
A színtévesztés javítása 

 

Bevezetés 

Hazánkban ma több mint száz szakmánál jelent kizáró, vagy korlátozó tényezőt a 

színtévesztés. Mivel az európai férfiak 8%-a, a nők 0,04%-a színtévesztő, ez csak 

Magyarországon egy 400 ezer fős hátrányos helyzetű „kisebbséget” jelent. 

Ugyanakkor a színtévesztők színlátása egy magyar szabadalom alapján gyártott színes 

szemüveg segítségével ma már éppen úgy javítható, mint ahogyan a dioptria hibák 

(közellátás/távollátás) javíthatók dioptriás szemüveggel. Sajnos erről még kevesen tudnak, 

így gyakran indokolatlanul zárják el egy szakma elsajátításának illetve gyakorlásának 

lehetőségét a színtévesztők elől. 

A színlátás és a színtévesztés 

A színeket a szemünk belső felületén, a retinán elhelyezkedő kb 6.8 millió érzékelővel (csapokkal) 

érzékeljük. Ezek a receptorok (biológiai detektorok) három félék: a spektrum három szín-

tartományára: a vörösre, vagy a zöldre, vagy a kékre érzékenyek. A vörös-érzékenyek neve protos, a 

zöld-érzékenyeké deuteros, és a kék-érzékenyeké tritos. A három féle érzékelő információját idegek 

hálózata gyűjti össze, és a szemideg közvetíti az agyba. A három féle információ aránya alapján több 

millió színárnyalat megkülönböztetése válik lehetővé, és kialakul a színes kép. 

A színtévesztők csapjainak érzékenységi tartománya eltér a normál színlátókétól. Vagy a vörös-

érzékelő tartománya kerül közelebb a zöld érzékelőéhez (protanomália), vagy a zöld-érzékelőé kerül 

közelebb a vörös érzékelőéhez (deuteranomália). Mindkét esetben „vörös-zöld színtévesztés” alakul 

ki, és csökken a megkülönböztethető színárnyalatok száma; a színtévesztők néhány millió 

színárnyalat helyett csak néhány százat tudnak megkülönböztetni. Gyakori a színek téves 

megnevezése is. 

A kék-érzékelő hibája nagyon ritka, viszont a vörös-zöld színtévesztés gyakorisága az európai férfi 

lakosságban közel 8%. A nőknél a színtévesztés ritka, mindössze 0.5% körül van. 

A színtévesztés oka genetikai rendellenesség. Nők örökítik és a férfiakon jelentkezik, hasonló módon, 

mint a vérzékenység. Tehát a színtévesztést az anyai nagypapától lehet örökölni, míg a színtévesztő 

apák gyermekei nem lesznek színtévesztők.  

A színtévesztés korrekciója 

1992-ben adták meg azt az első magyar szabadalmat, amelyet a Budapesti Műszaki Egyetem két 

optikai kutatója, Dr. Ábrahám György és Dr. Wenzel Klára dolgozott ki a színtévesztők látásának 

javítására. A szabadalomból a Magyar állam támogatásával világszabadalom lett, és 1998-ban az Első 

Amerikai-Magyar Alap befektetésével Megalapították a Coloryte Rt-t. A cégben nagy ütemben folyt a 

világ-újdonságot jelentő szemüvegek alapgondolatának továbbfejlesztése, és egy új színlátás vizsgáló 

műszer fejlesztése.  

Sajnos a Coloryte Rt. 2003-ban bezárt, de a kutatók nem hagyták abba a szemüvegek további 

tökéletesítését. A szemüvegek transzmisszióját matematikai modellezés és rengeteg kísérleti munka 

alapján tovább fejlesztették, és kidolgozták a szemüvegek gyártástechnológiáját is. Ennek során újabb 

szabadalmak is láttak napvilágot.  



A Colorlite Kft. színlátás javító szemüvegei 

A színlátás javítása színes szemüvegekkel történik, amelyeknek színe (pontosabban spektrális 

transzmissziója) úgy van megtervezve, hogy a spektrum megfelelő tartományát kiszélesítse. Ezáltal a 

szemüveg színtévesztő viselője számára láthatóbbá, megkülönböztethetőbbé válnak azok a 

színárnyalatok, amelyeket eddig talán nem is látott. A színlátás javításának fontos eleme a szem szín-

adaptációja, amelynek során a három receptor érzékenységének aránya kedvező mértékben 

megváltozik, és a színek érzékelése hasonlóvá válik az ép színlátókéhoz. A másikfontos mozzanat a 

színlátás javítása során a tanulás. A kiszélesített spektrumban megjelenő finom színárnyalatok színét, 

az azokkal való munkát meg kell tanulni.  

Manapság divat a színes sport- és napszemüvegek viselése. Ezeknek a színe véletlenszerűen hat a 

színlátásra: van, amelyik rontja, van, amelyik kismértékben akár javíthatja is a színlátást. Ezeknek a 

jelenségeknek a kutatása PhD doktori munka keretében jelenleg is folyik a Budapesti Műszaki 

egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszékén.  

A színlátás javító szemüvegek színét szinte nem is lehet szabad szemmel megkülönböztetni egyes 

napszemüvegek színétől. Ez természetes is, mivel szemünk a mindössze háromfajta receptorával 

könnyen becsapható. A színlátás javító szemüvegek spektrális transzmissziójának pontos kialakítása 

érdekében azonban az órákig tartó thermodiffúziós színezési eljárás során a transzmissziót 

spektrofotométerrel rendszeresen mérjük, és szűk tűréshatáron belül minden egyes lencsénél egyedi 

gyártással valósítjuk meg. Ez biztosítja a szemüvegek maximális hatékonyságát. 

