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Történeti ismertetés Egyiptomtól a középkorig 
 

Írástörténet 
  

Írás: Nyelvileg kifejezett gondolatok maradandó rögzítésére szolgáló, kisebb-nagyobb emberi közös-
ségek által elfogadott, egyezményes grafikai jelek összessége. 
Most nem térek ki részletesen az írás előzményeire, a teljesség igénye nélkül említek párat, mert ennek 
a jegyzetnek nem célja a hosszú történeti ismertetés. A lények az, hogy az emberek megpróbálták kü-
lönböző módokon megjelölni tulajdonukat, híreket juttatni egymáshoz, egyáltalán valahogy kommuni-
kálni. Tehát: tulajdonjegy (billog), rováspálca, (világszerte elterjedt) hírnökbot, (Norvégia, Magyar-
ország) csomójelek, (inkák) kagylófüzérek, (Nyugat-Afrika) barlangrajzok (Lasceaux, Altamira). 
 
Négyfajta írást különböztetünk meg, miszerint: képírás, fogalomírás, szó- és szótagírás, betűírás 
 
A fejlődés útja a képírástól a betűig 
Képírás: (piktográfia) konkrét tárgyakat ábrázol, hol egy szót hol pedig mondatot. 
Fogalomírás: az elsődleges jelentésen túl is van értelme. Például nap, nem csak az égitest, hanem a 
melegség a hő jelölésére is szolgált. A fogalomírás jelei: ideogrammák 
Szó és szótagírás: A jelek egy hosszabb rövidebb hangsort képviselnek. Több szótagot egymás mellé 
írva, kialakul a szótagírás (silány: sítalp és lány rajza) 
Betűírás: csak a szavak hangalakját rögzíti és mindegy hogy a leírt szavak milyen tartalmat fejeznek 
ki. Démokritosz: „a tragédiákat és a komédiákat ugyanazokkal a betűkkel írják”  
 
Képírásos emlékek: 
Észak-amerikai indiánok írása: Téli krónikák: belülről kifele csigavonalban bölénybőrre írták. 
Kohau rongo rongo: húsvét szigeteken, fatáblákba írtak, kb. 700 jel. 
Mezopotámiai ékírás: ez az írástípus a leghosszabb ideig használt írásrendszer. 
Sumérok írása: írásuk jelei eleinte konkrét tárgyakat ábrázolt leegyszerűsítve. 
Agyagtáblák: agyagba vésték az ékírásos dolgokat. Gilgames Eposz. 
 
Az egyiptomi hieroglif írás: 
Rosette-i kő: Franciák találják meg, később a British Museum-ba kerül és Campollion megfejti a hie-
roglif írást. 
Hieroglíf írás: csak templomokon sírokban találhatóak meg, díszírás. 
Hieratikus írás: a hieroglifák egyszerűsített változata, papiruszra rótták.  
Demotikus írás: népi, gyorsírásszerű, a hieratikus írás egyszerűsített változata. 
A hettiták kétféle írása: Két nyelven közlő, bilingvis feliratokat Bossert fejtette meg teljesen. 
Krétai írások: Lineáris A és B írásnak nevezték. (88 szótagjel) 
Aztékok és maják írása: Szarvasbőrre és növényi rostra írtak, apró képecskékkel.  
Kódexek 3 csoportja: 

• miszték kódex: Mexikó története 
• azték kódex: naptárak 
• maja kódex: csillagászati ismeretek 
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A kínai írás: Jóscsontok: kínai papok jósoltak, képírás 
- ma a kínaiak 1 szónál a hanglejtéssel fejezik ki a jelentést. 
Koreai írás: Sze-Csong forradalmasítja az írást, geometriai elemekből állítja össze az ABC-t. 
Vietnami írás: Egyszótagú szavakból áll 
Japán írás: 

• a kínaival szemben már használ ragokat 
• hiragana, majd katakana írás 

 
Az első betűírások 
Protosínai írás: Minden mássalhangzót külön jellel rögzítettek ezzel a betűírást megteremtik. 
Ugariti betűírás: 30 jelből álló betűírás agyagtáblákon. 
Föníciai írás: sorokat jobbról balra rótták, először egybe majd pontokkal elválasztva. 
Arámiak írása: a föníciaiaktól vették az írást át, Kr.e. 7. sz. 
Héber írás: kvadráta, minden betű kis négyzetet tölt ki. 
Perzsa írás: jobbra-balra emelkedő sorokban is írnak. 
Török írás: sziyakat írás 
Görög írás: 

• föníciaiaktól veszik át, viszont van már magánhangzó és mássalhangzó is 
• dór, ión írás (K-NY) 
• ökörszántás (jobbra-balra írnak) 
• cserépszavazás: akit veszélyesnek gondoltak ráírták a nevét egy-egy cserépre és száműzték 

Görögöknél alapkövetelmény volt az írástudás! 

A latin betű fejlődése a görögök és etruszkok együttes hatására alakul ki. 
• kezdetben szögletes betűk, később gömbölyödnek 
• kapitális írás, nagybetűs – egyforma magasságú írás 
• rusztika: nyújtott karcsú könnyen írható (Pompeii-ben a falakra is írták) 
• unciális (csupa nagybetűs majuszkulából áll) 
• szemiunciális: (felfele vagy lefele túllógott) 
• karoling minuszkula: összhangban a román stílussal, kerek ívek árkádos betűforma 
• gót betű csúcsos, díszített (kódexek) 
• humanista írás: litera antiqua (régi betűk) írása. 14. sz. humanista tudósok 

A latin betű térhódítása mindenfelé elterjed, megállíthatatlan. 
 
A germán rúnák ősgermánok rúnákat véstek jóspálcákra, amik nem betűk, hanem szimbolikus mági-
kus jelek. A Rúna ABC eredetileg 24 jelből állt, de létezett egy 16 betűs változata a futhark is. 
A Glagolita és Cirill írás Konstantin (szerzetesi nevén: Cirill) megalkotja a glagolita 40 betűs szláv 
ABC-t és lefordítja a Bibliát. Görög ABC kis- és nagybetűit is tartalmazza. 
Cseh, lengyel, horvát és a Glagolita írás Husz János kiiktatja a kettős betűket és lágyító-jeleket al-
kalmaz. A 11. században Kijevben lesz a szláv írásbeliség központja. 
I. Péter cár írásreformja orosz ABC kialakítása (cirill írás leegyszerűsített változata) 
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Hordozóanyagok 

 
Az emberiség körülbelül Kr.e. 3000 óta használja az írást gondolatai rögzítésére. Eleinte leginkább a 
természetben található anyagokra vésték az emberek írásaikat, ilyen volt például a kő. Majd később er-
re a célra külön megformázták magukat a köveket, hogy könnyebb legyen a használatuk. Voltak olyan 
területek, ahol nem lehetett olyan könnyen követ találni, például a síkságok. Ezeken a helyeken az 
agyagtáblákat használták mint íráshordozókat. Abba vésték bele az írást, majd napon szárították és ki-
égették. Az Ókori Egyiptomban a papiruszsásból (Cyperus papyrus) készített papirusz íveket használ-
ták az írás rögzítésére. A papiruszsás élőhelye főleg a Nílus vidéke volt. Európában később a perga-
men vált fontossá, amely juh- és kecskebőrből készült.  
 
A papirusz növényi rostokból – elsősorban a papiruszsásból – készített, írásra alkalmas felületű anyag. 
Általában tekercsben tárolták, mert a hajtogatást nem tűri. A korai egyiptomi köznapi írás legfontosabb 
alapanyaga, amely meghatározta az írásfejlődést is. A korai középkorban Európában is elterjedt, de 
Egyiptom 641-es arab megszállása után az alapanyag hozzáférhetetlenné vált, ezért jelentőségét elvesz-
tette, és más anyagokkal próbálták helyettesíteni. A papirusz egyfajta nád, rostos szárából vékony sze-
leteket vágtak, amelyeket egy vízzel nedvesített deszkalapon szorosan egymás mellé helyeztek, és si-
mára kalapáltak. Ezekre keresztben újabb csíkokat fektettek, és fakalapáccsal - további nedvesítés - 
közben a két réteget összedolgozták. A papiruszlapokat (darabja kb. 20×20 cm) a napon megszárítot-
ták, majd kő- vagy csonteszközzel a felületüket simára csiszolták. Ezután összeragasztották és tekercs 
formájában hozták forgalomba. A papiruszra írt szövegeket 70-100 évente újraírták, mert a papirusz 
ennyi idő alatt széttöredezett. 
 
A pergamen (magyarul hártya) az ókor óta az írás rögzítésére használt cserzetlen, szőrtelenített ál-
lati bőrből készült fehérített, vékonyított, általában kétoldalas írásra alkalmas lap. Az elnevezés va-
lószínűleg az ókori görög város, Pergamon (ma Bergama, Törökország) nevéből származik. A ha-
gyomány szerint itt készítettek először pergament a Kr. e. 2. században. A pergamen készítéséhez a 
lenyúzott állati (borjú-, juh-, kecske-, esetenként ló-, nyúl-) bőrt először meszes fürdőben áztatták 
(melegebb éghajlatú országokban egyszerűen kiterítették a napra), majd a megpuhult szőrzetet és 
húst lehúzták a bőrről. Ahol csak lehetséges volt, ott a bőr külső rétegét (szőroldal) is eltávolítot-
ták. Ebben a fázisban vált az irhából tulajdonképpen pergamen. A megtisztított irhát ezután még 
két napig tiszta vízben áztatták, hogy kimosódjon belőle a mész, ezt követően feszítették csak ki a 
bőrt egy arra alkalmas kereten. A bőr ennél a fázisnál már feszes és rugalmas, de még nedves volt. 
A pergamenkészítő állandóan nedvesen tartotta, forró vizet locsolt rá. Ezután kezdte el erőteljesen 
dörzsölni a lunellummal. A munka előrehaladtával a pergamenkészítő állandóan egyre szorosabbra 
húzta a kereten a feszítő-pöcköket, és kis kalapáccsal meg is ütögette őket, hogy biztosabban tart-
sanak. Az irhát ezután hagyta megszáradni a kereten: ekkor már olyan feszes volt mint egy dob.  
A feszítőpöckök kioldása után a száraz, hártyavékony kész pergament leemelték a kertről, hogy 
összegöngyöljék és/vagy raktározásra, eladásra bocsássák. 
 
Bagdadi kalifa kínai foglyai elárulják a papírgyártás trükkjét így elterjed a papírgyártás. 
Kínában valószínűleg már időszámításunk előtt ismerték a papírt. Megjelenéséig főleg selyemre és 
bambusz-szeletekre írtak. A feltalálója nem ismert, az viszont bizonyos, hogy Tsai Lung, az udvar 
egyik minisztere 105-ben egy rendeletében megállapítja a papírra írt beadványok érvényességét. Főleg 
a selyemhernyó tenyésztéséhez is fontos eperfából és bambusznádból készítették. Cai Lun volt az (Kr. 
után 50-121), – a Han-dinasztiabeli Ho Ti kínai császár egyik hivatalnoka és fegyvertárának igazgatója 
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–, akinek a papírgyártás feltalálását tulajdonítják, melynek dátumát Kr. u. 105-re teszik. A gyártás titkát 
sokáig őrizték Kínában, és hosszú idő kellett az ismeretek elterjedéséhez. Az első gyárat a Kínába ve-
zető kereskedelmi út egyik fontos állomását jelentő Szamarkandban alapították, miután 751-ben a 
Talasz folyónál a k ínaiak vereséget szenvednek az araboktól és a fogságba került kínai papírkészítő 
foglyoktól az arab mesterek eltanulták a papírkészítést. Szamarkandban kezdődött el az arab papír-
készítés története. Innen terjedt el azután a papírgyártás tudománya először a mohamedán országokban 
a 8. században. Arábián és Észak-Afrikán keresztül jutott el Európába a 11. század elején. 

• a kivágott fa kérgét lehántják, a megtisztított részt apróra darabolják; 
• vegyszerekkel vagy gépi darálókban leválasztják a cellulóz rostokat, eredménye egy sűrű pép; 
• a pépet többször öblítik és mossák, többnyire klórral fehérítik; 
• a pépből egy szitaszalag kirázza a vizet, a maradék széles papírlappá áll össze; 
• a papírszalagot nedves görgőkön és melegített hengereken futtatva megszárítják; 
• az elkészült papírt feltekercselik. 

 
A kódex (a latin codex, fatábla szóból) kézzel írott középkori könyv, a 4. században jelent meg. 

A papír európai elterjedéséig (kb. 11. század) csak pergamenre írták. Megjelenése is a pergamennek 
köszönhető. A korábban általánosan használt papirusz nem volt alkalmas könyv készítésére, tekercsek 
formájában alkalmazták. A legszebb és leginkább díszes kódexeket később is mindig pergamenre ké-
szítették: hóráskönyveket és egyéb, hosszú időre szánt könyveket. Kötése általában bőrrel bevont, fém-
kapcsokkal összefogott két fatábla (innen származik a neve). Az értékesebbeket néha arannyal, ezüsttel 
és drágakövekkel díszítették. 

Egy-egy kódex nem egyszerű lapokból (folio), hanem levélpárokból, bifoliumokból állt. 4‒5 lap egy-
másba hajtogatásával, közepükön átvarrással egybeerősítve készültek az ívek. Minden középkori kéz-
irat ilyen ívekből állt össze: egy kódex tehát olyan könyv, mely több kisebb összefűzésével alakult ki. 
Egy középkori ív általában nyolc lapból, vagyis négy bifolióból áll – ez a qvaternio. Előfordult a 6 
(ternio), 10, 12, 16 és 24 lapos ív is. Ha a szöveg terjedelme úgy kívánta, különböző terjedelmű íveket 
kötöttek egybe, illetve melléjük néhány foliót. Például a Képes krónika pergamen törzsanyaga 75 folio, 
mely kilenc qvatenióból és három folióból tevődik össze. Az ívek összeállításánál a szembenálló olda-
lak megegyeznek: azaz pergamennél húsoldal mindig húsoldal felől, szőroldal mindig szőroldal felől 
következik, papír esetében pedig a vízjeles oldal vízjeles oldallal néz szembe.  
 
