglalt és onnan kiemelhető részek, vagy annak 
speciális határesetei, torzításai. Ugyanis minden kevesebb 
tagú / monád, diád, tetrád / harmónia bizonyos 
törvényszerűségek szerint még  bővíthető. 
 

2. A legfontosabb színek közti viszonylatokat a Természet egy 
színnel történő legjellemzőbb optikai módosító hatásai, 



valamint a színérzékelés biológiai mechanizmusának és a 
színek közt megfigyelhető optikai  és pigmentális  
kölcsönhatás-  jelenségeknek az együttese adja. 

 
 A  világosság és telítettségskálákat a Természet hozza 

létre a plasztikus formák fény és árnyékhatással történő 
térbeli láttatásával és a megvilágítás változásaival. 

 
 A Természet legfontosabb optikai módosító hatásaiban 

mind ott van az egyik színből másikban jelenlevés,  
ugyanannak a színnek több módosulása, a színezetek 
egymásba kapcsolódása. Egy forma fényben megjelenő 
színe benne van az árnyékszínében, de a színes fénnyel 
történő megvilágítás is a saját szín és a reflektáló szín 
keveréke. A  színes közegen keresztül történő 
formaészlelésnél is keveredik a tárgy és a színes közeg 
színe. Valamely  színes felületen való 
visszatükröződésnél  is  ugyanez   történik. A 
komplementer színviszony a Természet legjellemzőbb két 
színmódosításában, a levegőperspektíva kékítő és a 
lemenő Nap narancsvörösen bearanyozó hatásában is ott 
van. 

 
 Az adaptáció, a szukcesszív kontraszt és a színes utókép 

jelensége biológiailag is azt                                            
bizonyítja, hogy szemünk törekszik a komplementer / 
kiegészítő / színek teremtette egyensúlyra. A szín-
pigmentek közt megfigyelhető komplementer kontraszt , 
a szürkés,  telítetlen színek ellentétes irányú 
befolyásolhatósága is ezt a jelenséget igazolja. 

 

3. A színek közt létrehozható legtöbb összefüggést 
egyszerre megjelenítő alakzatot a Coloroid  színtestet 
egy bizonyos ferde szögben elmetsző síkon lévő 
ellipszisforma adja, amin az egy kompozícióban 
egyszerre szerepeltethető maximális hat szín 
legnagyobb telítettségei foglalnak helyet. 

 
4. Ez az alakzat tartalmazza az érzelmi kifejezés 

dominanciája érdekében meglévő telítettség-
hierarchiát olymódon, hogy az ellipszis egyik 
végpontja a harmónia legtelítettebb határszínekén 
szerepel, a többi arányosan telítetlenebb        .                   
Tartalmazza a  színek egymásban jelenlevését és 
ebből fakadó telítettség-skálaszerűségét együttesen,  a 
skálaszerű világosságkülönbséget, valamit a 
komplementer viszonyban levést is. A színtest 
bármely telítettségében még ésszerű elemére építhető 
harmóniaellipszis, csak a mérete és ezért a színezetek 
különbsége csekély lesz. A bemutatott harmónia-
ellipszisek speciális helyzetei közül egy ilyen. 
Harmónia-ellipszissel mindenfajta az elemek szoros 
kapcsolatát feltételező,       temperált  színharmónia  
létrehozható. 
 