A színtévesztés mértéke az egyes embereknél eltérő lehet. A leggyakoribb tíz színtévesztési típus 

részére dolgoztunk ki korrekciós szemüveget. Azt, hogy kinek melyik szemüveg a legmegfelelőbb, 

méréssel kell meghatározni. Mivel azonban színlátás javító szemüveg eddig nem létezett, olyan 

műszer és mérési eljárás sem létezett, amellyel ezt meg lehetne mérni. Ezért a Colorlite Kft-ben 

kidolgoztunk egy új mérési eljárást és mérő eszközt is. 

A színlátás mérése 

A színlátás pszichofizikai jelenség, ezért közvetlenül nem mérhető. Csak különböző tesztekkel lehet 

megkülönböztetni a jó színlátókat a kevésbé jóktól.  

Az elmúlt közel 150 év alatt számos vizsgálati módszert fejlesztettek ki a színtévesztés 

felismerésére. Magyarországon ezek közül ma kettőt alkalmaznak a foglalkozás egészségügyi 

méréseknél: az Ishihara tesztet és az anomaloszkóp nevű mérőműszert. 

Az Ishihara teszt a leggyakrabban alkalmazott, leggyorsabb és legegyszerűbb módszer. Ez egy kis  

könyv (népszerű nevén „babos könyv”), amelynek pszeudoizokromatikus ábráin színes 

pöttyökből álló háttéren szintén pöttyökből kirajzolódó számjegyeket vagy útvonalat kell 

felismerni. Az alakzatok és a háttér pöttyeinek színei úgy vannak megválasztva, hogy azok 

színtévesztők számára nehezen vagy egyáltalán nem megkülönböztethetők, míg ép színlátók 

számára a számok jól felismerhetők. Ezt a tesztet a színtévesztők kiszűrésére alkalmazzák, 

mert nagy biztonsággal kimutatja a legkisebb színlátási hibát is. Viszont a színtévesztés 

típusát vagy súlyosságát nem lehet vele megbízhatóan meghatározni. 

Az anomaloszkóp a legpontosabb színlátás vizsgáló műszer. Ára magas (több millió Ft), ezért 

csak nagyobb kórházakban, klinikákon alkalmazzák. Segítségével a színtévesztés típusáról és 

súlyosságáról számszerű mérési eredmény kapható. Működése pszichofizikai mérésen 

alapul, melynek elvét Lord Rayleigh dolgozta ki. A műszer látómezejének egyik felében egy 



monokromatikus vörös (647 nm) és egy monokromatikus zöld (546 nm) fény keveréke, alsó 

felében monokromatikus sárga (589 nm) fény látható. A vörös-zöld keverék aránya illetve a 

sárga intenzitása állítható. A vizsgált személy feladata színegyezés létrehozása a látómező 

két felében. A protanomál színtévesztők több vöröset, a deuteranomál színtévesztők több 

zöldet állítanak be a keverékbe a színegyezés létrehozásához, mint a normál színlátók. Ezt a 

műszert akkor szokták alkalmazni, amikor valaki nem fogadja el az Ishihara teszt alapján 

hozott tiltó ítéletet, és fellebbez. 

Az általunk kifejlesztett Colorlite teszt megvalósítja a két előbbi módszer erényeit: egyszerű, 

olcsó és gyors, ugyanakkor 100 színtévesztőn elvégzett mérések alapján igazoltuk, hogy az 

anomaloszkóppal 95% megbizhatósággal azonos mérési eredményt lehet vele elérni. Ez is 

pszeudoizokromatikus pöttyös teszt-ábrákat tartalmaz, mint az Ishihara teszt, de ennek ábrái 

fokozatosan nehezedően sorba vannak rendezve, így számszerűsíthető a színtévesztés 

súlyossága. Minél tovább jut el az egyre nehezebb ábrák felismerésében a vizsgált személy, 

annál jobb a színlátása. A mérési eredmény annak az ábrának a sorszáma, amelyet már nem 

ismert fel. A három, különböző színekből összeállított sorozat lehetővé teszi a színtévesztés 

súlyosságának és típusának meghatározását is: az első sorozat a vörös és zöld 

megkülönböztetésének képességét, a második a protos receptor hibáját, a harmadik pedig a 

deuteros receptor hibáját mutatja ki. Az ábrákon nem számokat, hanem a szemészetben 

gyakran alkalmazott „Landolt-C” jeleket kell felismerni, így a számjegyeket nem ismerő kis 

gyermekek is vizsgálhatók vele. A Colorlite teszttel kiválasztható a megfelelő színlátás javító 

szemüveg, és ellenőrizhető annak hatásossága is. 

 

Hazai és nemzetközi érdeklődés 

Bár a színlátás javító szemüvegek hazai és nemzetközi ismertsége még kicsi, az internet útján 

a korrekció lehetősége mégis kezd ismertté válni. Német országból, Finnországból, Spanyol 

országból is utazott már Magyarországra néhány színtévesztő egy mérés és egy szemüveg 

megvásárlása kedvéért, és egyre több magyar színtévesztőt is küldenek hozzánk a 

foglalkozás egészségügyi vagy pálya alkalmassági vizsgálatokról. 

 

Aki többet szeretne tudni a színtévesztésről és a korrekció lehetőségéről, látogassa meg 

honlapunkat! 

 

Dr. Wenzel Klára 

 

www.szintevesztes.com 

 

 



 


