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A jó könyv messzemenôen támaszkodik
az olvasó már meg lévô tudására. Az új
ismereteket oly logikus mó don, oly kis
lépésekben adagolja, hogy elolvasása
után az olvasó úgy érzi, szinte semmi újat
nem mondott. Csak jó val késôbb jön
rá, hogy mennyi mindent ta nult belôle.





ELÔSZÓ

Aszámítógép – alig 50 éves pályafutása alatt – az élet szinte minden területét
meghódította. A fejlôdés robbanásszerûvé az utóbbi 15–20 év során, a személyi
számítógépek megjelenésével vált. A világ nyugati felétôl kissé elmaradva nálunk
a nyolcvanas évek legvégén jelentek meg a ma már csak PC-ként emlegetett
gépek. Lemaradásunkat röpke öt év alatt behoztuk, jelenleg itthon is azonnal
kapható bármilyen új fejlesztés, legyen az akár számítógép, vagy akár egy alkal -
mazói program.

A számítógép megjelenése alaposan felforgatta a nyomdaipar, a nyom dai
elô  készítés évszázadok alatt kialakult hagyományos rendjét, munka folyamatait
is. A szerzô, kiadó, nyomda hármasának munkájába a fel sorolás sorrendjében
nyo  mult be a számítógép, egyre több munka fázisban véve át a hagyományos,
ké zi megoldás helyét. Hódít a számító gépes kiadványszerkesztés, a DTP
(DeskTop Publishing). A siker titka egyrészt a személyi számítógép varázsában,
másrészt a termelékenység növelésében rejlik.

Régi, rangos szakmák szûnnek meg, mint például a nyomdai kézi sze dôé,
ugyanakkor újak is születnek, ilyenek a számítógépes kiadvány szerkesztô vagy
az elektronikus grafikus, képszerkesztô. E könyv elsô sorban az említett új szak -
mákat tanulók számára készült, mint a szakma gyakorlásához szükséges elméleti
ismereteket tartalmazó középiskolai tankönyv. Ugyanakkor haszonnal forgat -
hatja bárki, aki kicsit is közel került a számítógépes kiadványszerkesztéshez akár
munkája, akár ez irá nyú érdeklôdése révén.
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Míg az el sô kö tet ben a szá mít ó gé pes ki adv ány szerk esz tés esz kö zeit, an ya ga -
it, a mun káh oz szük sé ges el mé leti is me re teket, a má so dik ban pe dig a szö ve ges
ki ad vánnyal kap csol a tos tud ni va lókat ta lál ta meg az ol va só, ad dig ez a könyv
az ill uszt rá ci óval, az illu szt rált ki ad vány saj á tos sága i val fog lal ko zik. Tár gyal ja az
il lusztrá ció ké szí tés é nek tech nol ó gi á it ép púgy, mint azok tech nik ai és mû vészi
szem pon tok sze rinti cso por tosí tá sát. Ki eme l ten fog lal ko zik ko runk leggyak rab -
ban hasz nált il luszt rá ci ós ele mé vel – a fo tó val. Meg is mer te ti az ol vas ót az il -
luszt rá ció elô ké szí té sén ek, mé re te zé sé nek, di git a li zá lás á nak, színbo n tá sá nak lépé -
se i vel, a fo lya mat sze re plô i vel. Bemutatja a mo dern ter ve zôi stí lust, az eb bôl
fa ka dó ti pog ráfi ai meg ol dá so kat, tör delé si el vek et. Rész lete sen tagl al ja az il luszt -
r á ció ol dal ba, ol dal pár ba ill esz té sén ek probl é má it. Ki emel ten szól a foly ó i ra tok,
nap i la pok szer keszt é si, tip og ra fálá si el vei rôl, cí mrend szer ük ki a la kí tá sáról és il -
luszt  rá lá suk mód ja iról.

A negyedik kötet elôreláthatóan egy évvel a harmadik után jelenik majd
meg. Tartalmában a kiadvány megjelenítésével kapcsolatos problémákra kon -
cent rál. Ismerteti a printelés problémakörét, a postscript fájl írásának menetét,
a digitális és analóg proofkészítô eljárásokat. Részletezi a hagyományos és új
nyomdai eljárásokat, végigvezetve az olvasót a nyomdai klisékészítés, a példány -
számnyomás és az utómunkák lépésein. Erôsen gondolkodom egy ötödik kö -
teten is, amely az elektronikus kiadványokkal, azok tipográfiai kérdéseivel fog -
lalkozna.

Köszönet illeti Wéber Krisztinát, aki gondos és lelkiismeretes korrektori
munká jával járult hozzá az eddigi kötetek megjelenéséhez. Végül e helyütt mon -
dok köszönetet feleségemnek megértô türelméért és Salamon Gábor bará tomnak
a szöveg gondozásáért.

Bu da pest, 2001. má jus

A szerzô
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AZ IL LUSZT RÁLT
KI ADV ÁNY

A szö ve ges ki ad vá nyok mel lett a nyom dai ter mé kek másik nagy cso port ját az
il luszt rált vagy il luszt rat ív ki ad vá nyok al kot ják. A két ka te gó ria kö zött nincs éles
határvonal, az át me net meg le he tôsen szé les sá von mo zog. Il luszt rált ki ad ványnak
te kint he tünk min den ol yan nyom da ter mék et, amely a szöv eg mel lett il lusztrá ci -
ót is tart al maz. Azonb an az ilyen ki ad vány o kat min dadd ig szöve ges ki ad vány ok -
nak ne vez zük, amíg az in for mác ió áta dá sá ban a szövegé a fô szer ep. Il luszt ra tív vá
akkor vál ik egy ki ad vány, ami kor an nak fô üze neth or do zójá vá az il luszt rá ció lép
elô, s az eset leg es szö veg csak má sod la gos, aláre n delt sze rep et ját szik ve le szem ben.

A szö ve ges kiadvány el sôd le ges meg je len é si form á ja a könyv. Az iro dalmi
mû fa jú köny vek több sé ge csak szö ve get tar tal maz, te hát biz to san szö ve ges ki ad -
vány. A tu do má nyos, az is me ret ter jesztô és a tan könyvek je len tôs ré sze azon ban
tar talm az több-keve sebb gra fiko nt, áb rát, raj zot, fo tót, az az il lusztrá ci ót. Ezek a
ki ad vá nyok – bár tar tal maz nak il luszt rá ci ót –, mégis sz ö ve ges ki adv á nyok nak te -
kin ten dôk, hi szen ben nük a szö veg az el sôd le ges in for má ci ó hor do zó, az il luszt -
rá ci ók csak ki e gé szí tik, más old al ról vi lágí t ják meg, szemlé le te sebbé te szik a szö -
veg ál tal hor do zott mon dan i va lót. Könyv al a kú, an nak te kint hetô ug yan egy ne -
ves fo tó mû vész mun kás sá gát be mu tató al bum, még is ez ut ób bi már biz to san
il luszt ra tív ki adv ány. Itt az eset le ges szö veg (be veze tô, élet rajz, ki ál lí tá sok jegyzé -
ke) a mel lék szer e plô, a fô mon da ni va lót a be muta tott ké pek hor doz zák, a ki ad -
vány min den más eleme csak ki egé szí ti, ma gya rázza, emészt he tôbbé te szi azok
ha tá sát.

A mai új ság ok, fo lyó ira tok, ma ga zin ok a szö veg mel lett meglehetôsen sok
illusztrációt tarta l maz nak, te hát il luszt rált ki adv á nyok, dön tô több sé gük még is
szö ve ges ki ad vány nak mi nô sül, hi szen a szö veg közve tí ti az info r má ci ók je len tôs
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hán ya dát. A ská la ép pen a fo lyó i rat ok, ké pes ma ga zi nok vi lá gában szé les e dik ki,
egy-egy ké pvi se lô jük rôl meg le he tô sen ne héz e ldö n te ni, hogy mely ik osz tály ba
tar to zik, a dön tés sok szor szub jekt ív – más vala ki épp az el len ke zô osz tályba so -
rolja ugyan azt a ki ad ványt. Sok a ha tár eset.

Mai vi lá gun kat elá rasztó pla kát döm ping kép vi sel ôi for mai meg old á su kat te -
kint ve ugyan szö ve ges, ve gyes és fi gurá lis plak á tok ra oszt ha tók, még is rit ka a tisz -
tán szö ve ges me gol dás. Ép pen a pla kát mû fa ja volt az, ahol felme rült a kér dés:
med dig szö veg a szö veg, mi kor vál ik kép pé? Ug yan is a be tû nek nem csak tar talmi
jel en té se van, ha nem fo r má ja, alakja is. Nagy mé ret ek ben   annak tar tal ma mel -
lett – már jel en tôs sé válik a betû (be tû tí pus, mé ret, változat) for má ja, kör vo na -
la, tö mege, így ma ga a szö veg illu szt ra tív ele m mé ala kul. Eh hez já rul még, ennek
ha tás át fo koz za, az zal ös szeg zô dik a plak á ton sze replô ké pi elem (illusztráció)
tarta l mi és for mai mon dan i va ló ja, így a pla kát szin te ki vé tel nél kül il luszt ra tív ki -
ad vány nak mi nô sül.

A cso ma gol ás, a cs o ma go lásg ra fi ka ská lá ja már ö nma gá ban vizs gál va is rend kí -
vül szer teá ga zó, azonban szin te mind egyi ken dön tô fon tos ság gal bír az il luszt rá ció.
A cso ma go lás sze repe nem csak az el ha tár o ló, ôrzô, vé dô, meg óvó funk ció, ha nem
leg alább annyi ra a potenciális vá sárló fi gyel mé nek fel kel té se a ter mék iránt. Az il -
luszt ra tív, for mai, gra fik ai ele mek ha tá sa itt dön tô fon tos ságú, éppen ezért a mû -
fajban meg le he tôs hang súllyal al kalma z zák azo kat. Enn ek kö vet kez té ben a csoma -
go lásg ra fi kai mun kák jel en tôs része il lusztr a tív ki ad vány ként fog ható fel.

Ez a könyv az il luszt rá ci ók faj tá in, azok elôállításának, fel dol go zás á nak lép é -
se in, ki ad ványba il lesz tésé nek módj a in vezeti vé gig az ol va sót. A ha gyo má nyos
nyom dai el já rá sok érin tése me l lett a hang súly ter mé sze tes en a dig i tá lis, szám í tó -
gé pes fel dol go zás on lesz. A mai, mode rn stí lus ve zér el ve in, ti pog rá fi á ján kí vül
an nak alk al ma zása ként me gtár gyalj uk a nap i la pok, foly ó i ra tok jel lemzô it, terv e -
zé sé nek és e lké szí té sén ek lé pé se it éppú gy, mint e ki ad vá nyok tö r de lé sén ek alap -
ve tô kérd é se it, kü lön ös te kin tet tel az il luszt rat ív ele mek sze rep é re, al kal ma zá sá -
ra, elhe lye zé sére. A mos ta ni rész a képet, az il luszt rác i ót járja kö rül, igye kez ve be -
mu tatni an nak min den lé nyeg es as pek tusát.
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AZ IL LUSZT RÁ CIÓ
KÉ SZÍT É SÉ NEK
TECHN O LÓ GI ÁI

A nyom dai ter mé kek ill uszt rá lá sá nak szán dé ka már az ôs nyom tat vá nyok nál
ki mu ta tha tó, sôt az ill uszt ráció, mint mû faj meg elôz te a kö nyv nyomt a tást. Gon -
dol junk csak a bib li ai jel e ne te ket, val lá si es e mé nye ket áb rázo ló fa met szet ek kár -
tya lap mér e tû sok szoro sí tá sá ra az 1300-as évek vég é tôl a XV. szá zad kö ze pé ig ter -
je dô idôkb en. Ezek olyan il luszt rá ci ók, sôt il luszt rat ív ki ad vá nyok vol tak, am e -
lyek a kép, az il lusztr á ció ere jével köz ve tí tet ték a mon da ni val ót. A kép al ján né ha
elô ford u ló egy-két soros ír ás, szöv eg csak a ki vá lasz tot tak (írás tu dók) szá mára
szol gál ta tott né mi magyarázatot, ki e gé szíté st, a sze mlé lôk je len tôs több sé gét
mind össze sa ját tu dat lans á gá ról gyôz te meg.

Eu róp á ban az el sô elterjedt il luszt rá ci ós for ma, tech nika a fa met szet (lap- és
ha ránt dúc) volt. Ez a meg ol dás ki elégí tet te a könyvnyomtatás elôt ti igé nye ket
ép púgy, mint az ô snyom tat ván yok idej ét le zá ró 1500-as évet meg el ô zô idô ket.
Al kal maz á suk ugyan to vább foly ta tó dott, de fi gye lembe vé ve a tech nol ó gia ált al
bizto sí tott vi szonylag kis pél dány szá mú nyo mat elô ál lí tás á nak le he tôs é gét, egy re
in kább hát tér be szo rult a réz lem ez-meg mun kál á si tech no ló gi ák kal (réz karc, réz -
met szet) sz em ben. Utóbb i ak egy részt sok kal fi no mabb vo nala kat, ezál tal rész let -
dú sabb raj zot tet tek le he tô vé, más részt az így ké szült il luszt rá ci ók nyo má si pél -
dánys zá ma is lé nye ges en ma ga sabb volt, mint elô de i ké. A tech no lóg ia egy sz er re
jobb és olc sóbb lett. Sok for ra dalm at jel le mez még ez a két jel zô. 

A ma is hasz nált li nó le umme t szet – bár egés zen sok nyo ma tot ere d mé nyez –
meg ma radt az egye di mû vé sze ti tech ni kák esz kö ze ként, nem szere pel az ipa ri
me gol dá sok list á já ban, ki vé ve egy rö vid id ôsza kot a nyom dat ech ni káb an. 
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A kü lön bözô fém megm un ká lá si tech nol ó gi ák (vas, alu mí nium) bi zo nyí tot -
ták ugyan e fém ek mû vés zi, il lusztr á ci ós al kal ma zás á nak le he tôs é ge it, azonban
sze re pük – fel hasz nál á su kat te kint ve – meg leh e tô sen eleny é szô.

A lito g rá fia, a kô rajz ma ugyan mint kis pé dány szá mú nyomat lé t re ho zás á ra
al kal mas mû vé szi tech nika is mert és al kal maz ott, azon ban a ma gas ra ma rat ott
kô rôl na gyobb pél dány szám is elô ál lít ha tó. A XIX. szá zad elsô fe lé ben, az of szet
tech ni ka ki a lak u lá sa el ôtt a kô nyo mat az il luszt rá ci ók sok szoro sí tá sá nak be vált,
sû rûn al kal maz ott tech no ló giája volt.

A sze rig rá fia, a szi ta nyo más egy részt is mert kis pél dány számú mû vé sze ti sok -
szo ro sí tó el já rás, ug yan ak kor meg le he tôsen ter me lé keny ipa ri, nyom dai so kszo -
ro sít á si tech nika is. Kü lönle ges sé ge ab ban áll, hogy a ny o mat hord o zó nem csak
papír, ha nem tex til, mû anyag is lehet, ugyanakkor mint ipa ri tech no ló gia a ha -
gyo má nyos ma gas-, sík- és mély nyo más sal ell en tét ben a fe hér fes téket is hasz nál -
ja. A ha gyo má nyos tech no ló gi áknál a fehér a nyom at hor dozó szí ne, ott nincs fe -
hér fes ték.

A fel so rolt sok szor o sí tó gra fik ai tech ni kák má ra szinte ki zá ró lag a kis pél -
dány számú ny o mat, mû vé szi al ko tás lét re ho zój a ként sze re pelnek. A nyom dás zat -
ban a fény kép e zés nagy ko rú vá válása után gya kor la ti lag a fo tó, a fény kép lett az
egye düli ill uszt ráci ós elem, hi szen fotó min den más illu szt rá ció ról kész ít he tô. Az
au tó tí piai el já rás pe dig rács ra bont ja a ké pet és így az már nyom tath a tó. A fény -
ké pe zés al kal ma zá sa elôtt min den egyes il luszt rá ció megra j zo lá sára, el kés zí té sé re
fel ke llett kér ni egy mû vészt. A fo tós bárm i lyen lát vány ról kép et ké szít, s ennek
a kép nek au to típi ai vál to za ta lesz ki nyom tat va. Termé sze te sen a fényk é pe zés al -
kal mazá sa után is ké szült il luszt rá ciós cél lal rajz, vagy va lam i lyen nyo mat, azon -
ban ezekrôl is fény kép ké szült, ar ról au to tí pia és az szer e pelt il luszt rác i ó ként,
nem pe dig az ere de ti nyo mófo r má ról ké szült a nagy pél dány szá mú nyomás.

A nyom dai fot ós élet-halál ura vo lt az il luszt rác i ó ké szít és te rü le tén, hi szen
min den ered e tit ô ka pott meg, és te remnyi nagyságú gé pév el ô kés zí tet te el a kí -
vánt mé re tû filmet, me lyet az tán a mo n tí ro zók ill esz tettek az old al ba.

A szám í tó gép al kal ma zá sával, a dig i tá lis tech ni ka, tech nol ó gia be ve ze té sév el
a fény kép ké szí té si fáz ist so kszor ki kap csol hat ták a fo lya matb ól, hi szen a vis zony -
lag kis méretû, sík ban el hel yez ke dô illu szt rá ciók a szke n ne lés so rán köz vetl e nül
bev i he tôk a szá mító gép be. Új ab ban a di gi tál is fényk é pe zés ter je dé se te szi egy sze -
rûb bé, ké mi ai fo lya ma tok tól men tessé és lén ye ge sen gyorsabbá az ill uszt rá ció el -
ké szí tés é nek fo lyama tát.
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A NYOM DAI KÉ PE RED E TI

Egyértelmûen meg kell kü lön böz tet ni egy más tól a mûv é szi és a ny om dai
kép e re deti fog al mát. Egy nagy mé re tû szí nes fest mény mû vészi ere deti, de ny om -
dai er e de ti je a ró la ké szült di a po zi tív lesz, mert a nyomd á nak err ôl kell e lké szí te -
nie a rep ro dukc i ót. Ugyan ak kor egy ki sebb mé retû tol lrajz mû vés zi erede ti
ugyan, de egy ben nyom dai ké pe re de ti ként is funkci o nál hat, ha tu laj do no sa a
nyomda, il letve az elô kész í tést vég zô mû hely rende l ke zé sére bo csát ja, hogy ró la
ké szül hes sen a szük sé ges mé re tû film.

Nyom dai szakkifejezés a rep ro duk ci ó ra ér ett ké pe re de ti fo gal ma. Olyan er e de -
tit je lent, amely rôl min den to váb bi elô ké szí tés nél kül film ké szít he tô. Az il yen
képeredeti folt- és karc ment es, tisz ta, meg fe le lô en ár nyalt, rész let gazd ag, ide gen,
el tá volí tan dó el e met (pl. fe lirat) nem tarta l maz. Egy szó val nem igé nyel hossza -
dal mas és fá rasz tó ret us mun kát.