Az első évezredben Európában szinte csak a kolostorok falai közt, a scriptoriumokban folyt kódexírás, 
-másolás, kivéve Bizáncot, ahol állami intézményekben is. A 12. századtól mind nagyobb lett az ezzel 
foglalkozó világi intézmények száma. Itáliától Németalföldig léteztek ilyen műhelyek, céhek. Emelke-
dett az igényes, művészi kódexek száma és színvonala. Mindez több ember: a másoló scriptor, a szöve-
get részekre tagoló, címeket kiemelő rubricator, a kódex aranyozását végző illuminátor, az iniciálékat 
festő miniator, a korrektor, a könyvkötő összehangolt munkájának eredménye volt. Magyarországon a 
16. századig, a könyvnyomtatás elterjedéséig virágzott a kódexírás. Az országtól délre és keletre még 
századokig megőrizte fontosságát.  
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A Gutenberg-galaxis 
 

A kifejezés az emberi kultúrtörténetnek arra a szakaszára utal, amelyben a nyomtatott könyv mint is-
meretközlő közeg kiemelkedő szerephez jutott (a 15. századtól napjainkig). 
A könyvnyomtatás, a könyv elterjedése, később az általánossá váló írás-olvasás oktatása tette lehetővé 
azt, hogy – elvileg – minden ember hozzájusson a tudáshoz, a tudomány, a művészet alkotásaihoz és 
eredményeihez, a hírekhez, egyáltalán mindenhez, ami szavakba, szövegekbe foglalható. A Gutenberg-
galaxis kifejezés csak akkor jelent meg, amikor annak felmerült belátható vége. Először a televízió, 
majd a s zámítástechnika, az internet terjedése keltette fel az aggodalmat, hogy a nyomtatott szóra 
előbb-utóbb nem lesz szükség. 
A Gutenberg-galaxis a német Johannes Gutenbergről, a könyvnyomtatás feltalálójáról kapta a nevét. 
Az emberi művelődéstörténet új korszaka kezdődött a 15. század közepén Gutenberg találmányával. A 
fölfedezés lényege a betűk sorozatgyártásának, azaz az azonos betűknek a sokszorosítása, amely által 
lehetővé válik szövegek kiszedése, majd a sajtó felhasználásával ezekről több azonos példány készíté-
se. A kézzel írott könyv (kódex) mellett megjelent a nyomtatott könyv, amelynek döntő szerepe lett a 
műveltség elterjedésében, valamint az információ terjesztésében. Mozgósító, agitatív hatása miatt a po-
litikai, társadalmi és kulturális mozgalmak még napjainkban is igénybe veszik nézeteik terjesztésére. 
Johannes Gutenberg eredetileg Geusfleisch néven valószínűleg 1397-ben a n émetországi Mainzban 
született. Halálának idejét pontosan tudjuk:1468. február 3. Már az 1430-as évek végén kísérletezett a 
nyomtatással, de nyomtatványai csak az 1440-es évekből ismeretesek. Találmánya alkalmazásának 
pontos időpontja ismeretlen, ezért a könyvtörténeti kutatók az 1440-es esztendőt fogadták el nemzetkö-
zi közmegegyezéssel. Az általa nyomtatott kiadványok egy része kis terjedelmű munka volt: népköny-
vek, kalendáriumok, búcsúlevelek, imádságok, latin nyelvkönyvek, s egy papi bulla. Főműve a napja-
inkban is az egyik legszebbként számon tartott nyomdai munka, a kézi festéssel gazdagon díszített 42 
soros Biblia, amely 1450-1455 között készült. Gutenberg találmánya rövid időn belül ismertté vált Eu-
rópa számos országában. Mai ismereteink szerint 1500-ig 18 ország 260 városában 1125 nyomda mű-
ködött, az általuk megjelentetett művek száma 40.000 körülire tehető. 
Az előre fából kifaragott, vagy öntött kész oldalak nyomtatása már szokásban volt. Először a fatáblákra 
vésték az egész szedéstükröt. A folyamatnak azonban volt egy nagy hátránya, mivel minden egyes 
könyvhöz teljesen új fametszeteket vagy nyomódúcokat kellett készíteni, nemigen lehetett vele sokféle 
könyvet előállítani. Gutenberg a kevesebb vésés miatt, a fatáblákat fűrészelte fel különálló betűkre. 
Ezek a betűk nem simultak szépen egymáshoz, 
nem álltak egyenes vonalban. Nem lehetett ve-
lük jó minőségű nyomatot létrehozni. Ekkor 
gondolt arra, hogy fémből próbál betűket csi-
nálni. Először acélból mind-egyik betűből egy-
egy példányt vésett ki. Ez volt az ún. pa trica 
vagy bélyegző, amelyet azután egy valamivel 
lágyabb réz vagy bronz darabba ütött. Így ke-
letkezett a negatív – azaz mélyedést és nem a 
domborulatot felmutató – betűképet tartalmazó 
matrica. Ezt használta az öntőkészüléknél, a 
végső betű elkészítéséhez. Hosszú kísérletezés 
után találta meg a megfelelő ötvözetet, mely-
nek összetétele nagyrészt ólom, és bizonyos 
arányú antimon és ón. 

A Gutenberg-biblia facsimile kiadása. Gutenberg eredeti 
célja egyszerűen a lassú kódexirás kiváltása volt. Az iniciá-
lékat, és a díszítéseket utólag, kézzel festették. 
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Az általa használt fából készült sajtó szőlőprésen alapult, és 
egyszerű szerkezetű volt – a szöveget a sajtó nyomóalapján 
egy keretbe rögzítették, fanyelű birkabőr párnás festéklabda-
csokkal festékezték, majd a prés csavarorsójának elforgatásá-
hoz meghúztak egy hatalmas kart. Ez egy vastag falapot pré-
selt a p apírra, így létrehozva a s zöveg lenyomatát. A papírt 
nyomtatás előtt benedvesítették, hogy jobb nyomatminőséget 
érjenek el. Kétszáz év telt el, mire a nyomógépeknek ezt az 
alapvető kiképzését megváltoztatták, és a festékező labda-
csokat hengerekkel váltották fel. A Gutenberg találmányán 
alapuló nyomtatás gyorsan elterjedt Európában, és 1473 pün-
kösdjén Hess András budai nyomdájában már meg is jelen 
az első Magyarországon nyomott könyv, három évvel meg-
előzve Angliát. 

Gutenberg jelentősége nem abban rejlik, hogy a fémből készült mozgatható betűmintákat használta, 
hanem abban, hogy a modern könyvnyomtatáshoz szükséges négy alapvető összetevőt: a mozgatható 
betűmintát, a nyomógépet, a megfelelő nyomdafestéket és a papírt egy gyártási folyamatban tudta ösz-
szehangolni. Ezek közül a papír volt az egyetlen, amit készen kapott (lásd Cai Lun). Gutenberg a 
nyomtatás alkotóelemeinek összekapcsolásával a gyártásnak egy hatékony rendszerét alakította ki, ez-
által a könyvnyomtatás tömegtermelési folyamattá vált. Egy nyomtatott könyv hatása ugyanis nem 
különbözik egy kézzel írott társától. A könyv-
nyomtatás fölénye a tömegtermelésben van, és 
Gutenberg találmányának fontossága ebben mu-
tatkozik meg. A kultúrában, a tudományban és 
egyáltalán az emberiség történetében óriási lé-
pés volt, az internet megjelenése hasonlítható 
hozzá talán. Nem is beszélve arról, hogy elterje-
désével nemcsak a tudás elsajátításának az útját 
szélesítette ki, hanem komoly társadalmi válto-
zásokhoz is hozzájárult, (reformáció, polgáro-
sodás stb.) a t udás már nem pusztán a hatalom 
és az elit birtokában maradt. Sokan a nyomtatott 
könyvek és sajtó haláláról beszélnek a net elter-
jedésével, de láthatjuk, hogy manapság is maka-
csul tartja magát. Világvége utáni science 
fiction-okban a főhős is elhagyott könyvtárak-
ban bolyong, és nem szerverfarmokon. 

Magyarországon még ma is használatos – bár 
nehéz fellelni – a hagyományos kéziszedés  
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A klasszikus sokszorosítási eljárásoktól az offsetnyomtatásig  
és a digitális megoldásokig  

Magasnyomtatás 
 

A magasnyomtatás olyan grafikai eljárás, melynél a nyomódúc felületé-
ből azok a részek emelkednek ki, amelyek a lenyomat rajzát adják, ill. a 
festékezés és a nyomtatás után a festéket a papírra viszik át. A fehérnek 
szánt (nem nyomó) részeket mechanikus (vésés, metszés, kaparás) vagy 
kémiai (maratás, olvasztás) eljárásokkal távolítják el. A Gutenberg-féle 
nyomtatás is magasnyomtatás. Tulajdonképpen nagyon sok mindenből 
készíthető nyomódúc, a gyerekek pecsétnyomdájától a krumpli-
nyomatokon át egészen a legkorszerűbb eljárásokig. A legismertebb eljá-
rások mégis: linóleummetszet, fametszet, papírmetszet, cinkográfia, de 
lehet gipszmetszet, különböző szigetelőanyagok és még ki tudja még mi, 
ennek csak a fantázia és a kísérletező kedv szab határt. 

 

A magasnyomás a legősibb nyomtatási technika. A nyomtatás Kínában 
már a 8. században feltehetőleg ismert volt. A magasnyomtatás kezdet-
leges formáját, a fadúcos nyomtatást alkalmazták, mely abból állt, hogy 
egy kézzel vésett falapot befestékeztek, majd egy papírlapot ráterítettek, 
és száraz kefével a hátoldalát dörzsölve hozzásimították. Ugyanekkor 
már megpróbálkoztak fából faragott, szedhető írásjegyekkel is, jó néhány 
nyomtatott könyvet készítettek, de az eljárás nem terjedt el széles körben. 
Használtak még vésett fahengereket is kis terjedelmű anyagokhoz, aláírá-
sokhoz, hirdetményekhez, rendeletek terjesztéséhez. Művészi vonatko-
zásban az egyik legszebb példa Dürer (15. sz.) munkássága. A hazai mű-
vészetből Derkovits Gyula (20. sz.) fametszet-sorozata említhető mint a 
magasnyomás egyik kiemelkedő példája.  

A magasnyomtatást egy szűk területen ma is alkalmazzák – magánkiadá-
sú, korlátozott példányszámú könyvek és kis volumenű munkák, például 
meghívók és hasonmás könyvek készülnek ezzel az eljárással. Előnye a 
jó festékfedés, intenzív színek, szép, éles betűkép, nincs raszter (mint az 
offsetnyomásnál). Hátránya, hogy lassú, drága, nehéz elkészíteni a 
nyomóformát, és jobb minőségű papírt igényel. 
 
A sors fintora, hogy az offsetnyomtatás (később) sebessége és ára miatt is 
a nyomdaiparból kiszorította a magasnyomtatást – és a mélynyomtatást is 
nagyrészben, (később) – újra reneszánszát éli a flexonyomtatás formájá-
ban, amit elsősorban a csomagolóanyag gyártásban használnak. Olcsó és 
gyors technológia, egyre javul a minősége, így egyre nagyobb részt hasít 
ki az offset birodalmából, nyomnak már újságokat is vele. 

Albrecht Dürer: Szent Mihály 
harca a sárkánnyal, fametszet, 
39.2 x 28.3 cm 

Derkovits Gyula: Dózsa sorozat (IX. Dózsa a tüzes trónon) 1928  
fametszet, 515 × 440 mm 
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Mélynyomtatás 
 

A mélynyomtatás olyan grafikai eljárás, amelynél a festék a nyomó-
forma mélyedéseiből kerül át a papírra. A mélynyomásra jellemző, 
hogy a papír felületén enyhén kidomborodva ül meg a festék, továb-
bá hogy a fazetták (a nyomóforma ferdén megmunkált peremei) be-
nyomódnak a papírba, ezzel a papíron egy plasztikus keretet képez-
nek. A dúcról úgy készülnek a levonatok, hogy a lemezt gumilap 
vagy bőrtampon segítségével bekenjük sűrű mélynyomófestékekkel, 
majd a felületéről vékony papírral, skiccpausszal letöröljük a fölös-
leges festéket. A sima felületről a festék könnyen lejön, míg a mé-
lyedésekben megmarad. A nyom-tatáshoz acélhengeres mélynyomó-
prést használunk, és áztatott mélynyomópapírt, amely könnyebben 
kiszívja a mélyedésekben maradt festéket. A megmunkálás módja 
szerint két csoportba sorolhatóak a mélynyomó eljárások: mechani-
kus és maratott. 
A mechanikus eljárások többnyire fémmetszetek (rézmetszet, acélmetszet, hidegtű, borzolás 
(mezzotinto). Ezeknél a technikáknál a lemezt metszőkésekkel vagy egyéb speciális eszközökkel mun-
káljuk meg. 

A maratott eljárásokhoz tartoznak a karcok, az aquatinta, a lágyalap, a repesztés, a krétamodorú 
karc és a lavírozott technikák is, valamint ezek kombinációja. Itt a rajz bemélyedését a metszés, ka-
parás vagy a vésés helyett különböző marófolyadékok használatával érjük el. 
 

A mélynyomtatás a 15. sz.-i aranyművesek és ötvösök ékszerdíszítésre 
használt technikájából alakult ki, ezért az első nyomatokat az ötvös-
műhelyekben dolgozó fémmetszők készítették. Itáliában és a mai Né-
metország területén alakultak először rézmetsző műhelyek. A német 
Albrecht Dürer (15. sz.) a fametszés mellett a művészi rézmetszésben 
a grafika történetének egyik legkiemelkedőbb művésze. Grafikái több-
nyire bibliai jelenetekhez készültek (Mária élete, Passió). A 15. száza-
dig kézzel vésték a formákat. Majd savas maratással finomabb árnyala-
tok visszaadását is lehetővé tették. Ez az eljárás kimondottan művészeti 
célokra volt használatos. Kiemelkedő művelője a holland Rembrandt 
Hermesz van Rijn (17. sz.)  
Manapság a mélynyomtatás elsősorban ott játszik szerepet, ahol igen 
nagy a példányszám (300.000 vagy annál több), például heti magazi-
noknál. Ha valakinek a kezébe kerül egy régi Nők Lapja a hetvenes 
évekből, az megfigyelheti, milyen is a nyomdai mélynyomtatás. 

(Atheneum nyomda) A képek részletgazdagsága kiváló (kivéve a betűket), mivel finomabb rácsot al-
kalmaz mint a többi eljárás. A mélynyomtatás előnye, hogy maga a nyomtatás egyszerű és gyors, rá-
adásul rosszabb minőségű papíron is minőségiek a képek, hátránya viszont az, hogy drága a nyomó-
forma elkészítése és csak magas példányszámnál térül meg. A mai idők – amikor folyamatosan csök-
ken a példányszám – nem kedveznek ennek a technikának. A mélynyomógépek száma mára nagyon le-
csökkent, ezeket nagyrészt értékpapírok, biztonsági papírok előállítására használják.  

Rembrandt: Önarckép ablaknál, 
1648, rézkarc 
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A technika jövőjét a tamponnyomtatás jelenti, mely hasonlóan az offsetnyomtatáshoz, egy közvetett 
nyomtatási forma. Először egy rugalmas anyagra mélynyomtatással juttatják a festéket, aztán ezt az 
anyagot nyomják a nyomandó felületre. Az anyag rugalmassága lehetővé teszi, hogy nem csak sík felü-
letnél használható. Manapság többek közt ajándék- és reklámtárgyak (például tollak, öngyújtók) eseté-
ben alkalmazzák. 