A nyom dai ere de tit ôl el vá rható még, hogy egy ol da las le gyen (hát old a la üres),
a raj zi ele me ket meg fe le lô mé re tû mar gó ke re tezze, az ok ne ér je nek ki a lap szélé -
ig. Ne le gyen gyû rött, il let ve ne le gyen nyom dai ter mék. Ugyan is ez utób bi
esetb en an nak fo tó zás a kor, di gi ta li zá lása kor könnyen meg je len hetn ek a kép tôl
ideg en min tá za tok (Mo aré-je lenség).

A nyom dai ké pe red e tik fe losz tá sát a 1. áb ra szem lél te ti. A vo na las il luszt ráció
csak egy színt – többnyire fe ke tét – tar tal maz, azt is tel jes int en zi táss al, ár nya la -
tok nél kül. A szín (fe ke te) fe dett sége tö ké le te sen ho mogén. A nem raj zi ele mek
fehérek, il let ve a nyo mat hordo zó színé vel meg egyez ôk. Ti pi kus vona las ered e tik
a mû sza ki raj zok, di agr a mok, épí tés ze ti, sz er ke ze ti raj zok és a toll raj zok, tus -

17

1. áb ra 
A nyom dai ké pe re det ik
fe losz tá sa



rajzok, egy szí nû mû vé szi nyo matok. A fól i á ra kés zí tett ilyen alk o tá sok rá adá sul
á tné ze ti ek. A vo na las, de sz í nes ké pe red e tik tip i kus ké pvi se lôi az olyan pi ros-zöld
szí nû áb rá zo ló ge ome t ri ai raj zok, ame lyek zöld-pi ros szem üve g gel néz ve tér be ál -
lít ha tók, ill et ve azok az épü let gé pés ze ti raj zok, ahol a kü lön bözô ve zeté ke ket
(gáz, víz, oxi gén, vil lany stb.) el térô sz ín nel je lö lik.

Az ár nyal a tos ké pe red e tik a két szélsô ár nya lat – a fe hér és a fe ke te – kö zött
sz á mos át me net et kép zô köz bülsô (szürke) ár nya la tot tar tal maz nak. Ti pi kus fe -
ke te-fe hér kép vi se lô ik az álta lunk fe ke te-fehé r nek mon dott fo tó, a mû vé szi ce ru -
za-, il let ve szé nrajz. Szí nes válto za tuk a szín es fény kép, szín es ce ru za- és kr é ta rajz,
akv a rell, olaj festm ény stb. Amennyi ben a hor doz ó a nyag film vagy át lát szó fó lia,
úgy ezek az il luszt rá ci ók egy ben át né ze ti ek is. A gya kor lat ban az át né ze ti illuszt -
rá  ció szin te min dig filmn e ga tív vagy di a po zit ív. Kis mé re tük mi att a 24◊36 mm-
es, úgy ne ve zett kis fil mes ne ga tív vagy di a po zit ív nem na gyon ha sz nál ható. A leg -
kise bb el fog ad ha tó mé ret a 60◊60 mm.

A rajzo lt vagy nyom ta tott ké per e de tik ké szí té sé hez fe hér sz í nû, le ga lább
80 g/m2 tö me gû pap írt hasz nál junk (ne legy en át tet szô). A leg vas ta gabb fel hasz -
nál ha tó alap anyag a 250 g/m2 töm e gû kar ton, mert ez még jól haj lik és ne he zen
tö rik. Fotó ké szí té sek or a 120 g/m2-es fot ó pa pír a meg fele lô vá lasz tás, ugya nis ez
kel lô tar tá sú és sz ük ség sze rint még jól felfeszíthetô a dobsz kenner hengerére.

Na gyobb lé leg ze tû, hosszabb, gaz dag on il lusztrá lt, il let ve il lusztr a tív ki ad -
ván yok nál a sok ill uszt ráció több hely rôl szár mazhat, ezért azok mi nôsé ge sem
azonos. Ilyen kor min de nkép pen tö re ked ni kell az il luszt rá ci ók mi nô ség é nek, stí -
lus á nak egy sége sí té sé re, ak ár azon az áron is, hogy újra me g raj zolt at ják, le fény -
ké pezte tik ôket. Csak a meg ismé tel he tet len és a ki ad vány sz e mpont já ból na gyon
fon tos il luszt rá ci ót kell el fo gad ni ak kor, ha ann ak ki vit e le, min ô sé ge nem üti
meg a kí vánt mér té ket. Ebb en az eset ben a re tu sôr nek kell mind ent elkö vet nie a
min ô ség jav í tá sa ér de ké ben.
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VO NA LAS ÁB RÁK,
MÛ SZA KI RAJ ZOK,
DIA G RA MOK

Az ill uszt rá ci ók fel oszt ha tók asze rint is, hogy mû sza ki, tu dom á nyos in formá -
ci ót ho r doz nak-e, avagy ink ább mûvészi ér té keket köz vet í te nek. Ez a fe je zet az
el sô, a kö vet kezô fe jezet a máso dik ka te gó ri á ba so rol ható il luszt rá ci ókr ól szól.
A fe losz tás nem azt je lenti, hogy a mû szaki in for má ci ót hor do zó ábrát mér nök -
nek, a tu do má nyos eredm é nye ket taglaló graf i kont pe dig tu dós nak (fi zi kus, bi -
o ló gus stb.) ke ll el ké szíte nie és csak a mû vészi il luszt rá ci ókat ké szít he ti mû vész,
gra fi kus. Sôt jobb, ha a pusztán ma gya rá zó cél lal ké szült áb rát vagy táb láz at ba is
fog lal ha tó szá ma dato kat szem l éle te sen me g je le nítô di agra mot nem a mû szaki
vég zett sé gû ér tel mi ségi, ha nem a mû vész, a gra fikus ké szí ti el a ki ad vány stíl u sá -
nak, gra fi kai arc á nak me gfe le lô mó don. Na gyon való szí nû ugya nis, hogy a mû -
sza ki szak em ber ál tal ké szí tett il luszt rá ció ugyan köz ve títi az áta dásra vá ró in for -
má ci ót az ol vasó felé, azonb an meg le he tô sen le egy sze rûsí tett, sz á raz for má ban te -
szi azt. A mû vész, a gra fi kus ug yan azon alap anyag ból ki in dul va az in form á ció
át adása mel lett az át adás módjá nak esz té tik u má ra is ügy el, a cél ér de ké ben akár
kép pé for mál va az át adan dó adat hal mazt.

KI KÉS ZÍT SE A VONA LAS RAJZ OT?

Tegyük fel, hogy a szerzô egy fo lyam at idô be li le fo lyását ké zi ra tá ban egy tu -
cat adat tal mu tat ja be, a fe lelôs szer kesz tô azon ban úgy dönt, hogy az adat sor
táb lá zat ba fog lal á sa hely ett sokk al szem lé let e sebb len ne egy graf i ko non be mut at -
ni a fo lya matot. Fik tív ad a tok kal fel szere l kez ve fel kér tem egy vil lamo s mér nö köt
és egy gra fi kust, hogy ké szíts en egy (nem kör-, nem hasáb-, ha nem) von al di agra -
mot a me ga dott ada tok ból. Az ered mény a 2. áb rán lát ható.

Gon do lom, egy ér tel mû, hogy a két di ag ram kö zül mel yi ket ké szít et te a villa -
mos mér nök és mel yik le het a gra fi kus mun ká ja. Igaz, a gra fi kus ál tal ké szí tett
kép nem vo na las áb ra, de a fel adat ki adása kor nem tett em sem mi lyen meg kötést
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a kiv i te le zést il le tô en. Az áb rá kon szán dé kos an nincs e nek mennyi sé gi je lö lé sek és
szá ma da tok, hisz ép púgy szem lél teth e tik a Du na víz ho zam á nak in ga doz á sát,
mint a lég nyo más vál to zását, avagy a BUX-in dex ala ku lá sát a tô zs dén.

A von a las rajz, áb ra, di ag ram el ké szí tô je csak a leg rit kább eset ben azonos a
szer zô vel. A szer zô nek ugya nis sok szor sem kép zett sé ge, sem meg fe lelô ké zügy es -
sé ge, tech ni kai jár tas sá ga sincs a leg egy sze rûbb áb rák el ké szí tésé hez sem. Ez nem
azt je len ti, hogy nem tud ja me gí télni egy el ké szült rajz jó vagy rossz vol tát, ne
ven né észre eré nye it és gy en gé it, eset leg hi bá it. Mindössze ar ról van szó, hogy
messze nem ô a leg ideá li sabb áb ra rajzo ló. Leg több ször ha tá ro zott vé lem é nye, el -
képz e lé se van az egyes áb rák ki né ze té rôl, el ké szí tés é rôl, cs ak nem tudja sa ját ke -
zû leg ki vi te lez ni azokat. Annyi min den eset re el vár ha tó tô le (s ezt meg is te szi),
hogy leg alább szó ban rész le te sen ki fej ti, hogy mit tar tal maz zon az áb ra, eset leg
egy he ve nyé szett skic cet is e lké szít ró la. Ez a váz lat leg több ször ce ru zá val ké szül,
oly kor tuss al mû sza ki rajz lapra, pa usz ra. A cer u za vázla t ról a szer zô könnyen be -
látja, hogy azt jó mi nôs ég ben új ra kell rajz ol ni a meg je len te tés hez, ám az ál tala
es e ten ként öt-tíz órai mun ká val el ké szí tett mû szaki tus rajz át rajz o lá sá ról hal la ni
sem akar.

A ce ru za váz la tok közlésének egy mû vé szi al ko tás lét re ho zá si fo lya ma tá nak
bemu ta tá sa kor egy ért el mû a je len tô sé ge, azon ban semmi ér telme egy egy sze rû
mû sza ki jelle gû rajz meg je le ní tés e kor. Il yen eset ben inká bb a ha nyags ág je le,
nem ped ig a gon dos ki vi tele zé sé. A 3. áb ra a kéz zel kés zí tett ce ru za rajz mel lett az
ann ak fel ha sz ná lá sá val ké szült, kö zlés re érett áb rát mu tat ja be. Rá adás ul a ce ruza -
váz lat pusztán vo na la san di gi ta li zált az e lvár ha tó ár nya la tos mód he lyett.

A szá mí tóg é pes fel dolg o zás me gje le nése elôtt a nyom dák ban úgy ne vez ett
ábra raj zo lók at al kal mazt ak. Ezek az em be rek leg több ször m ûsza ki rajz o lói vég -
zett ség gel ren del kez tek, sze ren csés eset ben meg áld va né mi mû vészi ér zékk el.
A sz er zôi váz la tokból, azok szóbeli ki e gé szí té se i bôl, ma gyar á za ta iból ôk ké szí tet -
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ték el tussal, m ûsza ki rajz lap ra, pa usz ra rajzo l va a vo na las áb rákat. A nyom dai fo -
tós ezek rôl ké szí tette el az után fel vé tel e it, ame lyek alap ján ese tenk ént a meg fel e -
lô kics i nyí tés után a nyomó for ma, kli sé kés zül he tett.

Ma a vázlatokat in kább szken ne lik, digitalizálják, és szá mító gé pen, raj zoló -
pr og ram se gít sé gé vel ké szí tik ró luk a meg je len és re al kal mas áb rát. A munkát gra -
fi ku sok, egy sze rûbb eset ben ope ráto rok vég zik.

NYÚJ TÁS, ZSU GOR Í TÁS

A vo nal as di agr a mok alap ve tô tu lajd o nsá ga, hogy mind vízszi n tes, mind füg -
gô le ges ir ány ban szinte tet szés sz e rint nyújthatók, il letve össze nyom ha tók. Néz -
zünk meg er re egy konkr ét példát, most már szá ma dat o kat is el he lyez ve a ten ge -
lye ken. A 4. áb rán ugya nazt a di ag ra mot lát juk vízs zin tesen össze nyomva, nor -
mál mé retb en és vizs zin tes en meg nyújtva.

A di agra mok ról egy pil lan tás sal egy ér tel mû en le ol va sha tó a vál to zó üte mû,
de emel kedô te n den cia. Aki a ten ge lyek re írt szá ma da to kat is meg né zi, az a
konk rét szá za lé kos ér té kekk el is ha mar tisztába jö het. Mégis, aki a bal ol da li
össze nyo mott dia g ra mot pil lantja meg egy új ság ol da lán, abban a vált o zás hir te -
len sé ge, drá mai nagy sá ga, mere dek sé ge ma rad meg, aki pe dig a jobb ol da li el -
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nyúj tott di ag ra mot szem lé li, az azt lát ja, hogy az emel ke dés szin te ész re ve hete t -
len, je lent ék te len, lap os.

A szem lé lô ben, az ol va só ban nem a konk rét ér tékek ma radn ak meg, nem
azok tud a to sulnak, ha nem az emel kedô gör be me red ek sé ge ál tal sug allt kép, má -
sod la gos jel en tés rög zôd ik – mi szeri nt az emelke dés vagy gyors, vagy je len ték te -
len. A gr a fi kus vagy inká bb a szer kesz tô egy ilyen egy sze rû meg ol dáss al, trük kel
be fo lyás ol ni tud ja az ol va sók vé le mé nyét a be mu ta tott je len ségrôl (még pe dig
úgy, hogy pon to san köz li a tény sze rû ada to kat), mert az olva só nak a kép sokk al
töb bet köz vet ít, mint a tény le ges szá mada tok. Gon dol junk bele, mi lyen (po zi tív-
ne gatív) gaz d asági és po li tikai kö vetk ez mé nyei leh et nek az össze nyo mott vagy a
szét hú zott diag ram köz lé sé nek, ha az például a fo rint ha von kén ti csú szó le ér té -
ke lés é nek ala ku lá sát mu tat ja be vagy a mu n ka nél kü li ség vá l to zá sát ábr á zol ja, il -
let  ve a ga z da ság telje sí tô ké pes sé gé nek emel ked é sét szem lél teti.

22

4. áb ra 
Össze nyo mott, normál, il let ve nyúj tott di agr am

5. áb ra 
Kéz zel szer kesz tett
mû sza ki rajz



SZERK ESZ TETT M ÛSZ A KI ÁB RA

Az ilyen al kotás még ma is sok szor kész ül sza bad kéz zel, az az vo nal zó val, kör -
zô vel dipá ra vagy pa usz ra, csak ri t kább es et ben le sz szá mí tógé pes rajz az ere de ti.
Jel leg ze tes sé ge a pon tos szerke sz tés, az el térô von al vas tag sá gok használata. Ol y -
kor fe li rat nél küli, az on ban gy ak ran fe li ra tot (mag ya rá zó je lek, be tûk, ka rak te -
rek) tar talm az. Ké zi vagy gé pi ké szí té si mó dját leg jobban a fe li rat árul ja el.
Gyakr an a fe lhasz nálá si mé ret ben ké szül, na gyí tani, ki csi nyít e ni nem kell. Pél dát
az 5. áb ra mu tat.

A szerk esz tett m ûsza ki ábrák je lent ôs ré sze csak ki csi nyíth e tô vagy nag yít ha -
tó, tor zíta ni azonb an nem le het ôket. Gon dol junk csak egy lép ték hel yes épí té -
sze ti alaprajzra vagy gé pé sze ti mû sza ki rajz ra. Azon ban van nak olyan vál faj a ik is,
ame lyekn ek csak a to poló gi á ját kell b etar ta ni, egyéb ként tet szô le ges en át szer -
keszthe tôk. Ily e nek pél dá ul az elekt ro mos, elekt ron i kus kap csol á si raj zok, épü -
letgé pé sze ti áb rá zolá sok, egyes – nem lép ték he lyes, se mat i kus – tér ké pek (pé dá -
ul Buda pest met ró- és HÉV-meg ál ló he lye i nek tér ké pe). Az ilyen áb rák a vázla t -
tól jel en tô sen el tér het nek, alak juk a köz lés he lyén ek mé re te ihez (ha sáb szé lesség,
ren del ke zésre ál ló ma gas ság) igaz ít ha tó, ahogy az a 6. áb rán lát ha tó.

A vo na las áb rák kö ré be tar toz nak azok a – töb bek közö tt – épí tész e ti alap -
rajz ok is, amely ek a vo nala kon kí vül fol to kat is tar talm az nak. A vo na las áb ra ki -
feje zés nem a vo nalra, an nak vas tag sá gára ut al, ha nem ar ra, hogy a rajz, áb ra ele -
mei csak fe ke te (va gy adott szí nû) ele met tarta l maz nak, ár nya lat, szürke fo ko zat
né l kül. A 7. áb ra egy épít é sze ti alap rajz rész le tét mu tatja be, ah ol a vo nal mel lett
ha tá ro zott fe ke te folt is sze repel.
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6. ábra 
Vo na las rajz to po ló giai át a la kí tása

7. áb ra
Épí té sze ti alap rajz rész le te



KI VI TE LI MEG GO N DO LÁ SOK

Ma a nem mû vé szi, in kább mû sza ki jel le gû vo na las raj zok, áb rák, di ag ramok
el kés zí té sénél mi n den képp en fi gye lembe kell ven ni, hogy va lam ennyi vál faj uk
vi szony lag könnyen ki ala kít ha tó szá mí tó gé pen egy rajz o lóp rogr am se gí tsé gé vel.
A ké szí tés mene te ter mé szet e sen nagy mér tékb en megkö nnyít hetô, ha egy vi -
szony lag jó mi nô sé gû, ké zi mód sze rek kel lét re hoz ott, di gi tal i zált (szken nelt) váz -
lat se gí ti a mi nô sé gi, szá mí tóg é pes rajz meg val ó sí tá sát.

E rajz ok egye ne sei a leg tel je sebb mért ék ben az ok, nincs ben nük sem mi gör -
bü let, a vo nal vast ag ság ál landó, nem mu tat sem mily en in gad o zást, a tó nus tel je -
sen fede tt fe ke te, nincs ben ne sem mi eset leg es ség. Az az a szá mít ó gé pes vo nal as
rajz annyi ra tö ké le tes, hogy már el sô rá né zés re is ki de rül mû vi vol ta. Be tûi,
felirat ai (ha van nak) oly tö kél e te sek, hogy ki zár ják a kézi me gol dás le he tô sé gét,
az em be ri von al ve zetés es e tle ges sé gét. Ép pen ezért a k iad vány jel legé tôl, tip og rá -
fiai kon cepc i ó já tól függ, hogy a két le he tôs ég (ere de ti tus rajz, gépi új r araj zol ás)
közül me lyik me gol dást vá laszt juk. Szem lél te tô se gít séget a 8. áb ra mu tat be,
ahol együtt lát ha tó ugy a na zon rajz kézi és gé pi kiv i te le zése.