 

Síknyomtatás 
 

A legfiatalabb nyomtatási technológia, és hamar nagy 
karriert futott be. A litográfia feltalálója Alois 
Senefelder német színész. A technológiát 1799-ben 
Bajor-országban véletlenül fedezte fel. A litográfia 
sík-nyomtató eljárás, mivel a nyomó- és nemnyomó 
elemek egy síkban helyezkednek el, eltérően a magas-
nyomás kiemelkedő, a mélynyomás bemélyedő felü-
leteitől. A litográfia alkalmazásakor sík kőtáblákat 
használnak nyomóformaként, és ez a módszer ma is 
használatos művészi nyomatok készítésekor. A nyo-
móformán a nyomó felületeket kémiailag kezelik, 
aminek következtében zsírszerető és víztaszító tulaj-
donságúak lesznek, míg a nemnyomó részek a vizet kedvelik és a festéket taszítják. A nyomóformát vi-
zezik, aztán festékezik, a festék csak a nyomandó felületen tapad meg. Amikor a nyomólemez (kő) a 
papír felületével érintkezik, nyomat csak a festéket felvett nyomóelemeken keletkezik. A többszínű 
nyomathoz több kőlap szükséges. Ez esetben minden szín külön kőlapon van, és ügyelni kell rá, hogy a 
lapot pontosan helyezzék el, hogy a kontúrok illeszkedjenek. Színes nyomatokat Henri de Toulouse-

Lautrec és Alfons Mucha is készített. Toulouse-Lautrec újított az 
eljáráson, fogkefével seperte fel a f estéket, így optikai keveréssel 
változatos színeket tudott létrehozni plakátjain. A 20. század elején 
már Toulouse-Lautrec előtt is nyomtattak plakátokat ezzel az eljá-
rással. Hatalmas előrelépés volt a többi eljáráshoz képest, mert a li-
tográf kő sok egyforma minőségű nyomatot tudott produkálni ol-
csón és gyorsan. Nagy segítség volt ez a plakát karrierjében a szá-
zadelőn. 

A litográfia utódja az offsetnyomtatás (offset = közvetett nyom-
tatás), mely a legelterjedtebb technológia manapság. Előnyei között 
említhetjük a jó színvisszaadást, az olcsó nyomóformát és a gyors 
beigazítást. Részletesen később ismertetjük. Hátrányát leginkább a 
folyamatos nedvesítésből adódó problémák okozzák: papírnyúlás, a 
festékfedettség sokszor gyatra, színingadozás. Az offsetnyomtatás 
hegemóniáját egyedül a digitális nyomtatás veszélyezteti. (később) 

 
 
 

Henry de Toulose-Lautrec:  
Jane Avril a Jardin de Paris-ban. 1893, litográfia, 124 x 91.5 cm 
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Szitanyomtatás 
 

Kínában és Japánban már évszázadokkal ezelőtt 
nyomtattak textíliát sablon felhasználásával. A 
formát fakeretre feszített emberi hajból, majd ké-
sőbb selyemszálból készült szita alkotta a rára-
gasztott rizspapírból kivágott sablonból. Az így 
készült formáról kisebb példányszámban többnyi-
re textil nyomathordozóra nyomtattak. A szita-
nyomást tehát régi időkben is alkalmazták és fel-
használták a művészien festett textíliák készítésé-
re. Ezután az eljárás némileg feledésbe merült, és 
Európában csak a 19. században támadt fel újra a 
textiliparban, ahol is filmnyomtatásnak nevezték 
el. A lyoni selyemipar alkalmazta elsősorban a 
filmnyomás eljárást, vagyis a szitanyomást a selyem nyomtatására, díszítésére. A közelmúlt éveiben a 
gépesítés és az automatizálás nagymértékben fejlődő eljárássá tette a szitanyomtatás eljárást, amely így 
jogosan került negyedikként a korábban ismert három fő nyomtatási eljárás mellé.  
A nyomtatás művelete ma is változatlan, csak a felhasznált anyagok korszerűsödtek. Eredetileg egy ru-
góval ellátott acélszalag (simítókés, „rakli”) segítségével – ma már gumiból készül – „préselik” át a 
festéket a szitán, amely azt csak a fedetlen részein engedi át. A nyomat a legkülönbözőbb anyagokra, 
papírra, fára, üvegre, fémre, textíliákra készülhet. 
Eredetileg plakátok, transzparensek, dekorációk készültek szitanyomással, de ma már kedvelt eljárás 
(szeriográfia) grafikusművészek körében is. A digitális nyomtatási eljárások fejlődése és elterjedése 
miatt ma már leginkább csak nagyobb tételszámú munkáknál alkalmazzák. Elsősorban egybefüggő 
homogén színfoltok, szövegek, emblémák nyomtatására ajánlott. Többszínű nyomtatás esetén, színen-
ként külön szitát kell készíteni. A művészeti lapok esetében előfordul, hogy csak egy alapot nyomtat-

nak, amit a művész kézi festéssel, rajzolással egészít ki. Így 
egyedi grafikát hoz létre. 

Andy Warhol (1928 –1987) amerikai művész, aki a pop art 
egyik vezető művésze volt, hozta be a művészeti kontextusba a 
szitanyomást mint technikát. Munkái témáivá a 60-as évek 
Amerikája hírességeit, hirdetéseit és a fogyasztói társadalom vi-
lágát tette. 
A technológia előnye a viszonylag olcsó sablon-előállítás, a 
nyomtatható anyagok széles köre. A digitális nyomtatás előtt – 
úgy a n yolcvanas évekig – szinte egyeduralkodó volt a kis-
példányszámú nyomtatásban. Hátrányát a durva szövetből 
adódó, legfeljebb 50 lpi nyomdai rács jelenti, finom, apró rész-
leteket nehéz volt nyomtatni vele. Ámbár ma már 200 lpi sűrű-
ségű szita is használatos. 

Andy Warhol: Marilyn 1967, szitanyomat, 
91.5 x 91.5 cm 
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Mai nyomdászati eljárások – offsetnyomtatás  
(íves és rotációs) 

 
A manapság legelterjedtebb offsetnyomtatás alapja a 
litográfia, amit az előző fejezetekben már bemutat-
tam. Természetesen technológiailag sokat változott, 
elterjedését a 2 0. század elejére tehetjük. Még-
egyszer leírom: a n yomóformán a n yomó felületeket 
kémiailag kezelik, aminek következtében zsírszerető 
és víztaszító tulajdonságúak lesznek, míg a 
nemnyomóak a vizet kedvelik, és a festéket taszítják. 
A nyomóformát vizezik, aztán festékezik, a festék 
csak a nyomandó felületen tapad meg. Amikor a 
nyomólemez (illetve a gumihenger) a papír felületé-
vel érintkezik, nyomat csak a festéket felvett nyomó-
elemeken keletkezik. Az alapvető különbség a litográ-
fia és az offsetnyomtatás között az, hogy nem követ, hanem egy hengerre felfeszített fémlemezt festé-
keznek fel, ami egy gumihenger közvetítésével viszi fel a festéket a papírra. A gumihenger használatá-
nak oka az, hogy védje a fémlemezt a kopástól, kevesebb vízzel érintkezzen a papír, és még a nyomási 
egyenetlenségeket is kiegyenlítse. 
 

Íves offsetnyomtatás 
Az íves nyomtatás ‒ mint ahogy a neve is mutatja ‒, ívekre vágott  papírokra történik, méretük az A/4-
es papírtól egészen az A/0-ig terjed. Az íves nyomógépek lehetnek csak egy nyomóhengeresek (Ma-
gyarországon jellemzően a Romayor nevű gépek ilyenek) vagy akár hat werkesek (nyomóhengerek 
németes neve) és nyomtathatnak csak a papír előoldalán, vagy mindkét oldalon. A nyomdagépek Rolls-
Royce-a a Heidelberg márkájú, német gyártmányú gép. A hat werkre azért lehet szükség, mert az alap 
cyan, yellow, magenta és key (fekete) mellett szükség lehet pantone-színek nyomtatására is, vagy eset-
leg formalakk nyomására, ami egyrészt fényes (vagy 
ha kell matt) felületet biztosít, másrészt megvédi a 
felületet mindenféle felületi behatástól (karcok, fes-
ték elkenődése, ujjnyom stb.). Van még olyan eset 
is, amikor több nyelven készítenek egy katalógust, 
könyvet, miegyebet, és ezért kinyomják először a 
képeket CMYK módban plusz az egyik nyelvet fe-
ketével, de a példányszámnyomás felénél kicserélik 
az ötödik lemezt, amin a szöveg van és beteszik a 
másikat, amin a másik nyelvű szöveg van. Így nem 
kell két garnitúra offsetlemezt készíteni, kétszer be-
állni, ami jelentős költségmegtakarítás. 
A nyomdagépek általában B méretezésűek, amire 
azért van szükség, mert ha A formátumú papírra 
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akarunk nyomtatni a vágás, a kifutó, a greifer befogó (a nyomdagép papírbehúzójának németes neve) 
igényel még helyet, plusz méretet magának. 
 
Tekercsoffset nyomógépek  
Magyarországon ‒ hibásan ‒ általában rotációs offsetnek nevezik, úgyhogy ha ezt hallja valahol a ked-
ves hallgató, akkor tudja, hogy ez a tekercsoffsetet takarja. A rotáció mindössze annyit jelent, hogy a 
nyomógép olyan mint egy mángorló: a h engerek egymással érintkezve forognak, és közben áthalad 
köztük a papír.  
Amúgy az alapvető különbséget az jelenti, hogy ez esetben nem ívekre vágott papírokra nyomtatnak, 
hanem egy hatalmas papírhenger van befűzve a nyomdagépbe, és az fut a hengerek között nagy sebes-
séggel. (15‒150 ezer nyomat óránként) A papír mindkét oldalát egyszerre képes nyomtatni. A tekercs-
nyomó offsetgépek közvetlenül a nyomtatás után képesek hajtogatni is a papírt, a nyomatot azonban ‒ a 
festékelkenődés megelőzésére ‒ előtte szárítani is kell, amit a papírpálya fűtött alagúton történő átveze-
tésével érnek el. A szárítás történhet gázlánggal, meleg levegővel, UV- vagy infravörös sugárzással. 
A tekercsnyomó offsetgépeket általában nagy példányszámú magazinok, utazási- és egyéb katalógusok, 
könyvek, reklámanyagok nyomtatására használják. Manapság, amikor a nyomtatott kiadványok pél-
dányszáma és jelentősége is csökken, a tekercsnyomó offsetgépek egyre inkább kihasználatlanok, mert 
csak bizonyos példányszám fölött érdemes használni őket, a költségek csak akkor térülnek meg. A 
nyolcvanas-kilencvenes években az egyik legnagyobb „rotációs offset“ nyomda a Kossuth volt a Jász-
berényi úton, ezen jegyzet szerzője is tervezett havilapot, és kísérte ott figyelemmel a nyomtatását. Mi-
nap haladtam el előtte, a helyén mindenféle kft.-k székhelye, raktára van, vagy jórészét a gaz lepte el. 
Nagyon gyorsan alakul át a nyomdaipar, köszönhetően a változó igényeknek és a digitális technikának.  
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Mai nyomdászati eljárások – tamponnyomás, flexo 
 

Tamponnyomás  
A tamponnyomás egy indirekt mélynyomási eljárás. Egy sík lapba, 
azaz a k lisébe bizonyos mélyedéseket maratnak, ez a n yomatkép. 
Ezeket a m élyedéseket töltik meg festékkel, majd egy sima, rugal-
mas szilikonkaucsukból készült bélyeg a klisére rányomva (a szil-
ikon festéktaszító)  felveszi a festék egy részét, és átadja azt a nyo-
mandó tárgyra. A festékátadó bélyeget nevezzük tamponnak és maga 
az eljárás is innen kapta elnevezését. A szilikonkaucsuk rugalmassá-
gának köszönhetően a tampon a festék leadása során felveszi a nyo-
mandó tárgy alakját, ezáltal válik lehetségessé a nem sík felületek 
tamponnyomása. Egy tampon kialakítása függ a nyomandó munkada-
rab alakjától, a nyomatkép fajtájától, helyzetétől, méretétől. A magas-
ság-kiegyenlítő szerkezet alkalmazásával lehetőség nyílik a különbö-
ző magasságban elhelyezkedő felületek egyszerre történő megnyomá-
sára is.  

 

 
Flexonyomás  
A flexonyomás a magasnyomtatás egy speciális típusa, mely hajlékony fotopolimer nyomólemezeket, 
és híg, folyékony nyomdafestéket használ (ma már inkább vizes mint alkoholos) melynek száradása pá-
rolgással történik. A nyomóelemek, akárcsak a hagyományos nyomóformánál (linómetszet, fametszet) 
kiemelkednek. A legtöbb flexonyomógép tekercses nyomathordozóra nyomtat. A nyomólemezre a 
nyomdafestéket fémhenger viszi fel, ennek a h engernek a felületébe csészék vannak gravírozva, 
melyek a festéket megtartják, és a rugalmas nyomólemezre továbbítják. Elsősorban csomagolóanyag-
gyártásban használják, mert valójában bármilyen anyagra lehet vele nyomtatni. Azt hallottam, hogy 

mivel viszonylag olcsó tecnológia, 
már az egri borászok is összálltak, 
és beruháztak flexogépre, mert 
jóval gazdaságosabban tudják gyár-
tani a boroscímkéiket. A techno-
lógia rohamosan fejlődik, ma már 
nem ritka, hogy napilapokat, maga-
zinokat is nyomtatnak vele, ki-
használva azt az előnyös tulaj-
donságát, hogy az eljárás nem 
szenved a festék-nedvesítőfolyadék 
egyensúlytól mint az offset. 
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Digitális eljárások 
 

Az alapvető különbség az eddig tárgyalt összes hagyományos nyomtatási eljárás és a digitális között 
az, hogy itt nincs nyomóforma. Pusztán egy file-ra van szükség (ps, pdf, jpg, tiff stb.) amit digitálisan 
töltünk fel a nyomtatóra. A sok létező technikai megoldás azonban két alaptípusra oszlik: a lézer- és a 
tintasugaras nyomtatásra. Előnye, hogy kis példányszámnál gazdaságosabb a nyomtatás, nem kell drá-
ga nyomóformákkal bíbelődni, szinte azonnal nyomtatható és gyorsan kész, ráadásul nagy formátum is 
lehetséges. (Nincs B0-ás mérethatár mint az offsetnél.) Hátránya azonban az, hogy drága a festék, a 
papír, nem tud direkt színeket, kisebb a nyomtatási sebesség, és az offset színminősége még mindig 
felülmúlja – bár a különbség rohamléptekben csökken. 

 

Lézernyomtatás  
Mindenképpen ez a gyorsabb és olcsóbb megoldás, ha nem kell színpompa és nagy méret. A fénymáso-
lók felől érkezett, az eljárást kidolgozó Xerox-szal. A szelénhenger palástját mindenütt néhány száz 
volt feszültségű pozitív töltéssel töltik fel. A nemnyomó helyeken a lézer ezt a töltést kisüti. A negatív 
töltésű toner megtapad a töltött nyomó helyeken. A papírt egy koronaegység mindenütt több ezer volt 
feszültségű pozitív töltéssel tölti fel. A szelénhengerénél lényegesen nagyobb feszültség a tonert a pa-
pírhoz vonzza. Végül a papírt két, kb. 110 fokra fűtött gumihenger között vezetik át, aminek következ-
tében a tonerpúder szemcséiben lévő viasz megolvad és a festéket a papírhoz rögzíti. A digitális nyom-
dák is (már ha dtp-ről, azaz kiadványokról van szó) a lézernyomtató elvén működnek, persze azok már 
nagyon komoly gépek, színprofilokkal, postsctript nyomtatásvezérléssel. Bár kicsi hányad a lézer meg 
a tintasugarashoz viszonyítva, mégis meg kell említeni az ú.n. digitális szárazoffset nyomógépet, 
amely az offset minőséget ötvözi a digitális technika gyorsaságával. Alapvetően a 4 színes offset nyo-
mógépbe egy komplett CTP berendezést integráltak, előtérbe helyezve ezáltal a gyors átállást, a köny-
nyű kezelhetőséget, és a sokoldalúságot. Nem szükséges további adalékanyag, nincs nedvesítés, ebből 
kifolyólag az esetlegesen papírnyúlás sem jelent problémát. 
 