A mû sza ki (gé pé sze ti) von a las raj zok fô-, mel lék- és segédvonalakat tarta l -
maz nak. Ezek vo nalv as tag sága szabvá ny ban rög zí tett. A fô vo nalak 0,6 mm vasta -
gok, a mel lé kvon alak 0,3 mm, a segédvonalak pe dig 0,1 mm szé les sé gû ek. A vál -
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8. áb ra
Épí té sze ti rajz azo nos mi nôs é gû ké zi és gé pi ki vi tel e zé se



tozó vo nalv as tag ság ok mel lett az eg yes vonalak lehe t nek foly ton o sak, szagga tot -
tak vagy pont o zot tak. A szab vány szer int e lké szí tett mûszaki raj zok 1:1-es mé ret -
ben mu tat ják a fel sor olt vo nal vas tags á gi sa já tos sá gok at. A ké z zel, szá mí tó gép pel
e lké szí tett nyom dai ere de ti azon ban leg több ször kics i nyí téss el ke rül fe lhasz nálás -
ra, azaz a nyom dából ki kerü lô nyom da ter mék az áb rá kat kü lön bö zô mér tékb en
ugyan, de több nyi re ki csi nyít ve tar tal maz za. Ilyen kor a vo nal vas tag sá gok a ki -
csin yí tés mér té ké nek me gfe le lô en vé ko nyod nak, emi att az akár eg ymás mel lé ke -
rü lô áb rák is el té rô vas tag sá gú nak mu tat ják az azonos jelentéssel bí ró von al a kat.
Pél dát a 9. áb ra ad.

Az ilyen vo nal vasta g ság be li mód o su lá sok min den kép pen el ke rü len dôk. Az
áb ra rajzo ló nak, fe le lôs kép szer kesz tô nek tö re ked nie kell ar ra, hogy az egyes áb -
rák, raj zok, di ag ra mok azo nos je len tés sel bí ró fô-, mel lék- és se géd von a lai je len -
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9. áb ra 
Vo nal vas tag sá gok vál to zá sa a ki csi nyí tés mér té ké ben



té sük nek meg fe le lô egyen le tes, azo nos vo nal vas tag sággal bír jan ak az összes áb -
rán. Egy ilyen tö rek vés megva ló sí tá sa sok oda fi gye lést, össz pon to sí tást és mun -
kát igé nyel, de nem leh e tet len fel adat. Leg könnyeb ben ak kor ol dha tó meg, ha
val a mennyi ábra nyom dai ere de ti je a fel hasz ná lá si mé ret azo nos százalékos na -
gyí  tásá val vagy ki csi nyí té sé vel ké szül.

Az áb rák ké szí té sén él al kal mazo tt vo nal vas tagsá g nak, il letve vo nalk öz nek
azon ban va n nak ab szo lút kor lá tai. E kor lát ok nem az áb raké szí tés, ha nem a fel -
haszn á lás mé re téb en meg ha tá ro zott ak. A vo nalas raj zok leg vé ko nyabb vo na la i nak
vas tag sá ga olyan le gyen, hogy majd (több nyi re ki csi nyí tés után) a fel haszná lá si
mér et ben se le gyen vé ko nyabb 0,1 mm-nél (sze münk fel bon tása en nyi). Két
szomsz é dos vo nal kö zöt ti tá vol ság pe dig a felh asz ná lási mé retb en is leg alább 0,15
mm le gyen. El len ke zô ese t ben a foly to nos vo nal szag ga tot tá mó dos ul vagy lát ha -
tat lan lesz, il let ve a két szom szé dos vo nal a pont te rü lést is fi gye lem be vé ve össze -
ol vad, eggyé vál ik. Pél da a 10. áb rán lát ható. Az er e de ti rajz ugyan be tart ja a vonal
leg alább 0,1 mm, vo nal köz mi ni mum 0,15 mm ér té ke ket, azonb an a fel hasz ná -
lá si mé ret, ami az ere deti 20%-os ki csi nyí tése már jó val ke ve sebb, több nyi re ho -
mál yos vagy be sült rész le tet tar tal maz. Az ábrát, amelyen a spa la tói sz é kes egy ház
egy rész le te lát ha tó, kér é sem re szán dé kos an ilyen re ké szí tet te Pat tan tyús Már ton
harm a dé ves ta nuló. A négy da rab 20%-os áb ra kö zül az elsô vesz  te séges, a má so -
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10. áb ra 
Rosszul elkészített 
nyom dai ere deti 
és 20%-os 
fel hasz ná lási mé re te



dik vesz tes ég men tes szür ke árny a la tos ki csi nyí tés, míg a har mad ik vesz te ség es bit -
map, az utol só ped ig veszt e ség ment es bit map mó dú vál to zat.

Az el mon dot tak alap ján a vo na las áb ra, rajz, di ag ram ké szít ô jé nek gondo l nia
kell ar ra, hogy mûv é nek von al vas tag sá ga, vo nals û rû sé ge a fel hasz ná lás mé ret é ben
is meg fe le lô le gyen, el kép ze lése ott ér vé nye sül jön, ne pe dig az elkészítés mé re té -
ben. A ké pszer kesz tô fel ad a ta még foko zot tabb oda fi gye lést igé nyel, hi szen min -
den ilyen áb ráról is mern ie kell a fel hasz ná lás mé ret ét, ugyan is csak en nek is me -
re téb en  dönt het a vo nalv as tag ság ok, vona l kö zök, mé re tek eset le ges új ra ér tel me -
zés é rôl, -rajzo lá sá ról. Mun ká ját ak kor végzi jól, ha a bôsé ges il luszt rá ciós anyag
vé gül egy sé ges ki néz e tet mut at, eset leges kü lönb ö zô hely ek rôl va ló szár ma zás uk
ki mut at ha tatl an.

A nem mû vé szi ig é nyû vo na las áb rák el sô sorban a ben nük fogla lt sû rít ett
ada tok, adat hal maz egy sze rûbb, át tek int he tôbb, kö zért he tôbb meg je le ní tés é re,
köz ve tí té sé re szol gálnak, azonb an nagy mér ték ben eme lik a ki ad vány ér ték ét.
Mint il luszt rá ci ók egy sé ges graf i kai el ven meg fo galm a zot tak, ki vi tel e zet tek, egy -
máss al harmo ni zá ló meg je lené sû ek.

Össze fog lal va: a nem mû vés zi igé nyû vo na las áb rák, raj zok, di ag ram ok kö -
zös jel lemz ô je, hogy tö b bnyi re könnyen át mé rete z he tôk, tor zítha tók, akár in verz
me gje le níté s be for dít ha tók. Je len tôs ré szük a fel ha sz ná lás igén ye i nek meg fe le lô -
en akár to po lógi a i lag is át szer keszt he tô. Sze münk fel bon tá si kor látj á ból adó dik,
hogy az alk al ma zott vo nalva s tag sá gok a fel haszn á lás mé re téb en leg al ább 0,1 mm
vasta gok, a vo nal közök pe dig ennek más fél sze re sei leg ye nek.
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MÛ VÉ SZI IL LUSZTRÁ CIÓ

Avona las mû vé szi illu szt rá ció az elôzô fe jeze t ben tár gyalt vo na las mû sza ki il -
luszt rác i ó tól lé nye ge sen kül ön bö zik. Ugyan mind két faj ta von a las, fe ke te-feh ér,
il let ve egy szí nû, azon ban kö zött ük lé nye ges el té ré sek mu tat koznak. Az el kü lö -
nülés egyik alap ve tô is mér ve a szer zô kép zett sé ge, il let ve az el kész í tés szán déka.
Amíg a mû sza ki vo na las il luszt rác ió az ér te lem re hat, ad dig a mû vé szi ih le tett sé -
gû pár ja el sô sorb an az ér zel mekre ape l lál. Az el sô nél a tarta lom hang súly o zott, a
for ma je len ték te len, má sod la gos sze rep pel bír – a má so diknál ép pen ford í tott a
hely zet –, a meg jele ní tés, a for ma az el sôd le ges inf or má ci óá ta dó, az eset leg es szö -
ve ges je len tés csak al á tá maszt ja, kieg é szí ti azt.

Mind en eset re le gfel jebb csak ará nyo san na gyít ható, ki csi nyít he tô, sem mi -
lyen kö rül mén yek kö zött sem vi seli el a tor zí tást. A na gyí tási-ki csin yí té si arány is
leg felje bb a szer zô által meg hat á ro zott ér té kek kö zött ál lít ha tó. To po ló gi ai át fo -
gal ma zá sa egyál ta lán nem me geng e dett. Ki ala kí tá sá ban a lét re hozó mû vész el -
kép ze lésé tôl el tér ni sem mi kép pen sem le het.

A mû sza ki és a mû vé szi vo na las áb rát úgy tud nám össze ha son lít a ni, mint a
pró zai szöve get és a ver set. A pró za a könnyebb ért he tôs ég ked vé ért mond a ni va -
lój á nak meg tart á sa mel lett kis sé át í rha tó, sti li zál ha tó, a ver set azonb an be tû hí ven
kell kö zöl ni, hoz zá nyúl ni, mó do sí ta ni rajta ti los.

MO NOG RAM

Egy sze mély ne vének kez dôb e tû i bôl ki a la kít ott forma – a le he tô leg egy sze -
rûbb mû vé szi il lusztrá ció. Rok on sá got mu tat a pecs ét gyû rûk kel és a könyv ki -
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11. ábra 
Mo nog ra mok (Gosz to la Kisa n na, Szá deczky–Kardo ss Do rottya, Zocs kár And rea)



adás ban oly elô sze re tett el alkalmazott ex lib risszel. Formai meg je le nít é se mé gis a
lege gy sze rûbb, nincs mel let te cí mert a ni áb rá zo lás vagy más or nam ens dí szí tés.
Csak a név kez dôbe tû i vel ope rál, azok alak ja, for má ja, von al ve zeté se, kap cso ló -
dá sa leg felj ebb utal az il le tô sze mély jel le mé re, habitusára. A 11. ábrán látható
né hány me gol dás. Va la mennyi ta nít vá nya im mun ká ja.

PIK TOG RAM

Egy ér tel mû je len tés sel bí ró, mûv é szi kia la kí tású, a vég le tek ig le egy szer û sí tett,
ál ta láb an fe kete-fe hér vo na las rajz, folt. Az áb ra je len tése min den ki szá má ra
egyér telmû és vil á gos, anya ny elv tôl függe t le nül ugya nazt je len ti. Ro ha nó vi lá -
gunk ban el ôször a nem zet kö zi re pü lôt e re ken (kijárat, cso magm e gôr zô, pénz vál -
tás, te le fon, taxi stb.) terj edt el szé les kör ben, ké sôbb az élet min den területén
(pos ta, or vos, be vá sár ló köz pont) al kal maz ni kezdték a pikt og ra mo kon ala puló,
kö zért hetô jel zé se ket. Az egyes he lye ken alka l ma zott pik togra mo kat te r ve zô ik
azo nos gra fi kai el vek al ap ján ké szí tik sok tag ból ál ló pik tog ram soro za to kat állí t -
va így elô. E sorza tok ele mei azonos mé re tû ek, be fog laló ge o met ri kus áb rá juk
meg egye zik, a hasz nált vo nalva s tag sá gok, a neg a tív tér mé re tei min den tagn ál
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12. áb ra  Pik togr am so ro zat el e mei



ugya nakko rák. Az ábrá zolt ala kok, tár gyak a vég le te kig leegyszerûsítettek, je l lem -
zô né zet ük ben, moz du latu k ban, esz köz ük ben áb rá zol tak, egy ért el mû en fel is mer -
he tôk.

Aki sze ret ne meg néz ni egy pik togra m so ro zat ot, az menjen be bár me lyik pos -
ta hi va tal ba és néz ze vé gig az egyes ab la kok fö lé he lye zett inf or má ciós táb lá kat,
ta lál koz ni fog a cso magke ze lés, le vél ke ze lés, ta ka rék szol gá lat, pénzk e ze lés stb. je -
len tésû pik tog ra mok kal. Meg fig yel he ti azt is, hogy mit jel ent egy soro zat egys é -
ges gra fi kai ki a la kí tása. Jó pi k tog ra mot ké szít e ni nem könnyû, na gyon sok abszt -
rakc i ót, eg ysze rû sít ést igé nyel, amíg a na tu rá ból pik tog ram lesz. A 12. áb ra egy
sor o zat néh ány ele mét mu tat ja be. A so ro zat az 1972-es mün che ni oli m pi ai já -
téko k ra kész ült, Otl Aic her, Ger hard Joksch, Rolf Mü l ler és Ele na Wi ns cher mann
mun ká ja ként. A tel jes sor o zat az irod a lom jegy zék ben sze rep lô Ze i chen+Sig nets
cí mû könyvben ta lál ha tó.

A köz le ked é si táblák töb bé-kev és bé pik tog ra mok nak te kint he tôk, bár jel en -
té sük már nem annyi ra közv et len, mint pédá ul a 12. ábr án lát ha tó pik tog ra mo -
ké, azért az egy sé ges ké szí té si elv itt is megm u tat ko zik. A ve szélyt jelzô tábl ák
mind há rom szög ala kúak, a til tó táb lák alak ja kör stb. A vesz élyes út ka nya rul at
bal ra táb la rajza tö ké let e sen me gegye zik jele n té sé vel, a fôút vo na lat jel zô táb la
rajza vi szont már me g le he tôs en át té te les.
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13. áb ra 
Pik tog ra mok in verz ki csin yí tett for má ban is



Egy pik tog ram nak mû köd nie kell nagy- és ki s mé ret ben egyará nt, éppen
ezért na gyon fontos az alk al ma zott vo nalva s tag ság megv á lasz tása, a szom szé dos
von alak, fol tok egy más tól mért tá vol sá ga. Ezek az ada tok ugy an is me gha tá rozzák
a le gki sebb mé re tet, hisz a von alak vas tag sága nem csökke n het 0,1 mm, a kö zöt -
tük lé vô köz ped ig 0,15 mm alá. A pik tog ram le het csu pán vo na las – ek kor egy-,
ma xi mum két fé le vo nal vast ag sá got hasz nál –, de épít kez het fol tokb ól is, ilyen -
kor az eset le ges vo nalak le gtöbb ször ne ga tív (fe hér) te rek. A pi k tog ra mot ké szítô -
je sok szor egy sze rû ge o metr i ai for má ba (négy zet, kör, há rom szög stb.) fogla l ja,
és ez a be fog la ló for ma zár ja le az áb rát.

A piktogram ál ta lá ban fe hér hát tér elôtti fe ke te von alak, foltok összes sé ge,
oly kor azon ban a hát tér is épít ô e lem mé vá lik. A kész al ko tást azután in ver tál ják,
a pik togr am nak in verz ben is mû köd nie kell. A ter ve zô a fe ke te hel yett me gad hat
egy má sik színt és a fe hér hát tér is ki cse rél he tô egy szín re. E színpá rok sok szor
valamelyik színk ont raszt sze rint i ek vagy mind ket tô jól el kü lö nülô me leg, eset leg
hi deg szín. A 13. áb ra ta nít vá nya im – Szef csik Ri ta és Szem zô Zsófi – által má -
sodi kos koru k ban ké szíte tt pikto g ra mo kat mu tat be, az egyik vo na las me gol -
dású, a má sik fol tok kal operál. Az áb rán meg fi gyelh e tô az in verz áb rá zo lás és a
ki csi nyí tés is.

EMBL É MA

Talán az egyik leggyakra b ban hasz nált il luszt rá ci ós elem. Az emb lé ma a cég,
in téz mény leg ala p ve tôbb vi zu á lis azo no sí tó ja, jel ké pe. Gyakr an ge o met ri kus ele -
mek bôl épül fel, rit káb ban egy nö vény rész let vagy ál lat st i li zált ké pe és csak el -
vétve em be ráb rá zo lás. Gya ko ri az a meg old ás, amik or a ter ve zô a cég ne vé bôl,
eset leg annak kez dôb e tû jé bôl kés zít emb lé mát. Emb lém á nál nem el ôírás, hogy a
kép rá mu tas son a cég va gy in téz mény ne vé re, eset leg te vé keny sé gé re, azon ban ha
ezek re is utal, ak kor so k kal könnyeb bé te szi a válla lat azo no sít á sát, a kö zön ség
ha ma rabb meg jegy zi azt.

A vál la lat embl é má ja pi a ci be ve ze té sének ide jén az embl é mát min dig a cég
ne vével együtt kell sz e re pel tet ni. Ami kor az emblé ma szé les kör ben el fo gad ot tá
vál ik, ak kor ön ál ló an meg je le nít ve is a vál la lat ra utal, egy ért el mû en azo no sít ja
azt, il let ve az ál tala ké pvi selt már kát, szol gálta tást.

Néz zünk né hány pél dát. A 14. áb rán a ko reai Da e woo au tó gyár tó-óri ás geo -
met rikus emb lém á ja lát ha tó. Az emb lé ma alap ján a cég ak ár fog kré met is for -
galma z hat na, a ten gely szim met ri kus forma sem a név vel, sem a ter mékkel, az au -
tó val sincs kapc so lat ban.
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14. áb ra 
A Da e woo emb lémá ja 
nem kap csol ha tó a név hez 
és a ter mékh ez sem

16. ábra 
A Suzuki emb lé má ja a név re utal

17. áb ra 
A Ford-emb léma 
a telj es ne vet tar tal maz za

15. áb ra 
Az Opel ter mékhez kap cso ló dó
emb lé má ja

18. áb ra 
A Hung á ria Biz tosí tó emblé má ja a
név re és a sz ol gál tat ás ra egya ránt ut al



A 15. áb ra az Opel körbe zárt vil lám át mu tat ja. A kör már je l ké pez he ti az
au tó ke re két, a vi l lám pe dig a ter mék gyor sa sá gá ra, se bess é gé re ut al. Az emblé -
ma te hát a cég ter mé ké hez, az au tóhoz kö tô dik, azt szimb o li zálja.

A Su zu ki cég ér de kes ala kú, keleties „S” be tûje a 16. áb rán lát ható, és a cég
ne vé nek kez dô be tû je ként egy ér telm û en a cég ne vé hez kö tô dik, de sem mi kap -
cso la ta a ter mék kel, az au tó val.

A 17. áb rán a Ford emb lém á ja az au tó gyár tel jes ne vét tar talm az za ell ip szisbe
zár va. A jo bb ra dön tött ké zí rást ut án zó szö veg csak nag yon át té tele sen utal a ter -
mék re (len dület, precíz ké zi mun ka, oda fig ye lés). 

A cég nevé re és a ter mékre, a szol gál ta tás ra egya ránt utal a 18. áb rán lát ha tó
emb léma. Il yen szem pont ból te li ta lá lat. A Hungá ria Biz to sító ne vének kez dôbe -
tû jé bôl kia la kí tott szép áb ra egyik fe le a másik száz ny olc van fo kos kö zép po nt kö -
rüli el for ga tás á val ál lít ha tó elô. Az emb lé ma egy ér tel mû en H be tû ként ol vas ha -
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19. áb ra 
A Shell emb lém á já nak idô be li válto zá sa



tó, ugyan ak kor vi lá gos an értelmezhetô két össze kap csolt lá n cszem ép pen a kap -
cso la tot áb rá zo ló rész e ként, utalva a kap cso lat ra, az össze tar to zás ra, a biz ton ság -
ra, a biz tos í tás ra, a cég szlo gen jére a „Biz tos kötés”-re. A jobb ra dön tött meg ol -
dás erôt, len dü le tet fe jez ki, dina miz must su gall.