Tintasugaras nyomtatás (ink-jet)  
A tintasugaras nyomtatók apró festék-
csöppeket fújnak rá a papírra a digitális file 
tartalmának megfelelően. A kép többezer pont 
segítségével keletkezik (ami nem azonos az 
offsetnyomat raszterpontjaival) ezekből állnak 
össze a képek, meg a betűk. Létezik vizes, il-
letve alkoholos bázisú, felhasználás és költ-
séghatékonyság szerint. Az otthoni, illetve 
irodai felhasználásúakon túl elsősorban nagy-
formátumú nyomtatásra használják, poszterek, 
citylight-ok, fóliák és one-vision fóliák, arra, 
amit a piac megkíván. A fejlődés hipergyors, mire ezt a kis jegyzetet olvassa a kedves hallgató, már ki 
is jött az új fejlesztés, UV, Bio-solvent stb. technológiákkal. A hetvenes évek egykori szitás vállalko-
zói, (filmnyomói), mára jórészt feladták az ipart, kivégezte őket a nagyformátumú nyomtatás. 
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A világon és Magyarországon 
a nyolcvanas évekig elterjedt nyomdai előkészítési eljárások 

 
A „klasszikus” betűszedés  

 

Habár a jegyzet szerzője még látott olyan nyomdát a hetvenes-
nyolcvanas években (sőt dolgozott is vele) amely alkalmazta a 
kéziszedést, mégis ez még – akárhogyis fejlődött – a gutenbergi 
kéziszedés volt (lásd a Gutenberg-galaxis fejezetet). A számítógép 
okozta robbanásszerű fejlődés, aminek mindössze húsz-harminc 
éves története van, szüntette meg a klasszikus betűszedést. Ami 
egyrészről örvendetes, mert felgyorsította és megkönnyítette a ter-
vezést, másrészről sok szempontból felhígította és devalválta a ti-
pográfia szabályait és szépségét. 

A Gutenberg-féle betűket természetesen felváltotta később a mo-
dern fémbetű, (Figyelem! Ez magasnyomás!) a nyomógépek is 
egyre fejlettebbek lettek, de ennek a jegyzetnek nem célja bemu-
tatni a teljes technológiai fejlődést. Mégis, csak hogy el tudják 
képzelni: a szedő soronkét (és ugye fordítva, a betű tükörképét) ki-
rakta a szöveget, az egalizálást kis fémlapokkal oldotta meg (lásd 
az illusztrációt), majd ezeket a sorokat szépen egymás alá egy vá-
lyúba beszorítva készült el a nyomóforma. Képzelhetjük, mennyi-
re lassú és körülményes munka lehetett ez! Nem beszélve arról, 
hogy csak bizonyos számú betűfokozat létezett (6-48 ponttig 
max.) Ha valamit elrontott, kezdhette előlről. Régi nyomdász le-
genda szerint, Sztálin halálakor a „megrendült részvéttel“ helyett 
„megrendelt részvéttel“ került, a szedő és a korrektor hibájából. 
Gondolom, voltak következmények.  Az 1880-as évekre már 
olyan fejlett volt a szisztéma, hogy létezett az un. Monotype, illetve a Linotype rendszer, melynél már 
nem kellett kézzel rakosgatni a szöveget, hanem be lehetett „gépelni“ és betűnként vagy soronként 
fémből öntötte ki a gép. 

Ami nosztalgiára ad okot, hogy nem volt mese: 
nagyon kellett ismerni a tipográfia szabályait, az 
egalizálást, a cí mrendszereket, a betűtípusokat. 
(És nem volt ilyen sok!) A könyvek, az újságok 
olvashatóbbak, rendezettebbek voltak, nem lehe-
tett kicsit torzítani, vagy keskenyíteni, vagy fél 
pont fokozattal lejjebb venni a szöveget stb. És 
mindezek ellenére mostanában feltűnnek gra-
fikusok, nyomdászok a világban, akik ezzel a 
módszerrel készítenek gyönyörű kisszériás 
akcidens kiadványokat, méregdrágán, és művészi 
minőségben. 
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Az „n” számítás 
 

Felmerül azonban az a logikus kérdés, hogyan is lehetett a számítógép előtti időkben (Before Compu-
ter, továbbiakban BC) megállapítani, hogy mennyi szöveg fér egy oldalra, illetve egy adott kézirat 
mennyi helyet fog elfoglalni a nyomtatványban? E jegyzet szerzője a kiadványszerkesztésbe abban az 
időben kapcsolódott be, amikor már létezett az ún. fényszedés, (később) úgyhogy nem tud nyilatkozni a 
még régebbi időkről, amikor még csak ólomszedés létezett. Valószínű az egyszerű paraszti logika alap-
ján, hasonló lehetett. 

Tehát: a megrendelő csak annyit tehetett minthogy átadta a fotókat (vagy bármilyen egyéb eredetit), a 
kéziratot, és elmondta az elképzelését. A grafikus, miután kialakította a koncepciót, elhatározta, hogy 
milyen betűtípust fog használni (természetesen a fényszedő választékából) elment a fényszedő üzembe 
leszedetni egy próbát, vagy elővette a betűmintakönyvet, ahol különböző pontfokozatokban és hasáb-
ban szedve szerepeltek a betűk. Megszámolta a kézirat betűit, és összevetette a betűmintakönyv alap-
ján, hogy mennyi betű férne el egy bizonyos hasábba a szedésben. Ez szigorúnak hangzik, de elég volt 
egy átlagot számolni a kéziratban és mintaszedésben egyaránt. Ez a következőképpen történt: a grafi-
kus csak öt, vagy tíz sorban számolta meg a betűket, és átlagot vont belőle. Aztán megszámolta, hogy 
hány sor van a kéziratban, és megszorozta az átlaggal. Viszonylag nagy pontossággal meg lehetett tud-
ni, hány betű van a kéziratban. Figyelem! A szavak közti szünet is betűnek (leütésnek) számít. És azért 
hívják „n“ számításnak, mert az n betű képviseli az átlagos betűméretet szélességben. A szerencse csak 
az volt, hogy a megrendelő – elegánsabban ügyfél – írógéppel írt kéziratokat adott, és azért abban volt 
szabályosság. Kézzel írt kéziratot lehetetlen lett volna kiszámolni. Már csak azt kellett megtudni, hogy 
a mintaszedésben mennyi betű van. Hasonló módon meg kellett számolni, hogy egy elképzelt széles-
ségben, mondjuk hasábszedésben mennyi betű fér el. Valamint nagyon fontos, hogy egy egyszerű vo-
nalzóval azt is lemérje a grafikus, hogy mennyi helyet foglal el vertikálisan x sor. Aztán az adatokat 
össze kellett vetni, de szerencsére számológép már létezett. Hát valahogy így kellett kiszámolni, hogy 
kb. mennyi helyet kíván a kézirat, a majdani szedésben. 

 

A forgatókönyv 
 

Tehát tudjuk, hogy mennyi helyet kíván a szöveg. Ezek után ki kellett tenni egy megfelelő olyan mére-
tű papírt magunk elé, amin egy oldalpár elfér, és arra el kellett készíteni a forgatókönyvet. Meg kellett 
határozni a szövegtükröt, a szöveg elhelyezését, szélességét, (ezzel párhuzamosan a kéziraton is ki kel-
lett szignálni, hogy milyen széles legyen a hasáb, hány pontos legyen a betű stb.) fotók elhelyezését, 
méretezését, a nagyítását, kicsinyítését, vágását, kifutását stb.) Aztán a megérkező leszedett szöveget, 
be kellett ragasztani a helyére. Ezt a ragasztott szöveget fotózta le a nyomda ún. síkfilmre, ebből lett a 
szövegfilm. Alternatív megoldás volt a szöveg azonnali filmrevilágítása a papír helyett, akkor az – az-
óta kihalt – szakma, a montírozó ragasztotta filmre. És akkor még nem is beszéltünk a fotókról. Azt kü-
lön, a forgatókönyv alapján – a szintén megszűnt – szakma, a nyomdai fényképész készítette el, majd a 
montírozó helyezte el a színrebontott filmeket. Mind a fényszedést, mind a a nyomdai fényképész 
munkáját egy későbbi fejezetben tárgyalom, habár valószínűleg e jegyzet olvasói soha az életükben 
nem fognak így kiadványt készíteni, de talán jobban megbecsülik a számítógép nyújtotta előnyöket. 
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Fényszedés 
 

Az ólomszedés nehézkessége, és a számítógép gyorsasága között azonban volt egy átmenet, a már em-
lített fényszedés. A Monotype Corporation 1945-ben mutatta be, de üzemszerű használata a 60-as 
években kezdődött. A fényszedőgép billentyűzetén kiszedett szöveget lyukkártya tárolta, ennek segít-
ségével vezérelték a levilágítógépet. A levilágítás a diavetítés elvén működött, a betűket egyenként, a 
betűk negatív képét tartalmazó filmmatricán keresztül történő megvilágítással exponálták a fényérzé-
keny filmre. A fényszedés kapcsán jelentek meg az első „tördelőprogramok“ a térközök és az oldalel-
rendezés kialakításában az első, egyszerű számítógépek is közreműködtek, és végeredményben ez ve-
zetett el az 1980-as évek végén, az 1990-es évek elején megjelenő számítógépes kiadvány-
szerkesztéshez. 

A szöveg kiszámítását az előző fe-
jezetben tárgyalt „n” számítással 
kellett elvégezni, a fényszedő ab-
ból dolgozott, az alapján adta meg 
az adott szöveg paramétereit. A 
vezérlő egység monitorán még egy 
„dos“-hoz (a windows alapja, előd-
je) hasonló, nem túl látványos vagy 
felhasználóbarát látvány fogadott 
minket, azt csak az arra kiképzett 
szakember tudta kezelni. Nagy lé-
pés volt, amikor már a szerzők 
mágneslemezen (flopy) tudták le-
adni kézirataikat. Persze akkor is 
kellet valaki, aki a fényszedőnek 
„kiszignálta“ a szöveget. 

Kis lépés volt ez a grafikusnak, de 
nagy lépés volt a nyomdának! A fényszedés elterjedése elősegítette az offsetnyomtatás, mint elsődleges 
nyomtatási eljárás elterjedését a magasnyomtatással szemben. Gondoljuk csak meg! Nem kellet többé 
bíbelődni a hagyományos ólombetűk szedésével, csak pár slejfni filmet kellett hozni a nyomdába, és 
komplett szobákat lehetett szanálni az ólombetűkkel együtt.  

A nyomdai eredetik (fotó papíron, dia, rajz, nyomat stb.) feldolgozása azonban még sokáig „analóg“ 
módon folyt. Ennek menetét a következő oldalakon fogom tárgyalni. A következő nagy lépés e tekin-
tetben, az 1960-as évek találmánya, az elektronikus színes scanner lehetővé tette az átnézeti és ránézeti 
eredetik nagy sebességű beolvasását, majd levilágítását, percek alatt állítva elő a négyszín-bontású fil-
met, szemben a korábbi több órával, amennyit a reprodukciós fényképezőgépek használata kívánt. Ha 
gondolatban visszapörgetjük az eddig leírtakat, látható, hogy a számítógép mennyi szakmát szüntetett 
meg: gépíró, szedő, montírozó, nyomdai fényképész, és amiről még szó sem esett, a kefelevonat-
készítő, a cromalin-készítő. A grafikus ugyan már nem találkozik vele – hisz neten küldi a PDF-et –, de 
még létezik az ún. gyártáselőkészítő-osztály a nyomdákban (Gyek). Mindössze a s zerepe változott 
meg, a belső munkamegosztást vezényli, és a nyomtatásra szánt, leadott PDF-et ő szignálja ki. 
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Tervezés 
 

Ez az a fejezet, amelyről csak szubjektíven, és csak a magam tapasztalata alapján tudok írni. Most ki-
csit mellőzném a történetiséget és az eszközöket is, mert ugyan a számítógép megkönnyíti a grafikus 
munkáját, de nem pótolhatja a tehetséget, a felkészültséget, a víziót, a kitartást. Léteznek ugyan szak-
könyvek, még amolyan „hogyan váljunk grafikussá 24 óra alatt“ típusúak is, de a felsorolt, általában 
szemléletes és jó példák bemutatásával sem jutunk közelebb a problémához. Mert sajnos a megrende-
lők és a feladatok nem ismerik a szakkönyveket. Manapság nehéz biztos instrukciókkal szolgálni, 
mégha vannak örökbecsű és mértékadó munkák, pl. a Virágvölgyi Péter könyve, A tipográfia mester-
sége számítógéppel című, hogy csak a legfontosabbat említsem, mert a számítógép olyan erővel és se-
bességgel változtatta meg a klasszikus tipográfiai szabályokat, hogy nagyon nehéz elválasztani az ocsút 
a búzától. Nyugodt szívvel csak azt mondhatom, hogy csak rengeteg tanulással és gyakorlással (és 
nemcsak a t ipográfia szabályait illetően) lehet elsajátítani azt a biztos ízlést, ami szükséges egy kiad-
vány megtervezéséhez. És akkor még nem is beszéltem arról a komplex gondolkodásról, ami ahhoz 
kell, hogy hiba nélkül készüljön el bármilyen nyomdatermék, és ráadásul úgy, hogy mi irányítsuk a ter-
vezést, ne csak az a mérhetetlen mennyiségű adat és szempont, amit figyelembe kell vennünk. Közzé-
teszek egy ábrát, amiből ugyan még nem tudjuk meg, hogyan is készül egy kiadvány, de legalább va-
lamennyire szemlélteti a munka menetét. Ez persze csak egy 
ideális séma, a v aló világban változhat a m unka menete, 
mindenekelőtt a megrendelők összevisszaságának köszön-
hetően. Mert ahogy a multinacionális vállalatok jelmondata 
mondja: „az ügyfél nevelhetetlen”. 