A jól be ve ze tett emb léma egy idô után ön ál ló an is meg áll ja a hel yét, a kö -
zön ség, a vá sár ló, a szolgá l ta tást igény be ve vô em ber az em b lé mát egy ér tel mû en
a cég gel azo nosí t ja ak kor is, ha mel lette nem sze rep el sem mi. Az emb lé ma a vál -
la lat vi zu á lis je lkép évé vá lik épp úgy, mint ah ogy szlo gen je an nak ver bál is azo -
nosí tó ja lesz.

Az idô mú lá sá val a cég emb lé má ja is vál to zik – hi szen vál to zik ma ga a vál la -
lat is –, fel ve szi a kor ra és a meg vál to zott cégre jel lemzô st í lus jegy e ket. Az alap -
ve tô jel kép, je lent és meg ma rad, a meg je le ní tés az, ami vált o zik. A 19. ábra a
Shell emblémájának év szá za dos vál to zá sát muta t ja be.

Az emb lé mák sz in te ki vé tel nél kül szín e sek. Ki hasz nálj ák a pap ír fe hér szí -
nét, de emel lett egy, ma xi mum két sz ínt még tar tal maz nak. Ez ek a szí nek a vál -
la lat szí nei, amely ek az ar cu lat összes elemén megjelennek. Pél dá ink hoz vissza -
tér ve a Da e woo kék-fe hér, a Su zu ki pi ros-fe hér, a Hun gá ria Biz tos í tó is kék-fe -
hér, míg a Shell pi ros-na rancs sárga szín vi lá gú. A terve zô az emb léma szí nes
vál to za ta mel lett el ké szíti an nak fe ke te-fe hér meg ol dás át, sôt az utób bi in verz ét
is. Amennyi ben az emb lé ma nagy fol tok ból áll, úgy sok szor el ké szül an nak vo -
na las vált o za ta, ahol a fol tok he lyett csak azok hang sú lyos kör von a la szer e pel.

Az emb lé ma nag yon sok nyom da ter mék en meg je lenik a pla káttól a könyvig,
hi szen a kö ny vön is sze re pel leg alább a ki adó emb lé mája, egy kul tur á lis pla káton
pe dig ott so ra kozik a rend ez vényt szpon zor á ló összes cég, in téz mény emb lém á -
ja. Ép pen ezért a ki ad ványs zer keszt és gyako r la tá ban na gyon sok emb lé mát kell
el ké szí teni. Nem ter ve zés rôl van itt szó, ha nem új r araj zol ás ról. Sze ren csés
esetben a megr en de lô egy A/4-es la pon egy visz ony lag nagy mére tû fe ke te-fe hér
fény má so la tot ad át az egyes fol tok, von alak Pan to ne-szí nein ek száma i val. Azon -
ban gyakran egy névjegyen sze re plô nyom ta tott, szi tá zott kö röm nyi emb lé már ól
kell el vé gezni az új ra raj zo lást. Nem ele gen dô szk en nel ni, di gi tal i zál ni az em b lé -
mát, azt mind en eset ben új ra kell raj zolni egy vek torg ra fi kus raj zo lóp rog ram mal,
hogy tet szô le ges mé ret ben és me gfe le lô pon tos ság gal fel haszn ál ha tó le gyen. A
nyom dai elô ké szí tést vég zô stúd i ók félt é ke nyen ôr zik emb lé ma gyûj te mé nyü ket,
hi szen nem kis munk á juk ba ke rült an nak kial a kí tá sa. Egy-egy nev e sebb cég
emb lé má ja a kü lönb ö zô stúd i ók gyûjteményeiben megl e he tô sen sok va ri áns ban,
mut á ci ó ban szer e pel het.

Az embl é mát ter ve zô gra fikus ug yan kö te le zô en el kés zí ti ann ak mé ret e zé sét
is, azonb an a cég ek érthe tet len okok ból csak rit kán bo csát ják a stú di ók ren del -
kez é sé re ezt az ábr át, ami nek kö vet kez té ben emb lémá juk szám ta lan mu tá ci ó ja lé -
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te zik. A terve zô ál tal mé re tez ett rajz ról ugyan is az emb lé ma egy ér telm û en, pon -
to san elô áll í tha tó. A ter vezô ál talá ban nem konk rét mil li mét er ben ér ten dô mé -
re te ket ad meg, ha nem vi szony szá mok kal dol go zik. A leg vé ko nyabb vo nal va gy
két folt közötti fehér, ne ga tív köz vasta g sá gát egy nek ve szi és az összes töb bi mé -
re tet mint en nek töb bszö rös ét ad ja meg. En nek kö szön het ô en az emb lé ma tet -
szô leg es mé ret ben könnyen és pon to san újra me graj zolha tó. A mé rete zett emb -
lé ma raj zok tar tal maz zák a fel hasz nált sz í nek Pan to ne-szá mait is és min den tá mo -
ga tást me gadnak az emb lé ma meg en ge dett va ri áci ó i nak el kész í té sé hez. A 20.
áb rán egy fik tív cég (Me te ro lógi ai Ku ta tó int é zet) kép zel et be li emb lé má já nak
mé re te zett rajza lát ható. Az I. szín es táb la ugya ne zen emb lé mának sz í nes, fe ke te-
fe hér, inve rz és vo na las vál to za tát mut at ja be egy til tott színváltozattal együtt.
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20. áb ra 
Mé re tez ett fik tív emb lé ma rajza



TO L LRAJZ, TUS RAJZ

A szûk ér tel em ben vett il luszt rá ció (ver sek, drá mák, no vel lák mû vé szi il luszt -
rál á sa) ha gyo má nyos me gol dá si tech ni kája. Az il luszt rá ció el kés zí té sé re fel kért
mû vész vágo tt vé gû író tollát fe kete tin tá ba, tus ba már to gat va ké szí tette el a vo -
na las mû vé szi raj zot. Ma in kább az úgy ne vez ett re disz tol lat, tus ki hú zót hasz nál -
ják, ame lyek kü lönb ö zô vona l vas tags ág raj zo lásá ra ké pes cse rélh e tô fe jek kel lát -
ha  tók el. A megrajzolt il lusz rác ió az tán mint vo nalas mû vé szi ere deti ke rül to -
váb  bi fel dolgo zás ra. Ezek a raj zok matt vagy fé nyes fe hér pap ír ra készülnek. A
21. áb ra egy il yen il luszt rá ciót mu tat be, amel yet Villon ver sé hez ké szí tett má so -
di kos ko rá ban Bát ki Nó ra.

Ugyan ezz el a tech nik á val kés zül nek mond juk egy nö vény ha tá rozó raj zai,
vagy egy kis gy er me kek szám á ra ké szü lô k ife s tô könyv fig u rái. A ceruzarajzok al -
kal  ma zásá tól azért id e gen ke dik a nyom da, mert ann ak ár nya lat be li fi nom sá ga it
úgy sem ké pes vissza ad ni, és még köz epes mi nô ségû vissza adása is lé nye ges en
több oda fi gye lést, mun kát igé nyel, mint a vo na las tus rajz hû rep ro duk á lá sa.
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21. ábra 
To l lrajz



SOK SZORO SÍ TÓ GRA FIKAI TECH NI KÁK

A ha gyom á nyos mé ly-, sík- és ma gasny o má sú sok szo ro sí tó techn i kák kal
(réz karc, li tog rá fia, li nóle um met szet stb.) ké szí tett mû vészi gra fik ai la pok ált a lá -
ban nem rep ro duk ci ós céllal ké szül nek, ha nem a mû vész kis pél dány számú ny o -
ma ta i ként ke rül nek forg a lom ba. Egyi kük-má si kuk több nyire ki csin yí tett ké pe
azon ban soks zo ro sítva is meg je le nik pél dá ul az al ko tó ról több száz pél dány ban
ké szült ka ta ló gus lapj a in. Ilyen kor va gy ma ga a mû vészi nyo mat, vagy túl nagy
mé ret es e tén a ró la készült fény kép, dia lesz a to vább fel dol gozá st szol gá ló nyom -
dai ered e ti. A 22. áb ra réz karc (mély nyo más), li tog rá fia (sík nyo más) és li nó leum -
met szet (mag as nyo más) ré sz le te ket mu tat be. A réz karc Ha r tung Dá vid ta nu ló
má so dé ves ko rá ban ké szült mun kája (Kis kun ság, 8◊13 cm). A li tográ fi át Somor -
jai Kiss Ti bor gra fiku s mû vész al ko tá sa (Az el ro ha nó XIV. 15,5◊72,5 cm). A li -
nó le um met szet Vé kony And rea har ma dé ves tan u ló ként készített mû ve (Gé sa,
26,5◊8 cm). Az ábra köz lé sé vel az egyes techni kák jell eg ze tess é ge i re (a kép ka r -
colt von alak ból, a kô szemc sé zett sé gé bôl adó dó pon tokból, il let ve a ki nem met -
szett fol tokb ól áll össze) sze ret ném fel hív ni az ol va sók fi gyel mét.
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22. áb ra 
Réz karc, li tog rá fia és linó le um mets zet repr o duk ci ója (rész le tek)



A FO TÓ

A fo tó gya kor la ti lag nagy ko rú vá vá lá sa óta, az az mint egy száz éve ta lál ha tó
meg a nyom dat er mé kekb en, mint egy re je len tôse b bé vá ló il luszt rá ci ós elem.
Ter mé sze tes en még ma is kés zül fel vé tel a túl zot tan nagy mé re tû von a las ábr ák -
ról, hogy az után a neg a tív, di a poz i tív vagy a pap ír kép le gyen a to vább feld ol go -
zás szem pont já ból a nyom dai ere de ti. A fény kép (pap ír kép, dia, ne ga tív) igazi
kar rie r je azon ban az ár nya la tos fel vét e lek nyom dai fel dolg o zá sá val in dult, majd
a szín es ké pek alk al ma zá sá val tel je sed ett ki. Elô térbe ker ü lé sé vel egy idô ben hát -
térbe szo rí tot ta, oly kor meg is szün tette az elôt te al kal ma zott il lusztrá ci ós tech -
ni kák hasz ná lat át. Ma a nyom dat er mé kekb en al kal ma zott il luszt rá ci ók dön tô
több sé ge fo tó.

Az expozíció ha tá sá ra a film ne gatív vagy di apo zi tív fé nyér zé keny ré teg é ben
lévô, kis mé re tû (max. 0,005 mm) ezüst-bro mid (AgBr) kr is tá lyok, szemcs ék
kris tályr á csá nak hiba he lye in és azok kör nyé kén a meg vi lá gí tás erô s sé gé tôl füg -
gôen mint egy 5000–50 000 ezüs ta tom ki vá lá sáv al ki a la kul az úgy ne ve zett lá tens
(lap pan gó) kép. Ez a kép még nem lát ha tó, de az el ô hí vás fo lya ma ta ala tt (a film
hí vóo l dat ba ke rül) ezek a ké ppont kezd e mé nyek nagy sá guk tól füg gô mó don ka -
ta liz á tor ként mû köd ve se gí tik a krist ály szemc se ezüst tar tal má nak ki vá lá sát, a kép
lét re jöt tét. A kép elô hí vó dá sa után a to váb bi ezüst ki vá lást a film megs za kí tófü r -
dô be he lye zé sév el ál lít ják meg, majd a fi xá lófü r dô a meg ma radt ezüst-bromid
kris tál yok ki ol dásá val a fi l met a to váb bi fényh a tá sokkal sz em ben ér zé ket len né te -

szi. Az ezt köv e tô lágy vi zes für de tés kioldja az
emul z i ó ból a korá b bi fá zi sok eset leg benne ma radt
vegy sze reit, a szárítás ped ig a tov áb bi fel dol go zás ra
(na gyí tás, po zitív-ne ga tív for dít ás, kont ak to lás, ve -
tí  tés) te szi al kal mas sá a fil met.

FÉ NYÉR ZÉKE NY RÉ TEG

Néz zük meg most rész le te sen az elô zô bekez -
désben leírt fo lya mat ot. A fé nyér zé keny emul zió
kü lön bözô nagy ságú ez üst-brom id kris tálys zem cséi
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23. áb ra 
Az ezüst-bro mid kris tály 
sza bály os ionrá csa



szab á lyos es et ben koc ka alakú ion rács ba rend e zik az ezüst (Ag+) és bróm (Br-)
iono kat, ahogy az a 23. áb rán lát ha tó. 

E koc ka ism ét lô dik aztán sza bál yo san a tel jes szemc sé ben, le ga láb bis el mé let -
ben. Sze ren csé re a va ló ságb an ez a sza bá lyos szerke zet megl e he tô sen sûr ûn sé rül.
Hol ki ma rad egy-egy ion, hol a rács hel yek kö zé éke lôdik, olykor-ol y kor ide gen
io nok, ato mok épülnek be a rácsba a zse la tin kén ve gyü let e i bôl, de elô for duln ak
a rács pon tok kö zött sza ba don ván dor ló ezüst io nok, el ekt ro nok is. Ezek a rács -
hi bák te szik fé nyérz é kennyé az ezüst-bro mid szem csé ket, a sza bál yos ionr ács
ugyan is nem fé nyérzé keny. A 24. ábra az ionr ács egy sík já ban szem lél te ti a le het -
sé ges hi batí pu so kat, hib a he lyeket. E hiba he lyek sûrû sé ge a va ló ság ban meg leh e -
tô sen ritka, az ábr án csak a sz e mlél tet és ked vé ért zsúfolódtak ennyi re össze!

LÁ TENS KÉP

Az ezüst-bro mid szem cse rác sá nak hibahelyeinél ke let kezô elektr o mág ne ses
erô tér-ing a do zá sok te szik lehe tô vé, ho gy az ex po zí ció so rán a kris tály ra ju tó fény,
fé nyk van tum a hi ba hely mel letti br óm ion külsô, ne gye dik elekt ron hé ján lé vô
fö lös le ges nyol cad ik elekt ron nak át adva ene r gi á ját azt az ötö dik elektr on héj
szint jé re emel ve le sza kít sa a bróm ionról, ato mi zál va ez zel az utób bit. A ké mia
nyel vén a fo lya mat ot a
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24. ábra 
Hiba he lyek 
az ezüst-bro mid 
kris tály rá csá ban



reak ci ó e gyen let írja le. A fel sza ba du ló elekt ron alig vár ja, hogy he lyet fog lalh as -
son a leg kö ze lebbi ezüst ion ötö dik elektr on hé ján, ato mi zál va azt. A re ak ci ót az

ös sze füg gés ír ja le. Mi vel a hi ba he lyek nagyjából egyen let e sen oszlanak el a kris -
tálys zem cse fe lü le tén, ez ért a na gyobb szem csé ket tar tal ma zó ne ga tí vok ér zé ke -
nyeb bek, lágy abb ak, több ár nya lat vi ssza adás á ra ké pe sek, mint a kis szem cséjû
ke mény fil mek. Az ex po zí ció id e je alatt az adott kris tálys zem csére esô fény in ten -
zi tás á tól füg gô en a szemc sé ben min tegy 5000–50000 at o mnyi fémezüst vá lik ki.

Ahh oz, hogy a lá tens kép egy góc pont ja az elô hí vás fo lya ma ta al att elô hív ha -
tó le gyen, lát ha tó vá vál jék, le galább 4000 ké mia i lag sem le ges ezüs ta to mnak ke ll
ab ban len nie. E ha tár alat ti gó cok nem hív hat ók elô, ôk al kot ják a gr a dá ci ós gör -
be fátyolának ki in du ló alapját.

ELÔH Í VÁS

Az elô hí vás fol ya ma ta tu laj don kép pen az emul ziós ré teg bróm-ezüst krist á -
lyai nak ezüst ion ja it re du kál ja fé me züst té az elô hí vó ol dat és a lá tens kép góc a i -
nak ka tali zá ló ha tá sa se gít sé gé vel. A gó cok ban ki vált fé me züst ato mok száma az
elô hí vás so rán kb. 10–100 mil lió szo rosá ra nö vek szik, mi által az adott kép pont
lát hatóvá vá lik. Az ezüst-bro mid kris tá lyo kat tar tal ma zó fé nyér zé keny rét eg ugyan
meg le he tô sen vé kony, az ezüs tat o mok ki vá lá sát, redu k ci ó ját még is tér ben kell el -
képz el ni, hi sz a kb. 50 mikr o nos ré teg vas tag ság is több ezer ato mi szint et ta kar. 

Elô hí vó ként csak vi szonyl ag gyen ge szerves re du ká ló sze rek (ben zol gyû rûs ve -
gyü le tek: pi ro ka tec hin C6H6(OH)2 – a ben zol gyûr û höz kap csol ó dó két OH gyök
90 fok ban; hidro ki non C6H6(OH)2 – a ben zolgy û rû höz kap cso ló dó két OH
gyök 180 fok ban; or to-fe nil én-di a min – a ben zol gyû rû höz kap cso ló dó két NH3
gyök 90 fokb an; pa ra-fen i lén-dia min – a benz ol gyû rûh öz kap cso lódó két NH3
gyök 180 fok ban) haszn ál ha tók. Ezek az anya gok víz ben ne he zen, lú gos ol da tok -
ban job ban ol dódnak, disszo ci o náln ak. Kö zös jellemzôjük ugyan az elekt ronl e -
adá si ké pes ség, azon ban en nek se be ssé ge a haszn ált ala pa nyag és kon cent rá ci ó ja
függ vé nye. Így aztán az elôh í vás se bes sé ge széles hat árok kö zött vál tozt at ha tó. 

A hí vási folyamat so rán az elô hí vó ol dat ox i dá ló dik (ve szít elekt ron lea dá si
kép es sé gébôl, el fár ad). Az elô hí vó ol dat hoz ada golt lú go sító an ya gok (KOH
– ká li um-hidr o xid, Na OH – nát rium-hid ro xid, K2CO3 – ká lium-ka r bo nát, az -
az ha mu zsír, Na2CO3 – nát ri um-kar bo nát, az az szóda, Na2B4O7 – bó rax)
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csökken tik az oldat hid ro géni on-tö mény sé gét, elô se gít ve ez zel a re duk á ló a nyag
disszoc i á ci ó ját, re la tí ve nö vel ve, leg alább is szin ten tart va an nak ha tó képe s sé gét.

Az elô hí vás bizt on sá ga ér dek é ben gon dos kod ni kell ar ról, hogy az elôhívási
ener gia a fo lya mat so rán ne válto z zon. En nek ér de ké ben a hívó hoz kiegyenlítô-,
puf fer sóo l da tot ada gol nak. Er re a sze repre gya kor lati lag mind en gyen ge lúg erôs
sav val kép zett só olda ta meg fe lel. A ki e gyen lí tôol da tok az elô hí vó Ph-ér té két a fo -
lyam at so rán azo nos ér té ken tart ják, ily en ol dat ként leggyak rabb an bó rax ot hasz -
n ál nak.