Hogy némi útmutatást azért írjak, amikor a grafikus megkapja 
a munkát, az első és a legfontosabb eldönteni azt, hogy milyen 
típusú kiadványról van szó. Mert nem ugyanaz az „íze” egy 
múzeumi katalógusnak, egy utazási prospektusnak, egy feszti-
vál műsorfüzetének, vagy akár egy nagyáruházi katalógusnak. 
Ezeknek nagyjából a fejünkben kell lenniük, vagy ha nem, 
gyűjtőmunkát kell végeznünk. Két út lehetséges: vagy alkal-
mazkodunk a bevett sztenderdhez, vagy valami gyökeresen 
mást, meglepőt készítünk. Az utóbbihoz azért partner kell: 
olyan megrendelő, aki vevő az új, innovatív megoldásra. Saj-
nos ők vannak kevesebben, általában mindenki olyan megol-
dást akar, amit már látott a konkurenciánál, vagy ameddig az 
ízlése engedi. Ha megvan a koncepció, akkor kezdődhet az 
igazi tervezés. A jó kiadványszerkesztő birtokában van egyfaj-
ta logikus-logisztikus gondolkodásnak. Egyszerre kell eldönte-
ni az alkalmazott tipográfiai rendszert, érezni a szövegek terje-
delmét és arányát, ugyanakkor olyan koncepciót kitalálni, ami 
egyrészt figyelembe veszi a kapott anyag tulajdonságait, más-
részt nem engedi, hogy a nyersanyag diktálja a megoldásokat. 
S ha mindez megvan, és egységes, átlátható a kiadvány, akkor 
még valami olyan plusz vizuális ötletet kell a tervbe vinni, 
amitől igazán örömteli, élvezhető, friss lesz. 
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Nyomdai fényképezés 
 

A képek rácspontokra bontását valaha a reprodukciós fényképezőgép lencséje és a film közé helyezett 
„üvegráccsal” érték el. Ez a rács finom, egymásra merőleges vonalhálóból állt, az eredetit ezen keresz-
tül lefényképezve a rácsháló a képet apró pontokra bontotta, így létrehozva a rácsra bontott negatívot, 
más néven autotípiát. A színes eredetiket szintén rácsra kell bontani, elkészítve a színes kép mind a 
négy színkivonatának autotípiáját, amelyek egymásra nyomtatva a k ívánt színérzetet keltik. A 
scennerek és levilágítógépek megjelenése előtt színre bontani csak fotográfiai úton lehetett. A nyomdai 
alapszínek negatívjának elkészítéséhez szükség volt komplementer színek (az elsődleges színek vala-
melyikének) színszűrőjére. Például a képeredeti sárga színkivonatához kék szűrőt használtak. Ez a kép-
eredeti sárga összetevőiről visszaverődő fény teljes hullámhossztartományát elnyelte, aminek eredmé-
nyeképpen a sárga nem rögzült a fotóemulzión. A fekete színkivonat elkészítéséhez vagy mind a három 
színszűrőt használták, vagy egyiket sem. Pozitív filmet készítettek belőlük, amelyeket azután az egyes 
színek nyomólemezeinek előállítására használtak. A nyomdai filmek, az ún. „síkfilmek”, csak pozitívot 
és negatívot (vagyis semmit) ismerték, hiszen az offstelemezek nem tudták kezelni a szürkeárnyalatot, 
azt a rácspontok méretével lehetett elérni. Ha szürke (fedetlen) lenne a pont, akkor majd az offsetlemez 
döntené el, hogy használja-e, vagy sem, és akkor irányíthatatlan a kép minősége. Végül az elkészült 
színkivonatokat a montírozó illesztette egymásra a montírfilmen. Képzelhetjük, micsoda precizitásra, 
és figyelemre volt szükség, és mennyi volt a hibalehetőség! 

A rácsok jellemzésére használt rács-
sűrűség az egy hüvelykre eső rácscellák 
számát jelenti (mértékegysége az lpi, az 
angol lines per inch alapján). Minél ma-
gasabb ez a szám, a nyomtatásban annál 
részletgazdagabb eredményt lehet elérni. 
Természetesen ez függ a papír minősé-
gétől is. A hétköznapi gyakorlatban álta-
lában a nyomdák 60-as rácsot kérnek, 
amikor egy ún. műnyomó papírra nyom-
tatnak (ami egy felületkezelt offset-
papír). Ennek a számítógépes beállításá-
ra majd a dtp-s szoftverek tárgyalásánál 
kitérek. Vigyázat! Nem keverendőek 
össze a ppi, lpi, dpi, rövidítések. A ppi 
majd tárgyalásra kerül a k épfeldolgo-
zásnál (Photoshop), az lpi-ről már be-
széltem, a dpi, (dots per inch), az 
inchenként előforduló képpontok számát 
hivatott meghatározni. Gyakorta hasz-
nálják bit-képek, grafikus megjelenítő-
eszközök, nyomtatók, lapolvasók, levi-
lágítók felbontási képességének jellem-
zésére. 
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Cromalin készítés 
 

A cromalin- vagy más néven proof készítés szintén egy olyan munkafolyamat, ami mára kihalt tevé-
kenységnek számít. A proof szó angolul bizonyítékot jelent. Nagy kockázatot jelentett a manuálisan, 
fotografikus úton színrebontott képeket próba nélkül kinyomtatni, hiszen meglehet, hogy a színbontás 
nem jól sikerült, és akkor szemétbe kellett a nyomatokat dobni, nem beszélve a hatalmas költségekről, 
amit a nyomdagép beindítása jelentett. Erre találták ki a cromalint. Ellenőrizni lehetett vele az adott kép 
színhelyességét, a r ácsállás pontosságát. Készült sokféle technológiával, (amit most nem ismertetek) 
porozásos eljárással, vagy a filmről készült másik vékony film egymásra olvasztásával, a végén pedig 
digitálisan is. Utóbbi esetben egy ún. posctript file-ról kellett nyomtatni, ami a helyes színbeállításokat 
tudta átadni a nyomtatónak. Habár volna létjogosultsága, mára már csak kevés helyen alkalmazzák, kö-
szönhetően a színhelyes scannereknek, monitoroknak, és a jó színprofiloknak. Én nagyobb jelentőségét 
látom azonban annak, hogy a képkészítés mára jórészt digitálisan történik, és kevés papírképet, diát ké-
szítenek. Nem beszélve az internetről letölthető, jó minőségű képekről. Arról pedig ki mondja meg, 

hogy színhelyes, mert maga a digitális 
kép az eredeti, a valóság. Így gyakorlati-
lag minden digitálisan történik, nincs 
semmi közvetett anyag a fotó és a vég-
ső, a nyomtatásra szánt nyomtatófile kö-
zött. A sokmilliós scannerek padláson, 
pincék mélyén porosodnak. Nincs már 
filmkészítés sem, csak ctp (computer to 
plate – később) a megrendelők és a 
nyomdák szükségtelen költségnek minő-
sítik a cromalint, hiszen nincs is eredeti, 
nincs igazán mihez hasonlítani az 
amúgy sem létező analóg fotót. A szá-
mítógép mindent elintéz. Hogy mégis 
megpróbálom érzékeltetni a s zínes ké-
pek nyomtatásának nehézségeit, annak 
az az oka, hogy valamiképpen a hallga-
tók képet nyerjenek az alapokról, ne ma-
radjon olyan misztikus tudás mint a te-
levízió, a telefon, vagy bármi más, amit 
csak használunk, de nem értjük, hogyan 
működik. 
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Szalmiák vagy kefelevonat készítés 
 

Sok szót nem vesztegetnék erre a fejezetre, tekintve, hogy ilyennel már nem, vagy csak alig találkozhat 
a jövendő kiadványszerkesztő. Régen a nyomdai kéziratot a nyomda vagy az önálló fényszedő üzem 
kiszedte, és az így előállt hasáblevonatot (kefelevonat) az üzemben házilag ellenőrizték (házi korrektú-
ra), majd megküldték a kiadónak. A korrektor jelölte a kézirattól eltérő szedési hibákat. Ezt nevezték 
első korrektúrafordulónak. A szerző ebben a fázisban még javíthatott, ezt nevezték szerzői vagy 
szerkesztői korrektúrának. Ezután a nyomda a hibák javítása után a szöveget betördelte, majd a kiadó-
nak megküldte az újabb levonatot (tördelt levonat). Ez a szedés kézi présen készült lenyomata. Ez tény-
leg készülhetett úgy, hogy a tördelést valamilyen porral vagy festékkel bekenték, és egy példányt „le-
húztak” belőle. Készült ún. szalmiáknyomat is a filmről (ha nem ólomszedésről volt szó), kellemetlenül 
nehéz volt ellenőrizni bármit is rajta, indigókék színű nyomatképe miatt. Ebben a második (vagy har-
madik) korrektúrafordulóban már csak a h ibákat lehetett javítani, hiszen az újabb kiegészítések és 
pótlások értelmetlenné tették volna a tördelést. Ha kevés volt a hiba, akkor a kiadó imprimálta, azaz 
engedélyt adott a nyomásra. A nyomdák revizorokat is alkalmaztak, akik a gyorssajtón lehúzott oldala-
kat még egyszer összevetették az imprimatúrával. 

A számítógép átrendezte a kiadók és a nyomdák hagyományos kapcsolatát és megnövelte a szerzők va-
lamint a fordítók felelősségét. A munkafázisok száma csökkent, így a kézirattal dolgozó többi munka-
társ feladata is fontosabbá vált. A számítógép megkönnyítheti a munkafolyamatokat, és a hagyományos 
papír-alapú korrektúrákat átvette a PDF-ben alkalmazott megjegyzés-funkció. Bizonyos általános sza-
bályokat is be kell még mindig tartani. Ilyen például, hogy a szerző a tördelt levonatot már nem írhatja 
át. 

 

Nyomóforma-készítés 
 
Ha már minden megvan, a terv végre színbontva és montírozva készen áll a filmen, el kell készíteni a 
nyomóformát. Ennek során a filmet a – rendszerint előérzékenyített (sugárzás hatására reakcióba lépő 
kémiai anyaggal bevont) nyomólemezre helyezik. A mesterséges fényforrásból kilépő fény csak a film 
átlátszó részein tud áthatolni, így a megvilágítás, majd további kémiai és fizikai folyamatok hatására a 
nyomó és nemnyomó területek eltérő felületi tulajdonságúvá válnak a nyomólemezen. A nyomólemez 
előhívása és mosása után a nyomóelemek felülete festékfelvevővé és víztaszítóvá válik, a nemnyomó 
elemek felülete pedig festéktaszítóvá és nedvességfelvevővé. (Lásd: litográfia, melynek az alapelve 
ugyanez.) Sokféle nyomólemez létezik, készülhetnek alumíniumból, poliészterből, de lehetnek 
fotopolimerek is. A számítógépes nyomóforma-készítés (CTP vagy digitális nyomóforma-készítés – 
computer to plate) esetén a nyomólemez nem filmről készül, a nyomólemez-levilágító segítségével a 
digitális file leképezése közvetlenül a nyomólemezre történik, lézersugár segítségével. Ma ez az általá-
nos megoldás. Az egykor oly népszerű és grafikusok találkahelyének számító levilágító-stúdiók mind 
bezártak, igen nehéz ma Budapesten ilyet találni, pedig például a szitanyomtatáshoz még szükség lenne 
rájuk. Megjegyzendő, hogy a CTP-vel készült nyomóformák sokkal pontosabbak mint a filmről készült 
nyomólemezek, amelyeknél a rácspontok kismértékben torzulnak a másolás során. Szerzőnk is járt pó-
rul még a CTP kezdeti bevezetésénél, mert ami a cromalinon még jó volt, (az filmről készült) az a 
CTP-másolásnál túl színes lett, nem lehetett számolni azzal, hogy túl pontos lesz a lemezmásolás. 
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Nyomtatás 
 
Tehát eljutottunk oda végre, hogy minden megvan: a megrendelő kiadta a feladatot, a grafikus megter-
vezte – és itt most, ha nem a máról beszélnénk, rengeteg egyéb szakma és munkafolyamat következne, 
de mint az előzőekből kiderült, ez mára mind megszűnt – és eljutott PDF formátumban a nyomdába a 
grafikus által elkészített anyag (általában interneten keresztül). A nyomda elkészíti CTP eljárással a 
lemezeket, és indulhat a példányszám nyomás. 

A nyomdásznak mindenekelőtt el kell döntenie, milyen méretű és milyen tulajdonságú gépen fogja az 
adott feladatot kinyomtatni. Ez sokmindentől függ, például, hogy egy vagy kétoldalas a nyomat (egy 
plakát éppen egy), hogy milyen egy kiadvány esetében a kilövés, és a többi. Léteznek ugyanis az egy 
oldalon nyomtató gépektől, amik egy színnel nyomnak, a mindkét oldalon egy menetben nyomtató gé-
pek, egészen a hatszínes lehetőségekig, és ezeknek a különböző variánsai. A méret is sokféleképpen 
oszlik meg, az A/4-től általában a B/1-ig (70x100 cm). Hogy melyik géppel, milyen méretben, mennyi 
menetben nyomtatnak, azt a nyomdász dönti el, ami nyilván függ a gazdaságosságtól, a gyorsaságtól, 
na és a nyomda lehetőségeitől. A túltöltések, a vágás és a greifer (a papír befogása és adagolása a gép-
be) miatt az A méretű nyomatokat B méretű papírra nyomják, és ez a méretezés a legelterjedtebb a 
nyomdagépeknél. Általában B/1 a maximális méret, de léteznek A/0-as nyomógépek is, például térkép-
nyomtatásra. Tőlem is kérdezték úgy tíz évvel ezelőtt, hogy nem tudok-e vevőt egy ilyen gépre, amit a 
Magyar Honvédség térképészete ad el, vagy különben eladják a MÉH-nek. Gondolom, ők is áttértek a 
digitális technikára. 

Ám a nyomtatás, még akkor sem indulhat el, amikor mindez megvan, és a lemezek már a gépben van-
nak. Most kell a jó nyomdász igazán: be kell állítani a nyomat pontosságát, hogy ne csússzanak el 
egymástól a színek és a terhelést, hogy optimális legyen a festék mennyisége a papíron. Ez régen nagy 
felkészültséget, jó szemet és tapasztalatot kívánt, ma már ‒ köszönhetően a modern nyomdagépek 
szoftveres vezérlésének ‒ egyszerűbb munka, de azért a nyomdász szemét nem pótolhatja semmi. A 
fejlesztések egyik fontos célja a beigazítási költségek és állásidők csökkentése, mert nincs nagyobb 
veszteség a nyomdák számára mint amikor állnak a gépeik, vagy túl sokat kell bíbelődni a beigazítás-
sal. Ez az a pont, ahol még szükség lehet a grafikusra igényesebb munkák és nyomdák esetében, mert a 
grafikus sokszor a megrendelővel, vagy annak egy képviselőjével ott áll a ún. „gépindulásnál” és aláírja 
az első íveket, ezzel nyugtázva, hogy elfogadja (és ezzel leveszi a felelősséget a nyomda válláról) a 
nyomat minőségét. Írhatnék itt rengeteg technológiáról, és a nyomdagépek típusairól, de azt gondolom, 
ez már nem a grafikus kompetenciája. Régen végig kellett követnie a munkafolyamatokat, azok ütőerén 
kellett tartania az ujját, mert rengeteg volt a hibalehetőség. A nyomdászok imádták is vizsgáztatni a 
kezdő grafikusokat, szakzsargonban beszéltek, (schön-wieder, verlauf, vákát oldal, greifer stb.) próbál-
ták az egyszerűbb megoldásokat ráerőltetni a tervezőre, hivatkozva a technológiai korlátokra. Mára 
azonban a grafikus otthoni magányában (vagy ügynökségiben) megtervezi a kiadványt, plakátot, flyert, 
miegyebet, és PDF formátumban elküldi a nyomdának, ahol kinyomtatják és pont. Amiért mégis érde-
mes ismerni a valamikori munkafázisokat annak az az oka, hogy számítógépes technika ide vagy oda, a 
vége még mindig (bár egyre kevésbé) a fizikai papír és festék, és az alapelv is még mindig ugyanaz. 
Tudni kell, mi az a túltöltés, kifutó, vágás, hajtogatás, tűzés, terhelés, formalakk, négyszínnyomás, Pan-
tone-szín, és még sorolhatnám a szakszavakat. Ha valaki ezeket nem tudja alkalmazni, vagy elront va-
lamit, annak higgyék el, nagy árat kell fizetni, mint ahogy sokszor e jegyzet szerzője is megfizette azt, 
mert a nyomdák és a megrendelők előszeretettel tolják a felelősséget a grafikusra. 
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A legelterjedtebb grafikai és kiadványszerkesztő szoftverek, 
céljuk és funkciójuk, együttes használatuk 

 

Office programok 
 

Az office programokhoz sok program tartozhat függően az igényektől, (lásd az alábbi felsorolást) tehát 
nem beszélhetünk egy egységes csomagról. 
 