A le ve gô oxig én jé nek oxi dá ló ha tá sától vé di az elô hívó ol dat sze re plô it a kon -
zerv á ló a da lék, mely leg több ször nát ri um-szul fit (Na2SO3) vagy an nak módo su -
la ta, a nát rium-bi szul fit (NaH SO3).

A fá tyolgá t ló anya gok (KBr) meg véd ik a meg nem vi lá gít ott ré sze ket a hí vó
re du ká ló hat á sá tól.  Az ezüst-bro mid szem csék fa lán el he lyezk e dô ne ga tív bróm
ion me gvé di az ugyan csak ne ga tív töl té sû re du ká ló an yag tól a kri s tály rács pozitív
töl té sû ez üst ionj át, csök kent ve ezált al az elô hív ás se bes sé gét és egyút tal a fáty ol -
kép zôd ést.

MEG SZA KÍTÁS, FI XÁ LÁS

A meg felelô pil la natban az elô hí vást meg kell szakítani. Eh hez nem ele gendô
a film ki emelé se a hív ó ból, mert ezt kö ve tô en az úgyne ve zett után hí vás a meg vi -
lá gí tás és az emul zi ó ban ma radt vegy sze rek mi att még foly ta tó dik. Va la mennyit
se gít a film lágy vízbe he lyez é se, mert ez egy részt gá tol ja a fény hatá st, más részt
nagy mér ték ben hí gít ja a zse lati n ban mar adt vegy szer kon centr á ci ót. A hív á si fo -
lya mat enn ek meg fe le lô en nagy mér ték ben lel as sul, majd egy idô után szin te
meg  áll. A film öb lí tô víz ben tör té nô he ves moz ga tá sa messzeme nô en elô segí ti a
hív á si fo lya mat me gál lá sát.

A fi xál ás el táv o lít ja a hí vás után még meg ma ra dó ez üst-brom id kris tá lyo kat,
s ez zel meg szün teti a ré teg to vábbi fé nyérz é keny ség ét. Fi xá ló an yag ként nát ri um-
ti o szul fá tot (Na2S2O3) hasz náln ak.

ÖB LÍ TÉS

So kan meg fe ledk ez nek a fixá lás utáni öb lí tés fon tos sá gá ról, ped ig itt kell ki -
mos ni a zse lat in ból az összes vegy szert, el ér ni, hogy még csak nyo mok ban sem
ma rad jon ben ne sem mi. A kel lô öb lí tés le ga lább 30 perc – fo lyó víz ben. A nem
kell ô en vé dett, öblí tett film, pap í rkép, dia néh ány év alatt – az em ul zi ó ban ma -
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radt vegy szer nyo mok ak nam un ká ja kö vet kezt é ben – oly mérté k ben beb ar nul,
hogy a to vábbi fel dol go zás ra hasz nálh a tat lanná vá lik.

UTÓ KEZ E LÉS

Az elô zô ekb en le írt fil me lô hí vá si fo lya mat leg több ször k iel é gí tô er ed ményt
ad, ám az ese tek kis ebb szá za lék á ban a leg na gyobb gon dos ság ellen ére is szük -
sége s sé válhat a ka pott film mód o sí tá sa.

Az elô hí vott kép fe dett sé ge a fé me züst felü le té re vitt ideg en fém mel nö velhe -
tô, így az alul hí vott fil mek ár nya la ti ter je del me fo koz ha tó. Er re a cél ra ál ta lá ban
hi gany-klorid (HgCl2) használatos, azonb an az egyen le tes te rí tés mi att va ló di ár -
nyal a tos ké pek nél nem, csak vo na las vagy rács fel vé te lek korr i gá lá sára aján la tos.

Az eset lege sen túlh í vott ké pek nél a ki vált színezüst mennyi sé gét ke ll csök -
kente ni an nak ki ol dás á val. A felü le ti gyen gít ôk (vö rös vér lúg só és fix ir nát ron)
nem ve szik fig ye lem be az elô hí vott ezüst mennyi sé gét, a ké pen mind en ütt az o -
nos vo lu menû ki vált ezüs töt oldanak ki, egyen le tesen csök kentve ezz el a hív ás
erôss é gét. Az ará nyos gyen gít ôk a film fedettségével arán yo san ol d ják az ezüst -
kép et. Ilyen a ká li um-per man gan á tos (KMnO4) gyen gí tô. A kont raszt csökke n -
tés re szol gá ló gyen gí tô a sö tét ré szekb ôl erô tel je sebben, a vil á go sak ból ke vés bé
von ja ki a ki vált fé me züst öt, csök kent ve ez zel a film kont raszt ját. Gyakran hasz -
nált kép vi se lô je az am móni um-per szulfát ((NH4)2S2O8).

ÁR NYALAT-VISSZA ADÁS, ÁR NYAL A TI TERJ E DE LEM

A hag yo má nyos, kl asszi kus film fe ke te dési gör bé jé vel és an nak váz la tos is -
mer te tés é vel az I. kö tet ben a 123. áb rán és környékén ta lál kozhat az ol va só. Re -
mé lem, az elô zô ek kel sike rült meg vilá gí ta nom az alapf á tyol (B pon tig) és a nem
li ne á ris, de már ké pel em ként meg je le ní tett (B–C sz a kasz) fi zik ai, ké mi ai okait. A
nyom daip ar ban és egyáltalán a fo tó zás ban hasz nált li ne ár is C–D sza kaszt ne ve -
zik szû kebb ér te lemb en gra dá ciós gör bének. A fil mek meg vi lág í tá sá nak ebben a
sza ka szá ban a fe ket e dés mér té ke egye ne sen ará nyos a meg vilá gí tás (be ér ke zô
fény mennyi ség) lo ga ritmu sá val. E sza kasz me re de ksé ge (1 alat ti vagy afö löt ti vol -
ta) ha tá rozza meg a film lágy ság át, ke mén ysé gét. Ezt köv e tô en a feke te dés mé r -
té ke ke vés bé nö vek szik, mint a meg vi lág í tás fény mennyi sé ge. A ma xim á lis fek e -
te dést jele n tô E pont el éré se utá ni tov áb bi meg vi lá gítás pa ra dox mó don csök ken -
ti a fe ke tedé st, szol a ri zá ciós ha táso kat idéz ve elô. Ez a te rü let a fo tóm û vé szek
bi ro dal ma, szola ri zá ci ós kí sér le te ik sok meg le pe tés sel, megh ök ken tô ha tás sal
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szol gál tak már. Az érth e tô ség kedvé ért kény telen va gyok itt is megismételni az
áb rát: a 25. áb ra a fe ke te dé si görbét mu tat ja.

A fény kép é sze ti fel vé telek és ennek kö vet kez té ben az il lusztr á ci ók va l óság hû
vissz aad á sá nak egyik fon tos jell em zô je az ár nyal a ti terj e de lem. A könyv el sô kö -
te tén ek 122. áb rá ja szem lélte ti a nap fé nyes nyá ri lát vány és an nak nyom dai meg -
jel e ní té se kö zöt ti ár nya lat ok szá má nak radi ká lis cs ök ke né sét. Az ár nya la ti ter je -
del em ilyen drá mai vál to zása (szá zad ré szére csökken) azon ban annyira nem érint
ben nünk et – eg ysze rû szem lé lô ket –, tek in tet tel ar ra, hogy egy hozz ám ha son ló,
köz epes éles sé gû szem mel me gál dott em ber ma xi mum 200–250 ár nya lat me g -
kü lön böz te té sére ké pes még ak kor is, ha a nyá ri na pfény lát vá nya 10 000 ár nya -
latot rejt mag á ban.

Az ár nya lat-vi ssza adás prob lé má ja azt je len ti, hogy nemcsak az eredeti ár nya -
latok szám á nak vissza adá sá ra tö rek szünk (ami úgy sem megy – 10 000 ár nya lat
hel yett 255), ha nem az egyes ár nya la tok (rész-árny alat ter je del mek) (át la gos) tó -
nu s ér ték é nek vissza adá sá ra is. Va gyis sz e ret nénk el ér ni, hogy a lát vány kb. 30%-
os szür ke tó nu sa a nyo ma ton is ugyan ilyen ár nyal a tú le gyen. Ennek ér deké ben
az il luszt rá ció mell ett egy 10%-os lép csô ben meg je len í tik a tel jes szür kes kála 11
ér té két a 0%-os fe hér tôl a 100%-os fe ke té ig. Ez a bizto san fix skála nagy se gít sé -
get nyújt az ár nya latos kép egyes tó nu sa in ak meg íté lés é hez és az eset leg szüks é -
ges sé vá ló kor rekci ók meg ha tá ro zá sá hoz.

DE N ZI TÁS
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25. áb ra 
Fek e te dé si görbe



Az ere deti il luszt rá ci ón, ann ak fényk é pén, a nega tí von, di a po zi tí ven ta lál ha tó
ár nya la tok szá mát, árnyalati ter je delm ét mé ri a den zi tás (fe dettség, fe ke te dés). A
ki ad vány szer kesz tés fo lyama tá ban az il luszt rá ció mi nôsé gé nek jel lem zésé re a
nyom dai fény kép ész tôl a szkenne re sig min den ki a den zi tást haszn ál ja, nem vé let -
le nül, hi szen nag yon pon to san def i ni ált fo ga lom. Vegy ük vé gig szár maz ta tását.

A ref le xió (R) azt mond ja meg, hogy mennyi a rá né ze ti erede ti adott pont -
jár ól vissza ve rô dô fény mennyi sé ge a po nt ra be esô összes fény mennyi ségh ez vi -
szo nyít va. Ér té ke nulla és egy közé esô ti ze des tört. Az 

kép lett el szá mít ha tó ki te hát egy rá néz e ti ere de ti adott kép pont ján ak ref le xi ója.
A transz misszió azt mond ja meg, hogy mennyi az át né ze ti ere de ti adott pont -

ján áte resz tett fény mennyi sége a pont ra be esô összes fény mennyi ség hez vi szo -
nyít va. Ér té ke nulla és egy közé esô ti ze des tört. A 

ké plet tel szá mít ható ki teh át egy át né ze ti ered e ti adott kép pont já nak transz -
misszió ja.

A ref lex ió és a transzmi sszió te hát r áné ze ti, il let ve át né ze ti ere de ti esetén tu -
laj don kép pen azt mond ja meg, hogy mennyi re vi lá gos vagy sö tét, mennyi re
szürke a vizs gált kép pont. Amennyiben az ado tt kép po nt ab szo lút fe hér, úgy R,
il let ve T ér té ke egyar ánt egy, hisz az összes beesô fényt vissz ave ri, il let ve áter esz -
ti az eredeti omi nó zus pont ja. Ez ter mész e te sen csak el mé leti ért ék, hisz tö ké lete -
sen feh ér kép po nt a gya kor lat ban ni ncs. Ugya nígy ab szo lút fe kete, tö kél e te sen
fe dett len ne az a kép pont, ah ol R, il let ve T ér té ke nul la. Eb ben az esetb en az
összes be esô fényt el nyelné a vizs gált ké ppont, vagy is abs zo lút fe kete test ként vi -
selk ed ne. A gya kor lat ban ez sem lé te zik, mély fek e té ink is csak meg kö ze lí tik ezt
az el mél e ti ese tet. A gya kor lat ban a két szél sô ér té ket (0 és 1) ki zárva mond hat -
juk, hogy a ref le xió, il letve a transz misszió ér téke val ó ban a nul la és az egy kö zé
esô tizedestört (0<R vagy T<1).

Az em be ri ter més zet már csak olyan, hogy sok kal ké nyelme seb ben érzi
magát az egész szá mok kö rében, mint a ti zede s tör tek bi ro dalm á ban. Ép pen
ezért, a könnyebb me g je gyezh e tô ség ked vé ért ve zet ték be az opaci tás fo gal mát,
amely a transz misszió, ill et ve a ref le xió reci p ro kát, for dí tott ját je lenti. A vizs gált
il luszt rá ció adott kép pont já nak opa cit á sa te hát az
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össze füg gés alap ján szá mí tha tó. Az opa ci tás tu laj don kép pen a vizs gált ere deti
kép pont já nak fé nyel nye lô ké pes ségét je len ti, ér téke egy és a vég te len kö zé esik,
ke re kít ve egész szá mot ad. A két szél sô ér té ket (egy és vég te len) az ab szo lút fehér,
il let ve ab szo lút fek e te kép pont va ló s íta ná meg, de ilyen a gya kor lat ban nem lé -
te zik. Azt kell me gér te nünk, hogy mi nél na gyobb az opa ci tás ér téke, an nál fe ke -
tébb a kép pont. Péld á ul amennyi ben az ere deti adott kép pontja a be esô fény
25%-át ve ri vissza (eresz ti át), úgy R, il let ve T ért é ke 25%/100%=0,25 le sz.
A kép pont op a ci tá sa vi szont O=1/T=1/0,25=4 (vi lá gos kép pont). Amennyi ben
a vissza vert (áte resz tett) fény mennyi ség a be esô nek mind össze 2%-a (ez már egy
kö zép szür ke kép pon tot je lent), úgy R, il letve T ér té ke 0,02, azaz az opa ci tás,
O=50 lesz. A be esô fé n ymennyi ség nek mind össze 0,1%-át vissza ve rô (áte resz tô)
kép pont opa ci tása pe dig O=100%/0,1%=1000 lesz, ami már egy meg le hetô sen
fe ke te pi xel ké pét ve tí ti elénk.

Az opac i tás egy részt egy sé ge síti a r áné ze ti és az át né ze ti ered e ti vizs gált kép -
pont já nak jel lem zé sét, más ré szt a ne he zen meg jeg yez he tô ti ze dest ört hely ett (ke -
re kít ett) egész szám mal jelle m zi an nak feketedési ért é két, szürke fok o za tát. A pél -
dák alap ján is lát ha tó, hogy a na gyobb opa ci tás ér ték szür kébb kép pon tot je lle -
mez. Még jobban le egy sze rû sít ve a 2-es opa ci tás azt je lenti, hogy a be esô fény
1/2-ét veri vissza, engedi át a kép pont; az O=123 pe dig azt mond ja meg, hogy
kép pon tunk a be esô fény mind össze 1/123-ad ré szét eresz ti át, ve ri vissza.

Itt kell me g je gyezn em, hogy az oly gya ko ri masz kolá sok nál, ami kor két, né -
ha hár om (film)ré te get is egy más ra hel ye zünk, ak kor az egy mást fe dô kép pon tok
opac i tá sa össze szorz ó dik, nem pe dig össze adó dik! Pél dául, ha az egy mást fedô
rét e gek eg ymás fel ett lé vô képp ont ja i nak opa cit á sa mond juk 5 és 10, az az a beesô
fény 1/5-ét, il let ve 1/10-ét en ged ik át, ve rik vissza, akk or a két egy másra he lye -
zett  rét eg egy üt te sen a beesô fény 1/5-ének 1/10-sze resét, az az 1/50-ed rész ét en -
ge di át, ve ri vissza, te hát opa ci tá sa 50 lesz. Az el mon dot takból kö vet ke zik, hogy
an nak az igen csak fek e te kép pontn ak a opa ci tá sa –, amely a ráesô fény nek mind -
össze 1/10 000-ét ve ri vissza – 10 000 lesz. Ilyen kép pont ugyan rit kán, de még
elô for dul a szép, ny á ri, nap fé nyes lát vány ban.

A nap fény es nyári lát vány leg vi lá go sabb ré szé nek opac i tá sa al ig na gyobb az
egy nél (ma j dnem ab szo lút fe hér), leg sö té tebb ré szé nek opac i tá sa pe dig tí ze zer
körü li ér ték is lehet. Egy-egy ár nya latn ak te kint ve az azo nos opa cit ás sal re n del -
ke zô pon tok össze ssé gét, el mond hat juk, hogy a nyá ri, nap fé nyes lát vány ár nya -
la ta i nak szá ma 10 000 kö rü li ér ték. Az er e de ti lá t vány il yen é rte lem ben vett
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árnya la tai számá nak a ki ad vány szerke sz tés elô ké szíté se so rán be kö vet kezô drá -
mai, ra di kál is csökk e né sét szem lé let e sen mut at ja az el sô köt et 122. áb rá ja. Az elô -
ké szí tés so rán az ár nya la tok számá nak 10 000-rôl kb. 100-ra va ló csök ke nés ét
puszt án azért nem érz é kel jük drám a i nak (a lát vány ban megl é vô árny a la tok szá -
ma a nyoma ton an nak már csak mint egy század ré sze lesz), mert az em be ri szem
– érz é keny ség é tôl füg gô en – mind össze kb. 250 ár nyalat meg kü lönbö z te té sére
ké pes. (A látv ány bé li 10 000 ár nya lat meg lé tét mû sze re ink közv e tí tik ne künk.)
Már pe dig, ha a látvá ny ban ál ta lunk meg kü lönb öz te tett kb. 250 ár nya lat a nyo -
ma ton nagy já ból 125-re csökken (kö ze pesnél jo bb mi nô sé gû nyom dai term ék),
ak kor az ár nya la tok szá ma számu nk ra csak a „fe lére” csök kent a száz ad rész he -
lyett, ami nagy on is el vi sel hetô, és en nek köve t kez té ben a repr o duk ció mi nô ségét
egé szen jó nak találjuk.

E tény mel lett még az is je lentô sen hoz zá jár ul a nyom dai ter mékek il yen
szem pont ból ál ta lunk tör té nô jó mi nô sí té séhez, hogy sze münk az ár nya la tok szá -
má nak csökk e né se he lyett azok tí zes ala pú lo ga ritmu sá nak ér té ke i ben be kö -
vetkezô vál to zá sok külö nb sé gét ér zé keli. Eb bôl a szem pont ból a nyá ri lát vány
10000=104 árn ya la tának 100=102 sz á mú ra (az az száz ad ré szé re) tört é nô csök ke -
né se he lyett mind össze azt ér zé kel né – ha képes len ne rá –, hogy a ki te vô 4-rôl
2-re, (azaz a fel ére) csök kent. Vagy is, ha ké pe sek is len nénk a 10000 árn ya lat ér -
zéke lé sé re, ak kor is csak min dössze azt venn énk észre, hogy az ár nya la tok (a kite -
vôk) a fel ére csök ken tek. A való ság ban megl é vô 250 kö rü li ár nya lat  meg kü lön -
bözte tô ké pes sé günk az oka an nak, hogy a kép feldo l go zó programok 8 bit szín -
mély sé gû ek (256), ille t ve, hogy a maxi má lis 256=102,41 árn ya lat helyett a
nyo m a to kon ta pasz ta lha tó kb. 100=102 árn ya lat el téré sét mi nem a kü lönbs é -
gük nek, az az 156-nak, ha nem a ki te vôk kü lönb sége 10 hat vá nya ként, mint
arányt ér zé keljük (2,41–2=0,41, a zaz 100,41 ami kb. 1,5). Vag yis a sze münk
szeri nt a nyá ri látvá ny ár nya la ta i nak szá ma csak mint egy más félsz e re se egy köze -
pes nél jobb nyom dai ter mék árn ya lat szá má nak. Ilyen ér te lem ben egy jó mi nô sé -
gû nyom da ter mék (190 ár nya lat) meg kö zel í ti a leg szebb látvá ny ál tal unk ér zé -
kelt (250 ár nya lat) ér té kein ek lo ga rit mi kus ará nyát – (190=101,28) (250=101,40)
– a két kite vô há nya do sa jel lemzi (1,28/1,40=0,914), azaz az ált a lunk ér zé kelt
mi nô sé gi elté rés mind össze az ere de ti 91%-a lesz. Így azt án a nyo ma tot szin te
azo nos mi nô ségû nek látj uk az er e de ti ös sze ha son lí tá sával, ho lott ár nyal a ta i nak
szá ma kb. az ere de ti ha sonsz ô rû jel lem zô jé nek szá zad ré szére csök kent.