• Office Standard 2010 – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook with Business Contact 
Manager, Publisher 

• Office 2010 Otthoni és diák verzió – Word, Excel, PowerPoint, OneNote 
• Office 2010 Otthoni és kisvállalati – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook 
• Office Professional 2010 – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, Publisher 
• Office Professional Plus 2010 – Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook with Business 

Contact Manager, Access, Publisher, InfoPath, SharePoint Workspace, Communicator 2007 R2  
 

A tisztánlátás végett azért bemutatom az alábbi listát, hogy tudjuk, melyik mire való: 
 

• Access 2010 – adatbázis-kezelő program 
• Communicator 2007 R2 – azonnali üzenetküldő alkalmazás 
• Excel 2010 – táblázatkezelő és -készítő program 
• FrontPage® 2007 – webhelykészítő és -kezelő program 
• InfoPath™ 2010 – információgyűjtő eszköz 
• OneNote™ 2010 – jegyzetkészítő és -kezelő program 
• Outlook® 2010 – személyiadat-kezelő és kapcsolattartási program 
• PowerPoint® 2010 – prezentáció-készítő program 
• Project 2010 – projektkezelő program 
• Publisher 2010 – kiadványkészítő program 
• SharePoint Workspace 2010 – csoportmunkaterület-kezelő program 
• SharePoint Designer 2007 – webalkalmazás-fejlesztő program 
• Visio® 2010 – diagramkészítő program 
• Word 2010 – szövegszerkesztő program 

 
Mint az elnevezésük is bizonyítja, ezek irodai szoftverek, amelyek léteznek Windows-ra és Mac OS 
operációs rendszerekre egyaránt.  Hármat emelnék ki közülük – szorosabban véve csak egyet –, mert 
ezeknek van köze a kiadványszerkesztéshez. Ezek a Word, az Excel és néha a PowerPoint. Az utóbbi 
inkább csak a prezentációk készítésére használatos, amire akkor lehet szüksége a grafikusnak amikor 
bemutatja munkáját (illetve abból meríthet szövegeket és ábrákat), de ezt szép lassan kiszorítja a sokkal 
látványosabb és korszerűbb magyar fejlesztésű Prezi nevű program. Az Excel egy táblázatkészítő prog-
ram, amely automatizmusaival forradalmasította a táblázat kezelését. A grafikus munkája során leg-
többször a Word-del találkozik, mert a megrendelő általában – illetve kivétel nélkül – abban adja át a 
szöveget további feldolgozásra. Tulajdonképpen a Word lett az új írógép (ha jól megfigyeljük, hasonlít 
is rá), ám hiába hiszik sokan úgy, hogy ez egy kiadványszerkesztő program, arra nem alkalmas. 
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Microsoft Word 
 

A Word angol jelentése „szó”. A Microsoft Word (a 2003-as, Windows-ra készült változat óta Micro-
soft Office Word) a Microsoft által készített dokumentumszerkesztő (szövegfeldolgozó) program. Első 
változatát Richard Brodie írta 1983-ban DOS-t futtató IBM PC-kre. Azóta Apple Macintosh-ra (1984), 
UNIX-ra és Microsoft Windows-ra (1989) is megjelent. A Word 6 for Windows-tól kezdődően a Win-
dows-ra készült Word-verziók magyar nyelven is megjelentek.  A Word volt az első népszerű szöveg-
szerkesztő az IBM PC-kre, mely grafikus megjelenítési módot alkalmazott az olyan betűképjelölők 
szerkesztés közbeni képernyőn való megjelenítéséhez (alakhű) mint például a félkövér vagy a dőlt. Az 
előző szövegszerkesztők, mint például a WordStar és a WordPerfect egyszerű, csak szöveges megjele-
nítést alkalmaztak, a képernyőn jelölőkódokkal, vagy néha különböző színekkel. 

A Word későbbi verziói többet tudtak mint csupán a szövegszerkesztés. A „Rajz” eszközzel egyszerű 
asztali kiadványszerkesztési műveletek hajthatók végre, mint például grafika és fotó hozzáadása a do-
kumentumokhoz. (Ezért szenvednek néha a professzionális kiadványszerkesztők, amikor a tisztelt meg-
rendelő azt gondolja, hogy tulajdonképpen már kész is a kiadvány, hisz ő mindent megcsinált.) Ellen-
ben a megfelelő desktop publishing programok egyértelműen sokkal jobbak és alkalmasabbak a felada-
tokra. A Word-del egyszerű diagramokat és üzleti grafikákat is lehet szerkeszteni. A Microsoft Word 
jelenleg a vezető szövegszerkesztő, amely által a Word vállalati dokumentum fájlformátuma (.doc) 
szinte szabvánnyá vált.  

Meg kell említeni a fontosabb file-formákat is, amit menthetünk 
a Word-ből, hogy alkalmazásuk során elkerülhessük a buktató-
kat. A szövegfájl vagy .txt (Text file) az informatikában legel-
terjedtebb, legalapvetőbb, formázást nem tartalmazó, szöveges 
dokumentumformátum. Macintosh-on az egyszerű TextEdit ne-
vű program ezt használja, és sokszor elég is, hiszen a grafikus-
nak nincs szüksége az előre beállított formázásokra. A TXT so-
rokba rendezett szöveget tartalmaz, a sorok végét általában új-
sor (soremelés, illetve soremelés és kocsi vissza) vezérlőkarak-
terek jelzik. A szövegfájl végét gyakran fájlvégjel (End-of-file, 
EOF) jelöli. Az .rtf formátumot a Microsoft alakította ki és fej-
leszti 1987 óta; kifejezetten a platform-független dokumentum-
csere céljaira, ezért a specifikációja nyilvános és majdnem min-
den jelentős platform dokumentum-szerkesztő vagy -olvasó 
programjai képesek ezt a formátumot kezelni (olvasni ill. írni). 

A .doc (az angol document szó rövidítése) egy szövegszerkesztésre használt fájlformátum. Az 1990-es 
években a Microsoft a DOC kiterjesztést választotta a Microsoft Word szövegszerkesztő zárt fájlformá-
tumának. Az eredeti Wordperfect DOC fájlformátum az 1990-es években eltűnt a személyi számítógé-
pes világból. A bináris DOC fájl gyakran több szövegformázási információt (valamint szkripteket és 
visszavonási információkat) tartalmaz más fájlformátumokhoz képest, mint az RTF vagy a HTML, de 
általában kevésbé kompatibilis. Az Office 2007 megjelenésével a Microsoft egy új, XML-alapú formá-
tumot használ .docx kiterjesztéssel ami az Office 2007 alapértelmezett fájlformátuma, de használható a 
régebbi Office-okkal is. A .pdf kiterjesztéssel a későbbiekben külön foglalkozom. 
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Az Adobe programcsalád 
 

Hosszú-hosszú előkészítés után végre eljutottunk oda, hogy napjaink vezető DTP programjait tárgyal-
hassuk. Nincs mese, a vezető programcsalád az Adobe terméke, szorosabban véve, ami ránk tartozik az 
az Illustrator, a Photoshop és az InDesign. Mindegyik program fut a Windows és a Mac OS környe-
zetben egyaránt. Számos egyéb termékük is létezik, de a mi szempontunkból – talán az Acrobat 
Reader-t és Distiller-t kivéve – ezek tárgyalandók. 

Az ILLUSTRATOR vektorgrafikus program. Szemben a Photoshoppal, ami elsősorban úgynevezett 
rasztergrafikus program az Illustrator vektoros program, ami azt jelenti, hogy a Photoshoppal, a TV-vel 

és a digitális fényképezőgéppel ellentétben a képeket nem apró színes pon-
tokból építi fel, hanem matematikai objektumokból, azaz vektorokból. 
Amin a gyakorlatban, elsősorban egyszerű geometriai alakzatokat értünk 
mint például a téglalapok, egyenesek, görbék, pontok stb. A módszer elő-
nye, hogy az így készült ábrák, képek minőségromlás nélkül átalakíthatóak 
bármilyen méretre és színre. Az Illustratornak voltak/vannak alternatívái, 
mit a CorelDraw és a Freehand, hogy a jelentősebbeket említsük. Profesz-
szionális felhasználók mint például nyomdák, a reklám-, a grafikai vagy 
hirdetési ügynökségek az Illustratort használják, ha jót akar magának a 
kedves hallgató, ezt tanulja meg és használja, rengeteg kompatibilitási 
problémát spórolhat meg magának, mivel a CorelDraw-val és a Freehand-
del csak korlátozottan járhatóak át, nagy trükkök bevetésével. Nem mon-
dom, hogy az említett programok nem jók – a Corel például kifejezetten 
sokat tud, bár pontatlan – csak azt, hogy nem érdemes energiát fektetni be-
léjük. Ráadásul az Adobe úgy csinálta meg a programcsaládját, hogy azok 
összedolgozzanak, átjárhatóak legyenek, támogassák egymást. Ez időben is 
kifejezhetően gyorsabb, egyszerűbb munkát eredményez. 

A PHOTOSHOP file mint rasztergrafikus kép pixelekből (pontokból) áll, és 
az állományok a kép minden egyes képpontjának színét eltárolják. Azt a tu-
lajdonságát használja ki az emberi szemnek a rasztergrafika, hogy bizonyos 
méret alatt az ember nem látja a pontokat, hanem folytonos színes felülete-
ket lát. E tárolási és feldolgozási mód további előnye, hogy minden egyes 

képpont külön szerkeszthető, így fényképek feldolgozására, retusálására kiválóan használható, hátránya 
viszont az, hogy ezek a képek sokkal nagyobb lemezterületet foglalnak és a számítógép memóriájának 
méretével szemben is igényesebbek, ugyanakkor az ilyen képek minőségromlás nélkül csak korlátozot-
tan nagyíthatók. A Photoshopnak, akárcsak az Illustratornak, sok versenytársa volt, még a Corel is ké-
szített egy Paint nevű programot. Sőt! Létezik egy egészen ügyes, butított, a netről ingyen letölthető 
Gimp nevű softwer, ami a Photoshop logikáját használja, de mára gyakorlatilag a Photoshop az egyed-
uralkodó. Talán a legismertebb, és a kezdő, a grafika iránt érdeklődő fiatal által jellemzően legelőször 
megtanult program. Hamar látványos, és gyors sikerélményt ad, hovatovább még a tipikusan 
illustratoros feladatokat is gyakran ebben oldják meg, sőt találkoztam olyan hallgatóval is, aki tördelés-
re használta. Az Adobe szoftvercsalád lényege az összedolgozás, mindhárom program mást tud, és 
együtt képesek kiszolgálni a kiadványszerkesztő igényeit. Létezik az a vélemény, hogy egy program 
tudjon mindent, én részemről jobban szeretem, hogyha egy alkalmazás egy célt szolgál (mint a festék, a 
ceruza, a kollázs stb.) sokkal inkább mintha a svájcibicska tudását szeretnénk egy programba sűríteni. 

 

a. eredeti kép, 
b. vektorgrafikus kép  
    kinagyítva, 
c. rasztergrafikus kép  kina-
gyítva, 
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A kiadványszerkesztő programok királya jelenleg az INDESIGN, kedvenc szoftverem. De nem volt ez 
mindíg így. Szorgalmasan és elégedetten dolgoztam a Quark Xpress-el, amely egyeduralkodó volt a 
piacon. Ára verdeste alulról a milliót (főleg, ha különböző bővítményeket is vett hozzá az ember). Nem 
nagyon volt alternatívája, bár léteztek kiadványszerkesztő programok (Pagemaker 1985, Ventura Pub-
lisher 1986, Corel Ventura 1993, Adobe Pagemaker 1994) amiből talán a Pagemaker volt a legjobban 
használható, de messze nem értek fel a Quark-kal. (Léteznek ingyenes szoftverek is, de inkább felejt-
sük el őket, ilyenek például Passpartout, Scribus, Tex, Latex, Matex, Troff.) Először egy számítástech-
nikai vásárban ajánlották a f igyelmembe az InDesign-t, (1999) de nem vettem komolyan. Mindössze 
egy véletlen folytán kezdtem el használni. Valamiért meghalt, tönkrement a gépemen a Quark Xpress, 
és gyorsan kellett megoldás, határidős munka miatt. A polcon ott volt az Adobe Design Collection 
programcsalád, (talán a 6.0-ás verzió) benne az Illustrator, a Photoshop és az InDesign. Az első kettőt 
már régen felinstalláltam a gépre és használtam, de az InDesigra csak legyintettem, nem vettem komo-
lyan ezeddig. Aztán felraktam, és azóta nem láttam a Quark Xpresst. Azonban osztom az akkori rend-
szergazdám véleményét: az InDesign jobb annak, aki grafikusként gondolkodik, és körülbelül negyven 
oldalig készít egy kiadványt, a Quark Xpress pedig inkább a nyomdászat felől érkezik, és alkalmasabb 
nagy szövegterjedelmek kezelésére (akkor még). Nyomdákban ma is előszeretettel használják a Quark-
ot, nem véletlenül. Ami az InDesign-t előnyhöz juttatja, hogy sokkal jobban együttműködik a már vá-
zolt vektoros és pixel programokkal, gyorsabb, kényelmesebb, és több fileformátumot kezel mint a 
Quark.  