Sze münk e 10-es hat vány ki tevô ket meg kü lön böz te tô ké pes sége mi att  vez et -
ték be az opa ci tás tov áb bi fog al mi eg ysze rû sít é sét (né hány unk nak bô vít é sét), a
den zi tás fo gal mát. De fi ní ció sze rint a denz i tás nem más, mi nt az il le tô kép pont
opa ci tá sá nak tí zes ala pú lo ga rit musa. Kép let ben:
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O=10D, az az D=lgO.

Ez annyi ra vi lág os ma tem a ti kai fo ga lom, hogy mag ya rá zatra sem szo rul.
(Egy szám tí zes ala pú lo ga ritm u sa 10-nek azt a hat vány ki te vô jét je lenti, amely re
a 10-et kell emelni ah hoz, hogy az il le tô szám ot meg kap juk. Például
20=101,3010, az az 20-nak a tíz es alapú lo ga rit mu sa 1,3010.)

Egy ké pe re deti le gvi lá go sabb kép pont já nak denz i tá sa lesz az eg ész kép Dmin
ér té ke, leg sö té tebb kép pont já nak de n zi tá sát ped ig az ere deti Dmax ér ték e ként
aposzt ro fál juk. A ké pe re de ti árny alat ter je del mét e két ért ék kü lönb sé ge
Dmax–Dmin ad ja. A  gya korl a ti leg sö tét ebb (Dmax=4) és a leg vil á go sabb
(Dmin=0,2) kö zöt ti kü lönb ség D=3,8 ér té ket sej tet, ami 6300 árny a lat el kü lön í -
té sét biz to sítja. Ezt az ár nya lat ter je delmet azon ban csak a ké mmû hol dak on al -
kal ma zott fil mek biz tos ít ják, a hé tköz na pi gyak or la ti fel ha sz ná lás meg elég szik a
Dmax=3,7, il let ve a Dm in=0,2 kö rüli ér té kek kel, ami a jó mi nô sé gû diák 

D=Dm ax–Dmin

den zi tá sért é ke i nek 3,5 ér té keit jel lem zik. Az em lít ett den zi tás ér ték mi n tegy
3200 ár nya lat meg je le ní tés ét fog lal ja ma gá ban, ez olyan mi nô ség, amely et csak a
nagyon jó di a felvé te lek biztosítanak.

A jó min ô sé gû filmne ga tí vok árny alat ter je del me kb. 1600 körü li ér ték,
amely den zi tás ban szám ol va kb. 3,2.

A den zi tás ról, an nak elô ké szítô fogalmairól egy nagyon egy szerû, jól át te -
kinth e tô adat hal maz ban foglalja össze és mu tat ja be az ed dig el mon dot takat az
1. táb lá zat.
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A vizsgált képpont
A beesô fény 
mennyisége 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
A visszavert 
(áteresztett) fény 100% 50% 20% 10% 5% 2% 1% 0,1% 0,01%
mennyisége
Reflexója 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,001 0,0001
Transzmissziója 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01 0,001 0,0001
Opacitása 1 2 5 10 20 50 100 1000 10 000
Denzitása 0 0,30 0,7 1 1,3 1,7 2,0 3,0 4,0

1. táblázat
A denzitás fogalmának kialakulása



VONA LAS ERED E TIK FÉNY KÉP E ZÉ SE

A nyom dai repr o duk ciós fény ké pe zés ala pesz kö ze a nyom dai fény ké pez ô gép.
E gép alap vetô en vagy vízs zint es (ho ri zon tá lis), vagy füg gô leg es (vertikális) el ren -
dez é sû, ki a la kí tá sú. A hét köz na pi em ber szá má ra a fényk é pe zô gép egy kéz ben
tart ha tó, ma xi mum 10–20 cm mé re tû, leg fel jebb 1 kg tö me gû esz köz. Egy ho -
ri zon tál is nyom dai fény ké pez ô gép le ghosszabb mé re te visz ont tíz mé ter kö rü li
ér ték, súlya pe dig meg ha lad ja az egy ton nát (1000 kg tö meg). Az ará nyok ér zé -
kel te té sére ta lán meg fe lel a bal ol dali rész kö ze pé nek egy méter ma gas kon zolja,
ahogy az a 26. ábrán lát ha tó.

E gé pek nek lét e zik a ver ti ká lis el ren de zésû meg fel e lô je is. A hagy o má nyos
nyom dai fény ké pe zés a nyom dai er e de ti rôl a fel hasz ná lá si mér et ben ál lí tot ta elô
a fil met, s azt köz vetle nül felh asz nálták a nyom ó for ma elôál lí tá sá hoz. 

A vo nalas, bit map ké pek ké szí tés é hez meg fele lô „me re dek” fil met használ -
tak, en nek köv et kez téb en a fe lhasz nálá si mé ret nél több ször ö sen (leg alább
négysze res na gyít ás) na gyobb, ké zi mun káv al ké szí tett, eg yen le tes en fe dett ere -
det ik le ké pe zése pr ob lé mame n tes volt, hi szen a teljesen fe dett feke té hez kö zel
álló tón u so kat az el ô hí vás éppúgy fe ke te ként áll í tot ta elô, mint ahogy fe hér ként
áb rá zol ta a né hány százalékos szür ke piszkot a fehér pap ír fe lü letén.

Mind össze ar ra kel lett vi gyáz ni, hogy a fel haszná lá si mér et nél több ny i re
nagy obb lépt ék ben el ké szí tett ere deti mi nimá lis vona l vas tags á gai és ne ga tív vo -
nal- vagy folt kö zei ak ko rák le gye nek, hogy a fel hasz ná lás mé re té ben sem okozza -
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26. ábra
Horizontális nyomdai fényképezôgép



nak össze ol va dást, be zá ró dást. Az az a fel hasz nál á si mére t ben is leg alább 0,1 mm
le gyen a min i má lis vo nal vast ag ság és le ga lább 0,15 mm le gyen a szoms zé dos fe -
kete fol tok, vo nalak egymástól mért tá vol sága. Ugya nez vo nat kozo tt a szö ve gek
be tû mé re té re, az azok ban al kal mazo tt vo nal vas tagsá gok ra, ne ga tív tér kö zökre.

A von a las fény ké pé sze ti ere de tik kel szem ben tá masz tott kö ve tel mén yek a
kö vet ke zôk:

– a ké per e de ti le hetô leg többszörösen nag yobb leg yen fel haszn á lá si mé re té -
nél,

– a papír felü le te fe hér és eg yen le tes en si mí tott le gyen,
– a vo nalak, fol tok fel ü le te egyen le te sen fe dett le gyen,
– az alka l ma zott vo nal vas tag sá gok, tér köz ök, be tûk ve gyék fig ye lem be a ki -

csi nyítés mér ték ét.
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AU TO TÍP IA

Az elô hív ott árny a la tos fényk é pé szeti ne ga tív ok, di a po zit í vek, pap ír ké pek
val ó di szürke ár nya la to kat tart al maz nak, az egyes ár nya latok sö tét sé gét vagy vi lá -
gos ság át az em ul zi ós ré teg ben re du káló dott fé me züst mennyi sége hat á roz za meg.
Mi vel a ma gas- és of szet nyo más egyen le tes fes ték vas tag ság gal dol gozik, ezért va -
ló di árny a lat képz és re a fe kete fe s ték nem alk al mas. En nek köv et kez téb en a val ó -
di ár nya lat o kat tar talm a zó fel vé tel rôl auto tí pi át kell kész í te ni. Az au to tí pia olyan
rep rod uk ció, amely a ké pet egy más mell ett, alatt sza bá lyos an el hel ye zett, azon os
nagy sá gú rács cel lákra oszt ja. Az egyes cel lák köz e pén az ered e ti szür ke ár nya lat -
nak száza lé ko san meg fe le lô te rü le tû fe kete sz í nû rács pont ad ja az op ti kai szür ke
árny a la tot. A kü lönb sé get a 27. ábra mut at ja.

A szá mí tó gép meg je len é sé ig a va ló di ár nya la tos fel vét e lek rôl a nyom da készí -
tet te el az op tikai ár nyal a to kat tar tal ma zó au totí pi át, au to tí piai fel vé telt. Eh hez
a mûve let hez a már em lí tett ny om dai fény ké pezô gé pet és üveg rá csot hasz nál tak.
Di a po zit í vek hez úgy ne vez ett érin tô rá csot alk al maz tak. Nagyon fon tos meg ér te -
nünk, hogy mi ként ké szül a va ló di ár nyala to kat tar tal ma zó ere de ti rôl op ti kai ár -
nya latú au to tí pia.
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27. áb ra 
„Va ló di” és op ti kai 
szür ke ár nya la tok

28. áb ra 
Au totí pi ai ke resz trács rész le te



A RÁCS RA BO N TÁS EL MÉ LETE

Az aut o tí pi ai nega tív ké szí té sé hez hasz nált üveg rács vagy ke reszt rács egy más -
tól él e sen el ha tár olt át lát szó és á tlá t szat lan ter ü le tek, nagy já ból egy sík ban el -
helyezkedô sz a bá lyos rend szere. A gya korl at ban egy sí kü ve get egy mással pár hu -
za mos von alak kal meg karco l tak. A meg karco lt sáv ban az üveg szétsz ór ta az oda
esô fényt, az épen ma radt sáv át enge d te azt. A kar colt sá vok szé les sé ge mind ig
me ge gye zett a kar co lat lan sá vo kév al. Két ilyen meg kar colt üveg lap ot a kar colt
fel ü le tükkel össze rakva azo kat úgy forg at ták el és ra gasz tot ták össze, hogy a két
üveg be kar colt vo nalak egy más ra me rô le ges ek le gye nek. Az így ki a la kult üveg -
rács szé le it fém ke retbe fo g lal ták és for ga lomba hoz ták. A 28. ábra egy ilyen ke -
reszt rá cs na gyí tott rész le tét szem lélte ti.

A kész rács leg fo n to sabb jell em zô je a rács sû rû ség et ki fej e zô rács ál lan dó,
amely azt mondja meg, hogy az üveg rács egy cen ti mét e rén hány rács vo nal, kar -
colt vo nal ha lad át. Ez az a bi zo nyos lpc (li ne per cent i mé ter), vagy a mai számí -
tó gé pes vil ág ban in kább hasz ná la tos lpi (li ne per inch). Át szám í tá suk: 1 lpc=2,54
lpi. A gyak or lat ha mar kialakította azt a né hány rác ssû rû sé get, ame lyet a meg ol -
dan dó fe lada tok meg kö vete l tek (lásd el sô kötet 39. táb lá zat).

E kis ki térô ut án néz zük az el mé let et. A szak em be rek sze rint az aut o tí pi ai
rács pont ke let ke zé sét alap ve tô en a fé lár nyék hatás al a poz za meg, kialakulását
azon ban nagy mér tékb en be fol yá sol ják a fé nyel haj lási je lensé gek is. Em lé kez te -
tôül: a pont sze rû fényf or rás ból ki in duló fé ny út já ba he lyez ett á tlá t szat lan tárgy a
mög öt te lévô, meg fe le lô táv ol ság ra e lhe lye zett er nyôn éles hatá r vo na lú, úgy ne ve -
zett tel jes árny é kot hoz lét re (lásd 29. ábra).

Amennyi ben a fényf or rás ki terj edt, úgy a tárgy mög öt ti ernyôn egy e lmo só -
dott, át me ne tes kép je le nik meg, amely nek kö zép sô mag ja a leg sö té tebb, ahogy
azt a 30. áb ra mu tatja.
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29. áb ra 
Ár nyék kép zô dés pont sze rû fény for rás sal
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30. áb ra 
Ár nyékké p zô dés ki ter jedt fény for ráss al

31. áb ra 
Kis mér e tû lyuk on át ha la dó fény képe az ernyôn

fényrekesz üvegrács

emulzió

feketedés

rácscella

rácspont

a

b

32. áb ra 
Au tot í pi ai pont ke let ke zé se



Ha az el ôb bi kí sér let ben a tár gyat ki cse rélj ük egy a kö ze pén kis nyí lás sal,
fura t tal ren delk e zô nagy lap ra, akkor a felf o gó er nyôn a 31. áb ra sze rinti kör je -
le nik meg, amely nek köz epe a le gvi lá go sabb.

A ki ter jedt fény for rást cse rél jük a fény kép e zô gép blen dé jére, az egy ly uk kal
ren del kezô tár gyat aut o tí pi ai üveg rács ra, az éles kép al kot ás tá vol ságá ban el he -
lyez ett er nyô he lyére pe dig te gyünk egy film et. Az egész et bur kol juk be, az az le -
gyen ez egy fény képe zô gép. A gép elôtt el he lye zett ár nya la tos kép eg yes ré sze i rôl
az ok szür ke fo ko za tá nak meg fe le lô mennyiségû fény ér ke zik az üveg rács adott
pont já ra, mely nek hatá sá ra a fil men a meg fe lelô nagy sá gú au to tí piai rác spont lát -
szik majd az elô hí vás után, am int az a 32. és 33. ábrá kon lát ha tó.

Kö nnyû be lát ni, ho gy ugyan a be ér ke zô fény mennyi ség az ere de ti szür ke
foko za tá tól függ, mi nél vi lá go sabb a ké prész let, an nál több fény ér ke zik a meg -
fe le lô rács cel lára, az on ban egy cel lán bel ül a köz ép pont ra ér ke zik a leg tö bb fény
és a szé lek fe lé egy re ke ve sebb (lásd a 32. áb ra a és b pont ja it). Így már tel je sen
ért he tô, hogy a fe ke te dés, a lá tens kép ki a la kul á sa mind ig a rács pont kö ze pén in -
dul meg és an nál nag yobb át mé rô jû lesz, mi nél több fény éri a cel la te rü le tét,
vagyis mi nél vilá go sabb volt az erede ti kép rész let. Az az az el já rás autotípiai ne ga -
tí vot ál lít elô, mely rôl az tán kon tak to lás sal vagy na gyítá s sal kell a po zi tív fil met
lét re hoz ni.

Rács fel vé tel ké szí tés e kor csak ab ban az eset ben le het szép, tiszta sz é lû rács -
pon to kat elôállítani a fil men, ha be tart ják az au tot í pia ara ny sza bál yát, azaz ha a
re kesz nyí lás (blen de) két szé lé rôl ér ke zô fény sug ár úgy érin ti a rács nyí lás két szé -
lét, hogy az után a fén yér zé keny ré teg ben egy pont ban ta lál kozz ék (lásd 34. ábra).
Vagy is a ker eszt rács a ki huz a ton bel ül nem he lyez hetô ak ár ho va, csak a blend e -
nyí lás és a rács ál landó, va la mint a gé pki hu zat ál tal meg hat á ro zott hely re (ha son -
ló há rom szö gek). Ig en ám, de a keresztrácsot be fog adó csúsz ka he lye a ki hu za -
ton be lül fix, az az a filmt ôl mért rács tá vol ság min den rács ese tén ál lan dó, így a
ha son ló há ro mszög ek kí vánt ki a la kí tás á hoz nem mar ad más le he tô ség, mi nt a
fény rek esz (ble n de) átmérôjének vál tozt a tá sa. A rit kább rács (na gyobb rács ál lan -
dó) na gyobb blen deát mé rôt ig é nyel rö vi debb ex poz í ci ós idô vel, mint a sûr ûbb
rács kis blen dé vel és hosszabb ex poz í ci ó val.

Az eg yes – ad ott rács ál lan dójú – kere szt rá csok hoz al kal maz ha tó pon tos blen -
de ér ték ek és ex pozí ci ós idôk több ny i re gyakorlati úton szer zett ta paszt a la tok ból
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33. áb ra 
A pont mé re te 
a fény mennyi ség függ vé nye



ös sze ál lít ott tábl á za tokban áll nak a nyom dai fény ké pés zek ren del ke zé sé re. A mi -
nél na gyobb ár nya lati ter jed e lem át vi tele ér de ké ben egy auto tí pi ai fel vé tel ké szí -
tés e kor kü lön bö zô blend e ér té kek kel és rész meg vi lá gí tá sok kal dol goz nak. A mun -
ka fá zis ok a kö vet ke zôk:

Elômegvilágítás. Kis fény re keszt al kalm az nak, ké per e de ti nél kül, fe hér papír -
ról vagy a blen dé be vil á gít va dol goz nak rö vid ide ig (kb. a fô meg vil á gí tás idejé -
nek har mincad részéig). Cél a rácspo n tok kö ze pén a fe ket e dés meg in dí tása, a
majdani kis rács pon tok meg erô sí té se.

Ár nyékm eg vi lá gí tás. Ugy an csak kis blend é vel tör té nik, de már az ere deti rôl
ké szül a kép. Csak a sö tét ré szek ben ke letke zik kis képpont.

Fô meg vi lág í tás. Egy fo koza t tal na gyobb fény rek eszt alk al maz nak, mint az ár -
nyék megv i lá gí tás nál. A kö zép tó nu sok rács pont ja it ala kít ja ki.

Cs úcs fény-megvilágítás. Még eggyel nag yobb fény re kesz alka l ma zá sa mel lett a
vi lágos ré szek rács pont jai nak vég le ges kia la kí tá sát cé loz za.

AZ ÉRINT KE ZÔ RÁCS

Az érint ke zô rács olyan fé nyelny e lô kö zeg, amely a raj ta át ha la dó fény ár a mot
min den irány ban pe ri o di ku san vál toz tat ja. Leg több ször po zi tív, de le het ne ga tív
is. A fény áram vált o zá sát az út já ba ker ü lô, a sík ban pe riod i ku san válto zó
mennyi sé gû ezüst szem csék okoz zák. A f ôir ány vo nal ak egye ne sei az érint kez ô rács
leg ke vés bé és leg job ban fedett pont jain ha lad nak ke resz tül. A két fô irány egy -
más sal 90°-os szö get zár be. A mel lék irány von alak va gy a ma xi mál is, vagy a mi -
nim á lis fed ett sé gû pont o kon ha lad nak át, egy más sal ugyan csak de rék szöget zár -
nak be, a fô irány vo nala k hoz kép est pe dig 45°-kal el for ga tot tak. Egy mel lék irány -

54

RB

G

Rtblende

rács
film

B/G=R/Rt B blendenyílás
R rácsnyílás
G gépkihuzat
Rt rácstávolság

34. áb ra 
Az au totí pia 
arany sza bá lya



vo na lon l évô két ma xi mál is vagy mini má lis fe dett sé gû pont kö zöt ti tá vol ság ad -
ja az érint ke zô rács rács áll an dó ját, lásd a 35. áb rát.