A személyes hangvétel után most komolyan, mi is az InDesign? Se nem vektoros, se nem pixeles, ha-
nem végre egy igazi dtp (desktop publishing) program. Valójában igazi forradalmár: több nyomdai 
szakember (szedő, tördelő, tervező és montírozó) munkáját többnyire egyetlen felhasználó végzi. 
Szemben az Illustrator-ral, ahol csak maga a rajzolt objektum, vagy a Photoshop-pal, ahol a fotó mérete 
a lényeges, itt aztán tényleg az oldal, sőt az oldalpár mint munkaterület a mérvadó. Úgy kell elképzel-
nünk mint egy kiterített papír oldalpárt, ahová betesszük a fotókat, ábrákat, illusztrációkat, ide-oda to-
logatjuk őket, behelyezzük a szöveget, ráadásul azt is szabadon, flexibilisen tudjuk variálni. Ráadásul a 
kép pixeles marad, a grafika vektoros, a szöveg pedig megmarad fontnak. Az állomány könnyen kezel-
hető marad, nem lesz nagy kiterjedésű, mivel az illusztrációkat nem építi bele magába az InDesign file-
ba, hanem csak hivatkozik rá. Más szóval a képeket úgy kell elképzelnünk mintha egy paszpartú lenne 
csak az oldalon, ami mögött van a kép, vagy a grafika. Szükség is van erre: képzeljük csak el, milyen 
nehezen lehetne mozgatni, kezelni az állományt, és micsoda hardverre lenne szükség ellenkező eset-
ben. Az Adobe találta ki a postscript leíró nyelvet is, (amit a Quark is használt), és ami tulajdonképpen 
egy virtuális nyomtatófile, és arra jó, hogy minden adatot, amit a dtp állomány tartalmaz, átfordít egy 
olyan matematikai file-ra, amit egy másik helyszínen (például levilágítás) adatvesztés nélkül tudunk 
használni. Ebbe a file-ba nem lehet belenyúlni, zárt, kimondottan arra való, hogy azt kapjuk máshol, 
amit otthon megterveztünk. Nem is vállalták szívesen a nyomdák, hogy úgynevezett nyitott file-val 
dolgozzanak, tekintettel a sokféle verziószámú dtp-s szoftverre, meg a sok bővítményre, aminek a meg-
léte vagy hiánya például lehetetlenné tette a file megnyitását, nem is beszélve a hibalehetőségekről. Ez 
az úgynevezett zárt .ps file természetesen már jókora méretű lett, tekintve, hogy minden adatot tartal-
mazott. Nem kellett ahhoz elvinni a fotókat, a grafikákat, a fontokat, hogy kész film legyen a végered-
mény. Ennek az elkészítése azonban felkészültséget igényelt, bármilyen tévedés sokba került. Amikor 
bemutatom egyik-másik tanítványomnak az ún. ps írást, félelemmel vegyes borzalmat látok tekintetük-
ben. Mára már ez a tudomány is elavult: az InDesign-ban egy egyszerű exportálással készíthetünk PDF 
állományt, ami teljesen elég a modern nyomdák számára.  
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Az Adobe Illustrator 
 

Ennek a jegyzetnek nem célja a szoftver tanítása, egyrészt az még legalább kilencven oldal lenne, és lé-
teznek erre remek leírások és youtube videók a neten, másrészt ezt leginkább a gyakorlatban lehet elsa-
játítani. Az alábbi ábrán mégis bemutatom az eszközöket (tools) és a magyarázatukat a következő olda-
lon (az aleszközök nélkül). 
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(V)  A Kijelölés eszköz  teljes objektumokat jelöl ki.  
(A)  A Közvetlen kijelölés eszköz pontokat vagy görbeszegmenseket jelöl ki objektumokon be-

lül.  
(Y) A Varázspálca eszköz hasonló jellemzőkkel rendelkező objektumokat jelöl ki. 
(Q)  A Lasszó eszköz pontokat vagy görbeszegmenseket jelöl ki objektumokon belül.  
(Shift+O)  A Rajztábla eszköz külön rajztáblákat hoz létre a nyomtatáshoz és az exportáláshoz. 
(P)  A Toll eszköz egyenes és görbe vonalakat rajzol objektumok létrehozásához. 
(Shift+C) A Szerkesztőpont konvertálása eszköz  az egyengetett sarokpontokat alakítja sarokpontok-

ká (és vissza).  
(\)  A Vonalszegmens eszköz (\) különálló vonalszegmenseket rajzol.  
(M)  A Téglalap eszköz négyzeteket és téglalapokat rajzol. 
(L) Az Ellipszis eszköz köröket és oválisokat rajzol.  
(N)  A Ceruza eszköz szabadkézi vonalakat rajzol és szerkeszt.  
(T)  A Szöveg eszköz különálló szövegeket és szövegtárolókat hoz létre, és lehetőséget biztosít 

szöveg beírására és szerkesztésére.  
(B)  Az Ecset eszköz szabadkézi és kalligrafikus vonalakat készít; valamint a görbére illeszkedő 

grafikát mintát és sörteecset-vonást.  
(U)  A Háló eszköz rácsvonalakat és rácsvonal-burkológörbéket rajzol. Lásd: Rács objektumok 

létrehozása. 
(G)  A Színátmenet eszköz  az objektumok színátmeneteinek kezdő- és végpontjait illetve szö-

gét módosítja, vagy színátmenetet alkalmaz objektumokra. 
(I)  A Pipetta eszköz mintát vesz az objektumok szín-, szöveg- és megjelenési jellemzőiből (ha-

tásokból is), valamint alkalmazza azokat.  
(K)  Az Élő festékesvödör eszköz élő festési csoportok lapjait és szegélyeit festi meg az aktuális 

festési jellemzőkkel. 
(Shift-L)  Az Élő festési kijelölés eszköz Élő festési csoportok lapjainak és szegélyeinek kijelölését 

teszi lehetővé.  
(Shift+B)  A Pacaecset eszköz használatával rajzolt görbék automatikusan kalligrafikus ecsettel rajzolt 

görbékké bővülnek és egyesülnek, amelyek ugyanolyan színűek,  
 és az egymásra helyezett ablakok sorrendjében egymás mellett találhatók. 
(R)  Az Elforgatás eszköz elforgatja az objektumot egy rögzített pont körül. 
(O)  A Tükrözés eszköz egy rögzített tengelyre tükrözi az objektumot. 
(S)  A Méretezés eszköz  átméretezi az objektumot egy rögzített ponthoz viszonyítva. 
(E)  A Szabad alakítás eszköz méretezi, elforgatja vagy megdönti a kijelölést. 
(W)  A Keverés eszköz több objektum színének és formájának keverékéből hozza létre objektu-

mok sorozatát. 
(Shift+W)  A Szélességi eszköz használatával állítható elő változó szélességű ecsetvonás. 
(Shift+R)  A Hajlítás eszköz a kurzor mozgatásának megfelelően formázza az objektumokat (hasonló-

an például az agyag formázásához).  
(Shift+S)  A Szimbólumszóró eszköz több szimbólumpéldányt készletként helyez el a rajztáblán.  
(J)  Az Oszlopdiagram eszköz olyan diagramokat hoz létre, amelyek az értékeket függőleges 

oszlopokon hasonlítják össze. 
(H)  A Kéz eszköz az Illustrator rajztáblájának az illusztrációs ablakban való mozgatására szol-

gál. 
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Az Illustrator felső menüsorában pedig a következő felsorolásból választhatunk: 
FILE • EDIT• OBJECT • TYPE • SELECT • FILTER • EFFECT • VIEW • WINDOW • HELP 
File (Fájl) Edit (Szerkesztés) Object (Objektum) Type (Szöveg) Select (Kijelölés) Effect (Hatás) 
View (Nézet) Window (Ablak) Help (Súgó)  
 

 
Az Adobe Photoshop 

 
Az alábbi ábra pedig a Photoshop eszközpanelét mutatja be (az aleszközökkel együtt).  
 

 
A Photoshop felső menüsorában pedig a következő legördülő parancsokból választhatunk: 
FILE • EDIT• IMAGE • LAYER • SELECT • FILTER • ANALYSIS • 3D • VIEW • WINDOW   
• HELP 
File (Fájl) Edit (Szerkesztés) Image (Kép) Layer (Rétegek) Select (Kiválasztás) Filter (Szűrő) 
Analysis (Elemzés) 3D (térbeli ábrázolás) View (Nézet) Window (Ablak) Help (Súgó)  
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Az Adobe InDesign 
 

Az alábbi ábra az InDesign fontosabb eszközeit mutatja be. 

 

 
 
 
Az InDesign felső menüsorában pedig a következő legördülő  
parancsokból választhatunk: 
 
INDESIGN • FILE • EDIT• LAYOUT • TYPE • OBJECT • TABLE •  
VIEW • WINDOW • HELP 
 
File (Fájl) Edit (Szerkesztés) Layout (Oldalterv) Type (Szöveg)  
Object (Elemek) Table (Táblázat) View (Látvány)  
Window (Lebegő ablakok) Help (Súgó)  
 
Mint már ahogy említettem, a jegyzetnek nem célja a szoftverek oktatá-
sa, ráadásul minden lépés és fogás gyorsan és könnyen elsajátítható az 
internet és a szakkönyvek segítségével. Tapasztalataim szerint a hallga-
tók igen hamar elsajátítják a gyakorlatban használatukat. Kellő gyakorlat és tapasztalat után a grafikus 
ráérez a három alapszoftver (Illustrator, Photoshop, InDesign) együttállására, összedolgozására. A ter-
vezéshez és a nyomdai előkészítéshez több, más programra nincs is szükség. (Hacsak nem akar például 
fontokat magyarítani, vagy 3D-s ábrázolásokat készíteni.) Manapság ugyan visszaszorul a papíralapú 
kiadványok szerepe és mennyisége, mégis szükség van erre a tudásra a grafikus fegyvertárában. Egyre 
több, korszerű médiummal dolgozhatunk, kezdve az internet nyújtotta lehetőségektől a mobil appliká-
ciókon át az – ki tudja még milyen – új kihívásokig. Ha belegondolok, szédítő gyorsasággal változik a 
piac, az igények, a technika. De kiadványok mindig voltak és mindig is lesznek, az egyiptomi papirusz-
tekercsektől a kódexeken át az e-book-okig. Mint ahogy a mobiltelefon billentyűzete sem lehet kisebb 
az ember ujjánál, ugyanúgy az írott szöveget is lapról-lapra kell olvasnunk. Olyan ez, mint a fizika tör-
vénye; kikerülhetetlen. És akkor nem is beszéltem az illusztráció, a szöveg, a tördelés szépségéről, ami-
ről mondhatjuk, hogy a szemétre vele mint korszerűtlen kifejezési formáról, azt azonban nem tagadhat-
juk, hogy túl az esztétikán, a kultúra hordozója és örökítője. 

1 Selection Objektumok kiválasztása és mozgatása 
2 Pen Egyenes és görbe vonalak rajzolása, + pontok hozzáadása, törlése 
3 Type Szövegdoboz  
4 Pencil Szabad(kézi) vonalak  
5 Line Vonalak, ívek, spirálok 
6 Rectangle Négyszögek, ellipszisek, hatszögek 
7 Rotate Forgatás, tükrözés, döntés 
8 Eyedropper Színek, körvonalak, betűtípusok, effektek mintavétele 
9 Gradient Átmenetek létrehozása egy, vagy több színnel 
10 Fill Objektumok kitöltése színnel 
10 Stroke Körvonal színe 
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Kiegészítések 
 

Betűtípusok, családok 
 

Kezdő grafikus és/vagy tördelő számára a kép kezdetben átláthatatlan. Mára ezernyi betűtípus létezik, 
másolható, letölthető a netről, és csábít mindenféle – látszólagos könnyű és látványos – megoldásra. 
Születik is mindenféle ízléstelen és funkciótlan megoldás, nehéz az eligazodás. Nem volt ez mindig 
így. Amíg csak metszett, a nyomda által használt betűk léteztek, számuk korlátozott volt, a betűk ala-
posan meg voltak tervezve, jó volt az egalizálásuk, a betűképük, az olvashatóságuk, használhatóságuk. 
Felkészült betűtervezők tervezték, általában az alkotóikról nevezték el őket. (Baskerville, Gill, Gara-
mond) A számítógép és a net elterjedésével azonban számtalan jól-rosszul megtervezett betűtípus tűnt 
fel, és kevés a fogódzónk. Számos felosztás született, hogy rendet vágjon a káoszban, én most kettőt 
mutatok be ezen jegyzet hasábjain. Az egyik legismertebb a Virágvölgyi Péteré, (A tipográfia mester-
sége számítógéppel, Osiris Kiadó) ami alapos, korrekt, figyelembe veszi a művészeti korszakokat is, a 
másikat egy amerikai könyvben találtam, (Robin Williams: Tervezz bátran, Scolar) talán egyszerűbb és 
használhatóbb az eligazodásban.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mint látható, Virágvölgyi korszakonként pontosan 
elkülöníti a betűstílusokat, komoly művészettörté-
neti felkészültséget (is) feltételezve. Akinek viszont 
hiányosak ezen ismeretei, nehezen fogja biztos kéz-
zel kiválasztani a kellő stílusú karaktereket a hatal-
mas választékból, ráadásul mondjuk például a s ze-
cessziós betűknél – az adott művészeti stíluson túl – 
nem állapíthatunk meg semmiféle betűtervezési 
szabályt.  
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Az alábbi felosztás a tipikusan amerikai, (Robin Williams) gyorsan használható és érthető megoldást 
kínál a problémára. Mindössze hat kategóriára osztja a betűket, és nem is veszi figyelembe az idegen 
karaktereket (görög, cirill, arab, kínai stb.), viszont könnyen eligazodunk a betűk tengerében. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az értelmezés megkönnyítése érdekében teszem 
ide a betűanatómia ábráját is, mert a megoldás a 
betűtalp meglétében vagy hiányában, a függőleges 
és vízszintes vonalak vastagságának különbözősé-
gében, a betűtengelyek egyenes vagy ferde mivol-
tában van. Tehát ezeknél a betűknél, konkrétan a 
reneszánsz, a barokk, a klasszicista, az egyptienne 
és a groteszk betűknél megállapít-hatunk szabály-
szerűséget, a többi már egyedi eset (dísz- és rek-
lámbetűk, scriptek). 
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Fontos megemlítenem még pár információt. Azt kell tudnunk, hogy a betűtípus az azonos grafikai el-
ven tervezett ABC, a betűkészlet egy betűtípus egyik változatának készlete, a betűcsalád pedig a betű-
változatok összessége (lásd alábbi ábra). 
A jól megtervezett betűkre igaz az, hogy a kurzív elnevezés alatt egy karakteresen különböző betűt ta-
lálunk, mint például az alábbi Garamond betűtípusnál, a hanyagabbaknál sokszor csak eldöntik elektro-
nikusan a betűket. A kurzív és az italic elvileg különbözik annyiban, hogy az italic egyszerűen a betű 
döntött változata, míg a kurzív betűk a kézíráson alapulnak, de ez a két elnevezés manapság gyakran 
összekeveredik. A kiskapitális elnevezésnél az a lényeg, hogy ugyan végig versallal (nagybetűvel) van 
a szöveg írva, de az első betű nagyobb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A számítógépes alkalmazásnál azzal kell még tisztában lenni, hogy különböznek a Mac és a Pc plat-
formjára készített betűk, más a kódolásuk akár a Type1, akár a TrueType fontokat nézzük. 
Hál’Istennek, újabban kifejlesztették az un. O penType formátumot, amely mindkét platformon egy-
aránt használható. Tehát a jó tanács: ha csak lehet, használj OpenType betűt, így elkerülhetsz rengeteg 
problémát, főleg, ha mindkét típusú gépen használsz egy file-t. Virágvölgyi Péter útmutatót is kínál ar-
ra, hogy milyen típusú kiadványhoz milyen betű dukál. Megkülönböztet műszaki, művészeti, irodalmi, 
társadalomtudományi kiadványokat, és az ahhoz illő betűtípusokat. Én ezt így nem merném kijelenteni, 
mára már sok szabály megdőlt, (mert a szabályokat utólag alkotják a gyakorlatból kiindulva, lásd pél-
dául a nyelvtant) vezérelvnek mégis megfelelő, de át is hágható, ha a megoldás meggyőző, és innentől 
újra lehet írni a szabálykönyvet. 
Az ízléses, jól használható, érthető, funkcionális, hierarchikus, szellemes, élvezhető tipográfia csak 
hosszú gyakorlat és tanulás árán sajátítható el. Nyitott szemmel kell járni a világban, figyelni az utcai 
feliratoktól kezdve a könyveken át hirdetésekig mindent, és mindig az értelmet, az értelmezhetőséget 
keresni. Ha valakit egyszer megfertőz a betűk szeretete, úgysem tudja megúszni. 
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Papírméretek, papírfajták 
 

Magyarországon három alapvető papírméret-szabvány van forgalomban: az „A”, a „B”, és a „C” soro-
zat. Amivel a hallgatók leggyakrabban találkoznak, az az A/4, (210x297) az A/3, (297x420) és a „rajz-
lap”, ami a rajzstúdiumoknál használatos, az viszont már a B/2 (500x700), esetleg a B/1 (700x1000). A 
„C” sorozat valójában nem papíralakokat, hanem olyan borítóméreteket tartalmaz, amelyek a sorozat-
számuknak megfelelő „A” formátumokat befogadják (a C6-os boríték a négyrét hajtott A4-es levelet, a 
C5-ös az A4-est félbehajtva, míg a C4-es hajtás nélkül). Megemlítendő még az ún. „LA/4”, aminek a 
vágott mérete 99x297, amit a k étszer magasságában hajtott A/4 ad ki. Az LA4-es borítékot üzleti 
levelezésre használják, az A4-es papírt háromfelé hajtva fogadja be (hosszában nincs is meghajtva). Ez 
leginkább a meghívóknál, elegánsabb üdvözlőlapoknál (és még a csekkeknél is) használatos.  

Azt fontos tudni, hogy az íves nyomdagépek „B” méretezésűek, mégpedig azért, mert ha „A” méretű 
nyomtatványt készítenek, szükség van a nagyobb méretre, a túltöltések, a vágások, és nem utolsósorban 
a nyomdagép „greiferje” miatt, ami a nyomdagépek papírbefogó-továbbító eszközét jelenti. Ez termé-
szetesen nem jelenti azt, hogy a grafikus csak „A” méretű kiadványokat, plakátokat, flyereket vagy 
bármi mást tervezhet, lehetnek ezektől eltérő, egyedi méretek is, de ez esetben csak azt tudom taná-
csolni, hogy minden esetben konzultálni kell a nyomdával, kompromisszumokat kell kötni, máskülön-
ben előfordulhat, hogy gazdaságtalan lesz a nyomdatermék, a sok „leeső” (ha túl sok felület marad ki-
használatlanul) papír miatt.  
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Nagyon sok fajta papír létezik, funkciótól, gyártástechnológiától, alapanyagoktól függően. A teljesség 
igénye nélkül: famentes papír (savmentes papír), újságnyomó papír, famentes offsetpapír, kartonok és 
lemezek, simítatlan papír, bordázott papír, simított papírok, mázolt papírok, műanyag papírok, „krea-
tív” papírok, digitális nyomtatópapírok, kézzel merített papírok, újrahasznosított papírok, nem is be-
szélve a papírzsebkendőkről, csomagolópapírokról, törlőkendőkről. Ennek a j egyzetnek nem célja a 
gyártástechnológiai különbözőségek ismertetése, alapvetően a lényeg ugyanaz. Növényi (cellulóz) ros-
tokból áll, amelyekhez különféle segédanyagokat kevernek (részletesebb ismertetés az 5. oldalon). A 
papírok vastagságát grammsúlyban határozzák meg, ami jellemzően az adott papírból egy négyzet-
méter tömege. Az ismert irodai 80 g-os offsetpapírból egy négyzetméternyi 80 gramm. Tapasztalatunk 
szerint ez nagyon vékony, de egy 200 g-os papír már plakátnak, vagy könyvlapnak is vastag, erős. 
Amit én az egyszerűség kedvéért a hallgatóimnak szoktam mondani az az, hogy három papírfajtát ér-
demes megjegyezniük, az offsetpapírt, a műnyomót és a kreatív papírokat. Az offsetpapír erős, nagy 
fehérség jellemzi, általános nyomtatásra, írólapnak, irodai papírárunak, fénymásolásra kitűnő. Egysze-
rűbb igénytelenebb kiadványokhoz, újságokhoz is megfelelő, de a színes képeket rosszabb mi-
nőségben hozza mint a mázolt társai (a műnyomók). A műnyomó papíroknak is két fajtája van, a fé-
nyes és a matt. Ezek mindkét oldalán felületkezelt anyagok, árnyalatos és színes nyomtatáshoz haszná-
latosak, minőségi reklámanyagkat, magazinokat, albumokat készítenek belőlük. A mindennapi mun-
kákhoz a tapasztalatom szerint a matt műnyomó a leginkább közkedvelt, nem csillog, olvasható, kihoz-
za a színek dinamikáját, kitartó, „bírja a gyűrődést”. A kreatív papírokkal csínján kell bánni. Csak úgy 
használjuk, ha előtte kipróbáljuk, hogy mi nyomtatható rajta, mert függően a száliránytól, a felülettől, a 
színétől, meglepő lehet az eredmény. Az én gyakorlatomban csak ritkán fordult elő. 
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Korrektúrajelek 
 

Manapság már ritkán látni hagyományos korrektúrejeleket, mégis beszélni kell róluk, hátha találkoznak 
még velük. Amíg nem, vagy csak részben (például fényszedés) készültek a kiadványok számítógéppel, 
addig a korrektorok manuálisan szignálták ki a hibákat. Az alábbi ábra a korrektúrajelek egységes jel-
használatát tartalmazzák. Ettől egyénileg ugyan néha eltértek kismértékben a korrektorok, de alapvető-
en így működtek, logikusan nem is tudtak nagyon másképp. Mivel a szerző – mert azért volt szerzői 
korrektúra is – és a szedő nem azonos személyek voltak, a szedő az írógéppel írt szöveget tette ólomba, 
vagy vitte be a fényszedőgépbe, és azt még mindenképpen ellenőrizni kellett. A korrektor a szedett 
szöveget papíron végigolvasta, a szövegben jelölte az alábbi jelekkel a hibát, majd még a papír szélére 
is újra. Nagyon tiszta, logikus, követhető módszer volt. Mint ahogy említettem, ma már nem nagyon lé-
tezik, mert a korrektúrát jórészt digitálisan végzik, a grafikus általában (jó esetben) a kész, korrektúrá-
zott szöveggel dolgozik. A betördelt, visszaküldött szövegben már inkább csak a tördelési hibákat jel-
zik. Az Acrobat Reader programban használt pdf állományokon a Comments menüpontban található 
Sticky Note tökéletesen ellátja ezt a funkciót, de számtalan egyéb lehetőség is adódik. 
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Kötészeti eljárások 
 

Ha nagyon egyszerűen szeretném a kérdést elintézni, akkor annyit mondanék, hogy alapvetően kétféle 
kötés létezik; az irkafűzött és a ragasztott (és esetleg cérnafűzött) kötés. Persze ennél azért differen-
ciáltabb a kérdés. 
Az irkafűzésnél azt kell tudni, hogy az egymásba dugott, hajtogatott íveket egy fémtengelyre helyezik 
egy fűzőfej alá, amely drótkapcsokat szúr át a gerincen. A végeredmény leginkább az irodai tűzőgépek 
kapcsaihoz hasonlít, pontosan ugyanazon elvek szerint működik.  
Ezen a helyen kell megemlíteni a „kilövést” is, amely egy grafikus számára elsőre igen érhetetlen, és 
veszélyes művelet, könnyű elrontani. Régebben, amikor még kevésbé voltak fejlettek a nyomdai szoft-
verek, megkövetelhették a grafikustól/tördelőtől, hogy kilőve adja le a file-t. Ha szétszedünk egy irka-
fűzött kiadványt, meglepve tapasztaljuk, hogy az oldalpárok, amelyek kiesnek a szétszedett prospek-
tusból vagy magazinból, nem követik egymást. Könnyű belátni, hogy beköthetetlen lenne a kiadvány, 
ha nem így lenne. A legegyszerűbb megoldás, ha lemodellezzük, méghozzá úgy, hogy mondjuk 24 ol-
dal esetén (nagyon fontos: mindig néggyel kell oszthatónak lennie a kiadvány oldalszámának!) egy-
másba hajtogatunk 6 A/4-es lapot, egymás után beszámozzuk (paginával látjuk el), majd, ha szétszed-
jük, megkapjuk az oldalpárokat. A helyzetet bonyolítja, hogy a nyomdák egyszerre nem két oldalt – 
persze a gép és az oldal méretétől függően – nyomtatnak, hanem akár 8-at, vagy 16-ot is, úgy értve, 
hogy az elő- és hátoldalon együtt. A megnyomás után az íveket hajtogatják, összehordják, kapcsolják, 
vágják. Ebből még az a bonyodalom is támad, hogy fejben-lábban sem állnak az oldalak. Ezt is le lehet 
modellezni, sőt le is kell, tanúsítom, hogy a nyomdák is így csinálják, nekem is ők mutatták. Végy egy 
A/4-es lapot, hajtsd meg háromszor keresztbe, majd a nyitott széleknél – akármilyen nehézkes is –, 
számozd be egymás után, majd hajtsd ki. Megkapod a végeredményt. Mint egy ördöglakat, össze van-
nak fogatva a lapok, látszólag logikátlan sorrendben állnak. Csak azért nem foglalkozom ezzel többet, 
mert ma már a nyomdák ezt egy program segítségével, könnyedén megoldják. Amit viszont tudni kell 
egy grafikusnak: akár pdf, akár ps. formátumban adja le a kiadványt a nyomdának, mindig oldalanként 
tegye, sose oldalpáronként! Ellenkező esetben nem tudják digitálisan kilőni. 
Visszatérve az irkafűzésre, sajnos vannak korlátai; a közvélekedés szerint körülbelül negyven oldal fe-
lett nem használható. Ha az irkafűzött kiadványok túl vaskosak, a beljebb lévő oldalak vágott széle 
egyre kijjebb csúszik. Ezt már a tervezésnél is, vagy a nyomdának figyelembe kell vennie. Úgy 40-44 
oldalon felül – ez persze függ a papírvastagságtól is – kezelhetetlenné válik, és a kapocs se fogja át. 
Létezik még az ún. oldaltűzés eljárás is, amely vastagabb könyveknél (volt) használatos, azonban ezt 
jórész kiszorította a mára már igen fejlett ragasztókötési technológia. Ma inkább tömböknél használják. 
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A másik alapvető kötési technika a ragasztókötés. A legtöbb kartonált könyvet, valamint magazinokat 
és táblázott könyveket így kötnek, ez az eljárás „fűzés nélküli” kötés. Hajtogatás után az íveket egy ra-
gasztókötő gépsorba adagolják, amely összehordja sorrendben az íveket (kilövés szerint nyomva és haj-
togatva), levágja a gerinchajtást, és összeragasztja őket, egyrészt, hogy összefogja a lapokat, másrészt, 
hogy a könyvtestet és a fedelet egymáshoz rögzítsék. A másik módszer az, hogy nem vágják le a ge-
rinchajtást, hanem keresztirányban bevágásokat ejtenek, ezekbe préselik a ragasztót. Így nem esik szét 
külön lapokra a könyv. Ezt hívják hornyolt kötésnek. Ez a kötés erősebb, mint a fűzés nélküli kötés, 
de olcsóbb mint a cérnafűzés. Viszont a cérnafűzés a legmegbízhatóbb. Egyszerűen elmondva, átvarr-
ják a gerincnél a könyvet. Rendszeresen használt könyveknél (kézikönyvek, művészeti könyvek, lexi-
konok) ez használatos. A kiadvány jobban kihajtható, és a lapok is kevésbé hajlanak meg. A könyvek 
lehetnek puha- vagy keménytáblás kötésűek, védőborítóval, vagy anélkül ellátottak. A puhakötésűek az 
olcsóbb, egyszerűbb kiadványok (például Penguin könyvek), a keménytábla elnevezés egyértelmű, a 
védőborító pedig az, amit ráhajtunk a könyvre, elől-hátul füllel. 
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Utószó 
 

Csak úgy harmincöt-harmincnyolc éve volt – ami emberi léptékben nagy idő, de a nyomdászat történe-
tét tekintve kicsi –, amikor Énekes Ferenc tanár úr (e jegyzet lektora) a középiskolai matematika órára 
behozott nekünk egy Mona Lisa nyomatot, ami egy akkori számítógép-kezdeménnyel készült, és vala-
mi mátrix-nyomtatóval nyomatott, a szélein lyuggatott papírra. X-ekből, meg O-betűkből rajzolta ki a 
nagy nehezen kivehető Mona Lisát, mondván, hogy gyerekek, ez a jövő. Természetesen nem vettük 
komolyan, mi a művész-palánták, a messze futurisztikus jövőnek tűnt, köszönjük szépen, mi inkább 
rajzolunk.  
A nyomdászat, és a nyomdai előkészítés közel hatszáz éves történetében ez a 35-38 év csak egy pilla-
natnak tűnik, ám mekkora az ugrás, és még ki tudja, mit hoz a jövő! A nyomdagépek nyomtatási elve 
még mindig ugyanaz, bár korszerűbbek nyilván, de már tudok olyan rendszerekről, amelyek személyre 
szabottan, és csak neked tudnak nyomtatni egy példányt. Nem is beszélve az e-book-okról, az internet-
ről, az információ elérésének számtalan lehetőségéről. Akit azonban egyszer megcsapott a nyomdafes-
ték szaga, a nyomdák légköre, a tervek fizikai megvalósulásának öröme, az nem tud leszokni a hagyo-
mányos kiadványok szeretetéről, és hát olvasni is jobb – szerintem – könyvet mint monitort. Mi taná-
rok, akik itt tanítunk a főiskolán, maximálisan próbáljuk követni az új technológiákat, trendeket, lehe-
tőségeket, de ez szinte lehetetlen, olyan gyorsan változnak. Nem tehetünk mást mint hogy kimondjuk 
azt, hogy egy főiskola/egyetem nem tűzhet ki kisebb célt maga elé, minthogy értelmiségi embereket 
képezzen, akik megértik azt, hogy az életformájuk, gondolkodásuk, létük lényege a folyamatos válto-
zás, önképzés, és mi erre képezzük ki őket. 
A hagyományos kiadványok története, tervezésük, előkészítésük, a kultúra szerves része, és egyenlőre 
még szükség is van rá. Mint ahogy a Word program az írógép logikáján alapszik, ugyanúgy bármilyen 
berendezésen, kütyün, monitoron is fogjuk elérni az információkat, vagy az Ember tragédiáját, a betű 
betű marad, a cím cím, a sorok sorok. Jöjjenek bármilyen idők is, én tudom, hogy Ön, kedves hallgató 
mindenre felkészült lesz, és mindennel megbirkózik. 
Még egy gondolat: amikor elkezdtem ezt a jegyzetet írni, még úgy gondoltam, hogy végigbújom a ne-
tet, átforgatok ezer könyvet, hogy minél pontosabban utánajárjak az adatoknak. Aztán rájöttem, hogy 
ugyanezt bárki meg tudja tenni. Aztán menetközben úgy döntöttem, hogy mindannyian jobban járunk, 
ha a s aját tapasztalataimat, véleményemet osztom meg a hallgatókkal. Ezért ez a j egyzet néhol elég 
szubjektívnek sikerült, de remélem hasznukra válik. 
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