A 35. áb ra össze füg gô vo na lai az az o nos fe ke ted é sû pon to kat mut at ják. Úgy
kell a dol got el képze l ni, mint egy tér kép szint vo nala it, ahol az azo nos ma gas sá -
gú pon to kat kö tik össze. A 45°-os egye nesek egy vi szony lag ala csony ér té kû fe -
dett  ségnek felelnek meg. A három vo nall al áb rá zolt négy ze tek ad ják a még ki -
sebb fek e te dé sû gödröket, míg az öt kö rös né g yze tek rep re zen tál ják a köz e pük
felé egy re jobb an fe ke te dô, ki emelk e dô hal mo kat. Az érint ke zô rács egy rácsc el -
lá ját a 36. áb ra mu tat ja be.

Az érintk e zô rá csok kü lönb ö zô árny a la ti te r je de lem ben ké szül nek és min den
fel vé tel hez a meg fe le lôt kell al kal maz ni. Lehetnek ezüst képes és bíb or szí nû, úgy -
neve zett mag en ta rác sok. Utób bi ak ár nyal a tát vivô ter je del me sárga szín szû rô vel
nö vel he tô. Egyará nt al kal maz ha tók fény ké pe zôg é pek ben és a kon takt más o lók -
ban. Az üveg ráccsal szem be ni elô nyük a na gyobb ár nya la tát vit e li ter je del em és a
jobb fel bont ó ké pes ség, va lam int az, hogy az ered e ti vel meg eg ye zô mér e tû au to -
típi ai film (poz i tív) elô áll í tá sá hoz nem szük ség es fényk é pe zô gép, il let ve fé ny ké -
pe zô gép ben haszn ál va kev e sebb meg vil á gí tást igé nyel.

Tek in tet tel ar ra, hogy az em be ri szem a vízs zin tes és a füg gô le ges irány ban a
le gér zé ke nyebb a pe ri o dic i tás ra, an nak ér zé ke lé sé re, ezért az ár nya la tos au to típiai
fel vé te lek ké szí té sek or az üv e grá csot vagy az érint ke zôrá csot 45°-os szög ben el -
for gat ják a vízs zin tes hez képe st, így az op ti kai ár nya la to kat adó rasz ter pontok
irá nya a sze münk szá má ra leg ke vésbé ér zé kel hetô ál lású lesz, mint ahogy azt a 37.
áb ra mut at ja.
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35. áb ra 
Éri nt ke zô rács fô- 
és mel lék vona lai



A SZÍ NEK

A fe hér fény a spekt rum há rom szí né nek, a 700,0 nm (na no mé ter) hullám -
hosszú vörö s nek (red, R), az 546,1 nm-es zöld nek (gre en, G) és a 435,8 nm-es
kék nek (blue, B) ma xi má lis in ten zi tá sú kev e ré ke ként (egy más ra ve tí té se ként) is
el ôáll. Sôt e há rom alap szín kü lön bö zô in ten zit á sú keverékeként az RGB szín tér
összes szí ne elô ál lít ha tó. Ez az add i tív (össze adó) szín ke ve rés. Két-két alap szín
ma ximá lis inte n zi tá sú ke ve réke ként az aláb bi, 2. táb lá zat szer in ti má sodla gos szí -
ne ket kap juk:

Komp le men ter színe k nek nev ez zük azt a két színt, szín párt, ame lyek et össze -
ad va feh ér színt ka punk. Min den máso d la gos szín komp le men ter pár ja, komp -
le men te re az el ôál lí tásá ban részt nem ve vô, har ma dik els ôd le ges szín, az az példá -
ul a cián kom ple ment e re a vö rös, mert ez nem vesz ré szt a lét re ho zás á ban. A
fény szín ek re, az összeadó szín ke ve rés re az a jel lemzô, hogy az egyes szí nek egy -
más ra ve títve in ten zi tá suk nak meg fe le lô en össze a dód nak, s így hoz zák létre az új
színt.
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36. áb ra 
Az érint kez ô rács 
egy rácsce l lá ja

37. áb ra 
Rács ál lás és a ke let keze tt rácsp on tok ár nyal a tos au to -
típ i ai fel vé tel ek nél

zöld fény + kék fény = cián (cyan, C) fény, azaz G+B=C
vörös fény + kék fény = bíbor (magenta, M) fény, azaz R+B=M

vörös fény + zöld fény = sárga (yellow, Y) fény, azaz R+G=Y

2. táblázat
Másodlagos színek



A kör nye ze tünk ben lévô an ya gok, tár gyak na gyon lé nye ges tu laj don sá ga,
hogy a rá juk esô fény su garak egy ré szét el nyelik, má sik ré szét vissza ve rik, ill et ve
át en ge dik, meg vál toz tat va így az ôket ért fény spekt rál is tu laj don sá ga it, ener gia -
el osz lá sát, szí nét. Lé nyeg, hogy a rá juk esô fény bôl el nyel nek val a mit és csak a
töb bit en ge dik át, ve rik vissza. A kü lön bö zô tár gyak a rá juk sugárzott fé nyen er -
gi át a hul lám hossz függ vén yé ben el térô mér ték ben nye lik el. A su gár zott ener gia
csökke né sé nek mértékétôl és a csök kent ett hull ám hossz tar to mányá tól függ az
adott tárgy szí ne. Az anyagoknak ez az el nye lô tulajdonsága a ki vo nó (szubt rak -
tív) színkeverést tes te sí ti meg.

A ki vo nó szín kev e rés alap szí nei az össze adó é ból akkor ke letk ez nek, ha a
tárgy a ráesô, fe hér fényt adó RGB szính ár mas ból az egyi ket tö ké le te sen elny e li,
a má sik ket tôt pe dig ma ra dék ta la nul vissza ve ri (áten gedi). En nek kö vet kez té ben
a sz ubt rak tív szín ke ve rés al a pszí nei azo no sak az összeadó szín ke verés má sodl a gos
szí neiv el amint az a 38. áb rán lát ha tó.

Az el mond ot tak ból köv et ke zik, hogy a (fe hér fénnyel meg vi lágí tott) tárgy
ak kor lá t szik pél dá ul ci án szí nû nek, ha a fe lü le té re ér ke zô R, G, B szín hár masból
a vöröset tökéletesen el nye li, a zöl det és a ké ket pe dig vesz te ség men te sen áten -
gedi, il let ve vissza ve ri. Az ab szo lút fe hér szí nû tárgy sem mit sem nyel el a rá esô
fény bôl, min dent át en ged vagy vissza ver. Az ab szo lút fek e te test pe dig az összes
rá esô fé nye nerg i át, fény su ga rat tö ké let e sen eln ye li, ab ból semmit sem ver vissza
va gy en ged át.

Saj nos nem csak tö ké le te sen fe ke te vagy fehér tárgy nem léte zik, de enn él
sok kal szo morú bb, hogy nin csen tisz ta ci án (cyan, C), bí bor (ma gen ta, M), il let -
ve sárga (yel low, Y) szí nû anyag, tárgy sem a ter mé szet ben. A va ló ságban elô for -
du ló tár gyak nak (szí ne zé kek nek) sajn os van úgy ne ve zett fe ke te tar tal ma is. Az
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38. áb ra 
A ki vo nó szín ke ve rés alap szí ne i nek ki a lak u lá sa



alap szí nek (CMY) fe ke te tar talma azt je len ti, ho gy az il le tô anyag, szín e zék a rá
jel lem zô szí nû két fény sug a rat nem eresz ti át vagy ve ri vissza tel jes egé szé ben, ha -
nem azok egy ré szét eln ye li, ez zel a színt mó do sítja, sö té teb bé te szi. Amennyi ben
a szí ne zék a rá jelle m zô, tök é le te sen el nyele n dô kom po nens egy ré szét még is át -
en ge di, vissza ve ri, úgy az el nem nyelt fény sug ár in ten zi tá sá nak ar á nyá ban nô a
szín fe hért ar tal ma, azaz cs ök ken an nak in ten zi tá sa. A gya kor lat ban a há rom szín
(CMY) ide á lis ese te i nek meg fele lô anyag ok, szí ne zék ek nin cse nek, a nyom da ipar
egyik alap ve tô prob lé má ja az, hogy a „tök é let len”, az ideálistól elté rô, de a való -
ság ban megl é vô anya gok kal dol goz va kell el ér nie, hogy a nyo mat ennek el len ére
tó nus- és szín hel yes le gyen.

A HÁ RO MSZÍN-NYO MÁS PROB LÉ MÁI

Sz í nes nyom tat ás kor a szubt rak tív szín rend szer alap szí ne it eg ymás ra ré teg -
zik, egy más mel lé rak ják a meg fel e lô szín ek és szí nár nyal a tok ki a la kí tá sá hoz.
Fény á te resz tô fes té keket ha sz nál va a há rom szín egy másra ny om ta tá sá val a fe ke -
tét, két-két szín össze a dá sá val pe dig az el sôd le ges szí ne ket (R, G, B) leh et ki ala -
kí ta ni. Az ár nya la ti ter je de lem növe lé sé re a való ság ban egy ne gye dik színt, a fe -
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39. ábra 
Az elm é le ti és a va ló sá gos
fes té kek színvi ssza a dása



ke tét kulcs (key, K) szín ként nyom tat ják a há rom mel lé, mert a há rom szubt rak -
tív alap szín (C, M, Y) nyom ta tá sá val ke let ke zett fe ke te tón u sa meg le het ô sen ala -
csony den zi tá sú, nem elég mély, rá adá sul kic sit bar nás színû, me rt a va ló ság ban
nin csenek az el mé let et teljes mé r ték ben meg va lós í tó, tö ké let es C, M, Y színû fes -
téke ink.

Az ideá lis három szín-ny o mó (CMY) fes ték ek el mé le ti ér té ke it (egy-egy RGB
szín tö kél e tes elnyelése, a má sik kettô gyengí tet len átere sz té se, vissza ve ré se) egyik
va ló di fes ték sem tel jes í ti, az az szín ta ni szem pontb ól nem hi bát lanok, nem ide á -
li sak. Egy részt nem en ge dik át (ve rik vissza) a két-két RGB össze tevôt 100%-
ban, másrészt a har ma dikb ól is át en ged nek, vi ssza vern ek több-ke ve sebb et, ahe -
lyett hogy ma radé k ta la nul eln yel nék azt. En nek kö vet kez té ben egy részt nö ve lik
a szín feke te tar tal mát, más részt jelentôs színe l to ló dást is okoz nak. E két – fi zikai -
lag ki ke rül he tet len – hi ba je len ség orvo s lá sa a nyom daip ar leg fon tos abb fel ada ta.
Hogy úgy mond jam – amennyi ben a szí nek fek e te tarta l má nak nö ve ke dése és a
szín egyen súly el to ló dá sa nem lép ne fel (len né nek ideá lis szín tu laj don sá gú fes té -
kek), ak kor a nyom dá szat nem lenne má ig is a munká sa risz tok rá cia ág aza ta.

Vissza tér ve az ide á lis és a va ló ságos szí nez é kek prob lém á já ra a 39. áb ra be -
mu tat ja e két ka te gór ia kö zöt ti kü lönb sé get. Jól lát ha tó, hogy az elm é le ti el várá -
so kat leg in kább a sár ga (yel low, Y) szín e zék kö ze líti meg. Fe hér tart al ma (a sárga
át nem eresz té se, vissza ve ré se) min tegy 10%-os csu pán, szí nel to lód á sa pe dig csak
a zöld fe lé megy el egy ki csit, fe ke te tar tal ma – a leg ki sebb, jel en esetb en vö rös
össze te vô – alig van. 

A 39. ábra id e á lis bí bor fest é ke 100%-ban el nye li a zöld színt és ugyan il yen
mér ték ben át en ge di a ké ket és a vö rö set. Ezzel az ide ális bí bor fes ték szín in ten -
zitá sa, te lí tett sé ge ma xi mál is lesz, nincs ben ne sem mi vi lág o sí tó fe hér, sem pe dig
sö té tí tô feke te össze te vô, szí negyen sú lya is ki tû nô, nem megy el sem a kék, sem
pe dig a vö rös felé. Ez zel szem ben a va ló sá gos bíb or fes ték már nem en nyi re tö -
ké le tes. A 40. áb rán egy kic sit sarkítottam, át la gol tam a va ló di bíb or fes ték re jel -
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40. áb ra 
Va ló di bí bor fes ték sark í tott 
el nye lé si ér té kei



lem zô spe kt rá lis el nye lô képe s sé ge ket, de ez az el té rés je len tékt e len a tény le ges ér -
té kek hez ké pest, pusz tán az egy sze rûbb ért he tô ség mia tt ke rült rá sor.

Elemezzük ki ezt az áb rát. A to váb bi akb an az át en ged szó he lyett a vissza ver
ug ya núgy haszn ál ha tó, attól füg gôen, hogy a fes ték et hor do zó anyag film vagy
pap ír, pon tos ab ban át né ze ti vagy r áné ze ti fes tékh or do zóra gon do lunk-e. Mi vel a
fes ték csak 80%-ban ny e li el a zöl det (a spekt rum zöld tar to má nyán ak szí ne it),
ezért 20%-ot át en ged belôle. A kék tart o mány en er gi á ján ak fe lét eln ye li a fes ték,
de 50%-ot át is en ged. A vörös bôl mind össze 10%-ot ny el el, 90-et át en ged. A 3.
táb lá zat az elôzô e ket fog lal ja össze tö mö ren.

Az el nyelt 10% vö rös
egye sül ve a kék el nyelt 10%-
ával a bí bor sz ínt söté tí ti, fe -
ke te tart al mát ho z za létre.
Az át en ge dett 20%-nyi zöld
egye sül ug ya nennyi áten ge -
dett kék kel és vö rös sel, meg -
al kot va azt a 20%-nyi feh é -
ret, amely a bíb or in ten zi tá -
sát, te lí tett sé gét csök kenti,
mo s sa el, fe hér tar tal mát ad ja.
A ma rad ék áteng e dett 30%
kék az ugyan cs ak ma rad ék
70% vö rös rá esô (30%-os)
ré szé vel adja a szín ben a bí -
bort, a fel es le ges 40% áten -
ge dett vö rös pe dig a szín vö -
rö sel toló dá sát okozza. Ez a
há rom je lens ég, a fe hér- és
fe ke teta r ta lom meg je le né se,
va la mint a színe l to ló dás ter -
mé sze te sen egy szerre lép fel a
va lódi fe s té kek nél.

Vagy is, amennyiben a
nyom dai ere de ti adott ré sze
tisz ta, élénk bí bor szí nû, ak -
kor azt pusz tán bíb or fes ték -
kel me gnyom va hal vá nyabb,
te lít et le nebb (fe hér tar ta lom),
ug yan ak kor söt é tebb (fe ke te -
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Színtartomány Elnyelt Átengedett
átlagos energia átlagos energia

Kék 50% 50%
Zöld 80% 20%
Vörös 10% 90%

3. táblázat
Valódi bíbor festék viselkedése

41. áb ra 
Eu ró pa fes ték nyom ha tó szín te ré nek vá l to zá sa
a pap ír függ vény é ben



tar ta lom) és meg le he tôs en vö rö ses- (vöröseltolódás) bí bor színt ka punk a nyo -
ma ton. A me se a sárga és a ci án fest é kek ese tében ug yan így el mond ha tó. 

A gy a kor latb an há ro mfé le gyárt má nyú há rom szín-nyo mó fes tékga r ni tú ra
ter jedt el. Ezek a Ko dak, a DIN és az Eu ró pa fes tékek. Spekt rá lis szín ta ni jel lem -
zôik el tér nek egy más tól, így ug yan azon be ál lí tá sok mell ett az eredm ény a hasz -
nált fes ték függvé nyé ben más. Ma gyar or szág on a leg több he lyen az Eu rópa fes -
téket haszn ál ják. Meg kell kérd ez ni a nyomd át, mi e lôtt a prog ra mok ban be áll í -
ta nánk a ha sz nált festé ket. A fes ték mel lett nyil ván a fel hasz nált nyo mat hor do zó
(pap ír) mi nô sé ge is je lent ô sen be fo lyá sol ja az ered ményt. Csak tá jé koz ta tá sul a
41. áb ra az Eu ró pa fes ték szín terét mu tatja of szet nyo más nál má zolt, ofszet és új -
ság pap ír ra.

A SZÍN EGYEN SÚLY

A há rom szín-nyo mó fes té kek feh ér- és fe ke te tar tal ma je lent ôs mér ték ben
csök ken ti a ki nyom ha tó szín te ret, kü lön ö sen az élénk, te lí tett szín ek tar to má -
nyá ban. En nek kö szönhe tô, hogy bár az RGB és a CMY szín tér el mé let ben egy -
más ek viv a len sei, a gya kor lat ban az RGB szín tér még is lén ye ge sen tá gabb (8 bi -
tes szín mély ség mellett 16,7 mil lió szín), mint az ugyanilyen fel bon tású CMY
rend szer (kb. 4–5 millió sz ín, mely még a pap ír függ vén ye is, lásd a 41. áb rát).
Az elô zô ek fig ye lem bev é te lé vel  el mé let ben ki nyom tat ha tó színt e ret még to vább
csök ken ti a fes té kek szí nel to lód á sa. Az el mé let szer int ugyan is az azonos me nnyi -
ségb en, azon os mé re tû raszterrel nyomott há rom szín nek (CMY) ne ut rá lis, sem -
leges szür két ké ne ad nia (100%-os nyo más ese tén pe dig fe ke tét), a va ló ság ban ez
ko ránt sincs így. Az azo nos száz a lék ban nyo mott fol tok a kül ön bö zô szín el tol ó -
dá sok és az elt é rô fe ke te-, illetve feh ér tar tal mak mi att ko ránt sem ad nak sem le ges
szürk ét, il let ve vég sô es et ben te lí tett fe ket ét.

A 39. áb ra alap ján 100%-osan meg nyom ott ci án fes ték a kb. 90% ci án mel -
lett mint egy 40%-nyi bí bort és kb. 20% sár gát is tarta l maz. Az er re nyo mott
ugyan ilyen erôs ségû bí bor to váb bi 50% sárgát, 80% bíbo rt és 10% ci ánt ad a
nyo math oz. Az azo nos erôs sé gû sár ga fes ték pe dig 80% sár ga mel lett 10% bíbort
és 5% ciá nt ad még ho z zá. Így összegezve az eredm ény 150% sár ga, 130% bíbor
és 105% ci án lesz, ami egy bar na színt ad fek e te he lyett. Azaz a fes té kek nin cse -
nek szín egyen súly ban. A hely ze tet a 42. áb ra szem lél te ti. A szín egyen súly hely -
re ál lít á sá hoz a ci án hoz vi szony ít va job ban vissza kell venni a bíbor fes ték
mennyi sé gét és még jobb an a sár gáét. A vissza vé tel azon ban nem me het me cha -
ni kus an (20% bí bor és 40% sár ga vissza vét e le), mert a vissza vett bí bor ral csök -
ken a hoz zá a dott sár ga és kis mér ték ben ugyan, de a ci án is. Ugya nez a hely zet a
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sár ga vissza vé te lév el is. A szí ne gyen súlyban lé vô fes té ke ket ug yan csak a 42. áb ra
mu tat ja be.

Kí sé rle ti nyom tat á sok kal és színs zû rôs den zit ás mé rése k kel áll apít ot ták meg a
semleges szür ke szí nek nyomt a tá sá hoz szük ség es pont te rü let ér té ke ket. A 43.
ábra a ci án szín függ vén yé ben mu tatja a seml e ges szür ke e lér é sé hez szüks é ges
bíb or és sár ga pont terü let ér té ke ket. Ezek az ér ték ek függn ek a fes ték tôl ép púgy,
mint a pap ír mi nô ségé tôl.

Mint az áb rá ból is lát szik, sár gá ból egy ki csiv el min dig ke ve sebb kell, mint
bí bor ból, de a lé nye ges el té rés a szür k eeg yen súlyh oz szük sé ges bí bor és a ci án
mennyis é ge kö zött van. A 4. táb lá zat szám sz e rû érté ke ket ad Eur ó pa fes ték re és
m ûny o mó pap ír ra. 

Az ár nya la ti ter je de lem nö ve lése érd e ké ben szük sé ges a nyomt a tás ba be kap -
csol ni a neg ye dik színt, a fe ke tét. Meg kell ha tá roz ni a fek e te be kap cso ló dá si
pont ját (a kö zépá r nya la tok elôtt vagy alatt), il letve zá ró pont te rü le tét száza lé -
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42. áb ra 
Szín egyen súly 
be áll í tá sa



kosan. Ut ób bi úgy 85% kö rü li ér ték szo kott len ni, mert így jó szín- és ár nya lat-
vi ssza a dás mel lett még biz to sít ha tó, hogy az egy üt tes fest ék ter hel és ne ha lad ja
meg a 320%-ot.
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43. áb ra 
A szür ke szín egyen súly hoz szük sé ges
pont te rül e tek

Cián% Bíbor% Sárga%
10 8 7
20 16 15
30 24 22
40 32 29
50 41 38
60 50 46
70 60 56
80 70 67
90 82 79

100 90 89

4. táblázat
Szürkeegyensúlyt adó
pontterületek Európa festékre
és mûnyomó papírra



A SZÍN BON TÁS EL MÉ LE TE

Min degyik több szín-nyo mó nyomd ai el jár ás nál az egyes szí ne ket külön ál -
ló ny o mó for má ról vi szik fel a nyo mat hordo zó ra, pa pírra. Az eg yes nyom ó for -
mák saját sz í nük bôl olyan me nnyi sé get tar tal maz nak, hogy vé gül az er e de ti sz ín -
ár nyal a ta i val azo nos színek al a kul ja nak ki a nyo ma ton. Ehh ez az ere det i bôl elô
kell ál lí ta ni az egyes szín k ivo na to kat. A szín ki von a tok kés zí té séhez szí nszû rôk et
hasz nálnak.

Az el mé let tárgy alá sá hoz az ide á lis szí nek bôl in du lunk ki, az az olyan ci án, bí -
bor és sárga fes ték e ket fel té te le zünk, mely ek a rá juk esô vö rös, zö ld és kék fé -
nyek bôl egyet tel jes egészében el nyel nek, ket tôt pe dig tö ké le tes en vissza ver nek,
át en ged nek, ahogy azt a 5. táb lá zat mut at ja.

A táb lá zat ból is lá t szik,
hogy a fe s ték te lí tett sé gé re vo -
na t ko zó in for má ciót csak az a
fény su gár sz ol gál tat hat ja, ame -
lyi ket az 100%-os fede tt ség
ese tén tel jes mért ék ben el nyel.
Am ennyi ben a fes ték nem te lí -
tett, nem 100%-os fe dett sé gû,
úgy fe dett sé gével for dít ott

arány  ban (mi nél kevé s bé fe dett, annál töb bet) vissza ver a rá jel lem zô szí nû fény -
sugá r ból. Eb bôl adód ó an a sz ín ki vo nat el kész í té sé hez olyan szí nû szín szûr ôre van
szük ség, am ely a festék ál tal tel jes mér ték ben vissza vert két színt tök é le te sen el -
nye li, és csak a fes ték ál tal (rész ben va gy egész ben) el nyelt fényt en ge di át. Az az
mind egyik szín hez, sz í nki vo nat hoz, an nak e lké szí té séh ez a komp lem en ter szín -
szû rôre van szük ség, vagy is

alap szín szín szû rô
ci án vö rös
bíb or zöld
sárga kék

A szín szû rôk anya gu kat te kint ve le het nek szí nes fo lya dé kok, szí ne zett üveg -
lap ok vagy szín es zse la tinl a pocs kák. A rep ro duk ci ós gya korl at ban az üveg lap ok
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Festék Vörös fényt Zöld fényt Kék fényt
Cián elnyeli visszaveri visszaveri
Bíbor visszaveri elnyeli visszaveri
Sárga visszaveri visszaveri elnyeli

5. táblázat
Az ideális festék színelnyelése



haszn á la ta ter jedt el. El ôször mi n dig szín ki vo na ti ne ga tív ké szül – ez az elm on -
dot tak ból kö vet kez ik –, majd e ne ga tív se gít sé gé vel ál lítj ák elô a poz i tív szín ki -
vo nati fil met. A 44. ábra a sár ga szín ki vo nati ne ga tív ki a la ku lás át szem lélte ti.

Az egyes szín ki von a ti ne ga tí vo kon á tlát szó ak
– a sa ját nyo mó szín és ár nya la ti ér té kei,
– a nyo mósz ínt tar tal ma zó má sod lagos sz í nek és ár nya lat a ik,
– a fek e te és a szür ke szín ek.
Az egyes szín ki vo na ti ne gatí vo kon fedettek
– a má sik két nyo mósz ín és azok ár nya la ti ért é kei,
– a má sik két nyo mó szín bôl ke vert máso d la gos szín és ár nya la tai,
– a fe hér szín.
A szín ki vo na ti po zi tí vo kon ér te lem sze rû en for díto tt a hely zet.
Még egy szer ös sze fog lal va: a ne gat ív fé nyér zé keny réte gé ben a nyo mó szín nek

meg fele lô szín ki vo nat úgy alakít ha tó ki, hogy a ké pe red e ti rôl vissza ver ô dô fény -
su ga rak közül a nyom ó színt al kot ó kat szín szû rô se gí tsé gé vel ki szû rik. A szín szû rô
te hát mind ig az ad ott nyom ó szín ko m ple ment e re, amely a nyom ó színt a rá esô
fénys u ga rak kö zül eln ye li, te hát a film eze ken a he lye ken át lát szó lesz. A töb bi szín
a szín szû rôn át hatol, s a szín ki vo na ti nega tí von fe ke te dést idéz elô. Az eg ész fo lya -
ma tot szem lé le te sen mu tat ja be a könyv vé gén ta lál ha tó II. szín es táb la. 

Mi vel szín ki vo nat ké szí té se kor alap ve tô fel adat a szín egyen súly be tar tása, an -
nak ellen ôr zé se, ezért a kép e re de ti mellé el hely e zik a 10%-os lép csô jû szürke ská -
lát, a ki e gyens ú lyo zott hár om szín-nyo mó fes té kek te lí tett szín foltj a it és a be lô lük
elô ál lít ha tó el sôdl e ges ke ve rék szí ne ket, va la mint az alap sz í nek bôl ki a la kult ne ut -
rá lis fe ke tét, ahogy azt a III. szí nes táb la mu tat ja.

Fi gye lem be vé ve, hogy a fe ke tén ek nincs ki e gész í tô szí ne, ezért nem leh et egy
szín szûrôn ke resz tül el ké szít e ni a fekete szín ki vo na tot. Ah hoz, hogy a szín ki vo -
na ti ne gat í von a fe ke te és a szürke ár nya la tok me gfe le lô fe dett ség ét le hes sen el -
ér ni, a fil met kül ön-kü lön vi lá gít ják meg a há rom szín ki vo na ti szín szû rôn
keresztül. Az egyes szû rô kön ker esz tül vég zett rész meg vi lá gí tási idô ket úgy ál -
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44. áb ra 
Sár ga szín k ivo na ti
ne ga tív elô ál lí tá sa



lapítj ák meg, hogy a színs ká la egyes szí nei az o nos mér tékb en le gye nek fe det tek.
Vi gyáz at! Péld á ul a kék szín szû rôn ke reszt ü li hosszabb rész meg vi lá gí tás sal a ci án
és a bíb or fe dett sé ge nô, a sárgáé vál to zat lan ma rad! Lágy filmre do l goz va úgyne -
ve zett „hosszú” fe ke te ki vo na tot ál lít ha tunk elô (a fe ke te már a kö zé pár nya la tok
elôtt be kap csol ó dik az árny alat terj e de lem nö vel é sé be, ke mény filmre exponálva
pe dig „rö vid” fek e tét kap unk, mely cs ak a kö zép tó nu sok után kapcs o ló dik be az
árn ya la ti ter je delem nö ve lé sé be.

Au totí pi ai szín ki vo nat kés zí té se kor a meg fe lelô szû rô mel lett a kí vánt fel bon -
tás hoz ig a zo dó lpi ér tékû rác sot is kell hasz nálni. Annak érd e ké ben, hogy az
egyes szín ki vo na ti rácsp on tok ne egy más te te jé re nyo módj a nak, ha nem egy más
mel lé és a Mo a ré- (fel hô-) je lens ég is el ke rül hetô le gyen – az eg yes szín ki vo na to -
kat meg fe le lô sz ög ben el for ga tott rács melle tt kell e lké szí te ni. Egy kis mat e ma ti -
kai le ve zet és sel bár ki könnyen meggyôzô d het ar ról, hogy a leg egyen le te sebb te -
rü lést ak kor kap juk, ha a há rom ny o mó szín (C, M, Y) rá csait egy más hoz képe st
30°-kal for gat juk el. A leg vi lágo sabb sár gát vízs zint e sen hagy va a ci ánt 30, a bí -
bor szín k ivo na tot pe dig 60 fokkal el for ga tott ráccsal ké szít e nénk. Azért a leg vi -
lá go sabb sár ga ma rad vízs zin te sen, mert szem ünk a leg job ban a vízszi n tes,
függôleges per i o di ci tás ra ér zé keny. A ne gye dik és egy ben leg sö té tebb szín nek, a
fe ke té nek már ninc sen hely a fen ti beo sz tás sze rint, ezért bor ul az egész. A szö -
ge ket az x ten gely poz i tív fel é tôl szá mol va a rács szö gek ér ték ei a köv et ke zôk: a
leg sö té tebb fe ke tét a leg távo labb ra ál lít juk a kr i ti kus vízsz in tes tôl, az az 45°-ra. A
ci ánt és a bí bort a fek e te elé és mö gé forg at juk ha r minc fokkal, va g yis rács szö -
geik ért é ke 15° és 75°. A leg vi lá gos abb sárga ezektôl a legt á vo labbra ke rül, azaz
rá csa marad vízszi n tes, nem lesz el for gat va.

ÁR NYA LAT HELY ES BÍ TÉS

Egy részt a  grad á ci ós gör be – lá sd 25. áb ra – ke z dô (vi lá gos) és záró (sö tét)
sz a ka sza nem li ne á ris, ezért a ké pek vi lá gos és sö tét rész ei nagy mér ték ben ves zí -
te nek árny a lat gazd ag sá gukb ól. A je len ség ár nya la tos és szí nes felv é te lek esetén
eg ya ránt fellép. Más részt a nyomda fes té kek szín hi bái mi att (fe kete tar ta lom) a
nyom a ton ár nya la tel to lód ás lép fel a söt ét fe lé. E hi bák at az ár nyal at he lyes bí tés
kü szö bö li ki. A fe ke te el to ló dást az ex po zí ci ós idô növ e lé sé vel le het ki kü szöbö l ni,
a vi lá gos és sö tét rész ek árny alatt er je delm é nek növ e lé sét vi szont csak masz ko lás -
sal le het el ér ni.

Az ár nya lathe lyes bí tô el já rá sok kö zül az úgyn e ve zett csúcs fény maszk haszná -
la ta a lege l ter jedt ebb. A normál ár nya la tos fel vé tel mel lett rö vid ex po zíci ó val ké -
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szíte nek egy má sik, alu lex pon ált ne ga tívot is, ah ol csak a leg vil á go sabb ré szek, a
csúcs fé nyek kö rül indul meg a fe ke tedés. A két fel vé telt egy más ra ille szt ve vé g zik
a po zit ív film fô, de még nem tel jes meg vil á gí tá sát. Ezt kö ve tô en le eme lik a nor -
mál neg a tí vot és a csúcs fény masz kon ker esz tül még egy rö vid expozíciót
végeznek.

A sötét ré szek árny alat ter jede l mé nek ja ví tá sára az elô zô e ken kí vül kés zí te nek
még egy tú lex po nált ne ga tí vot is, ah ol csak a leg söt é tebb ré szek ben ta lál ható rajz,
a töb bi rész egyön te tû en fek e te, tel je sen fe dett. A há rom fil met eg ymás ra il leszt -
ve végzik a po zi tív meg vilá gí tá sát. Az el sô rész me gvi lá gítá st kö vet ô en a tú lexp o -
nált ne ga tí vot le ve szik, majd jön a fô ex po zíci ós rész. Ez után a nor mál neg a tí vot
is le ve szik, és csak a csúcs fény masz kon ke resz tül fe je zik be a me gvi lá gítá st. A ka -
pott poz i tív árnyalatgazdagsága a sö tét és a vil á gos rés ze ken egyará nt meg nô.

SZÍN HE LYES BÍ TÉS

Szín he lyes bí tésre egy érte l mû en azért van szük ség, mert a nyom ó fes té kek
nem ren del kezn ek ide á lis szín ta ni tula j don sá gok kal. A színbontás el mé le te és
techn o ló gi ája nem tud mit kez de ni e hi bák kal, azo kat külön ál ló mu n ka fáz is ban
kell kik ü szö bölni. Vizsg ál junk meg egy szín egyen súly ban nem lé vô, há rom szín-
nyo mó fe s ték garn i tú rá val nyo mott olyan színm in tát, mely tar talma z za az alap -
szí nek (C, M, Y) teli folt jai mel lett a be lô lük kép zett el sôd le ges szín fol tok at (R,
G, B) és a há rom szín egy másra nyo má sá val kel et ke zett fe ke tét, va la mint egy
fehér fol tot. Ké szít sük el er rôl a mintá ról a szín ki vo na ti ne gat í vo kat. Az egyes ne -
ga tív o kon den zi tás mér és sel meg hat á roz ható a nem szín ki vo na ti szín ek fe dett sé -
ge és a fe hér szín folt fe dett sége kö zöt ti de n zi tás kü lönb ség, mely id e á lis fe s ték nél
nul la le n ne. E színek de n zi tá sér té kei ki seb bek leszn ek a feh ér nél és a fô szín
denzi tá sa sem lesz nul la. Ez azt je len ti, hogy a fe dett ség függ vé nyé ben a nem
szín ki vo na ti szín fol tok ban is ke rül a szín ki von a ti színbôl és a szín ki vo na ti szín fe -
hér tar ta lom mal is ren del kez ik, az az nem tök é le te sen te lí tett. Nézzük meg, mit je -
lent ez konk rét ada tok kal pél dá ul a bí bor szín nél. Az ada to kat a 6. táb lázat fog -
lal ja össze.

A kor rekc i ó nál te hát a mel lék den zi tás ok okoz ta hi bák ki kü szöb ö lé se me l lett
a fô analitikus den zi tá sér té ke ket is egye nsúly ba kell hozni. A ci án fes ték a bí bo -
ré nál na gyobb, a sárga lé nye ge sen kis ebb mel lékde n zi tá sok kal rend el ke zik. Fô
denz i tá suk kb. a bí bo rév al egyez ik meg. A má sik két fes ték értékeit is meg ha tá -
roz va és fi gye lembe vé ve, hogy a mel lék den zi tás-ér té kek a má sod la gos színe k nél
össze a dód nak, a köv et ke zô ket mo n dhat juk el:
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– a ci án (C) szín fol ton a szín erô sen e lto ló dik a kék irán yá ba (a plusz bíb or
ké kes, me leg ci ánt er ed mé nyez) és a fe ket e tar talom er ô sen meg nö vek szik,

– a bí bor (M) szín fol ton a sz ín erô sen el toló dik a vö rös irán yá ba (a plusz sár -
ga vö rö ses, me leg bí bort ered mé nyez) és a fe kete tar ta lom meg nö vek szik,

– a sár ga (Y) szín fol ton a szín egy ki csit el to ló dik a vö rös irán yá ba (a plusz -
bíb or vö rö ses, meleg sár gát ere d mé nyez) és a fe ke te tar ta lom egy ki csit
megn ö vek szik,

– a vö rös (M+Y) szín fo l ton a szín e lto ló dik a sárga ir á nyá ba (a pluszs ár ga na -
ran csos vö rös et eredm é nyez) és a fe ke te tar ta lom erôsen me g nö vek szik,

– a zöld (C+Y) szín fol ton a szín el to ló dik a sár ga irá nyába (a plusz sár ga
sárgá szöl det ered mé nyez és a feke te tar tal om erô sen meg növ ek szik,

– a kék (C+M) szí nfol ton a szín erô sen el tol ó dik a bí bor irá nyá ba (a pluszbí -
bor me leg, li lás kék színt er ed mé nyez) és a fe ket e tar talom ig en erô sen meg -
növ ek szik,

– a fe ke te szín folton a szín ki csit e lto ló dik, barnás le sz, feke te tar tal ma pe dig
nem lesz tö ké le te sen fe dett. 

A szín he lyesb í tés nek ezek et a hi bá kat kell egy ide jû leg ki kü szö böl nie, meg -
szün tet nie, il le tô leg a le he tô leg na gyobb mér ték ben csök ken te nie.

A má sod la gos szí nek (R, G, B) és a fekete hi bái au to ma tik u san me gszûn nek,
amennyi ben az alapszínek (C, M, Y) szín hibá it meg szün tet jük. Mind eg yik alap -
szín szín hib ái fe dett ség hi ány ban jel ent keznek a másik két szín ki vo na ti ne gat í von,
ezért a há rom alap szín két-két szín hi bá ján ak ja vít á sá hoz elv ben hat ma szk ra van
szükség. A szín hel yes bí tô e ljá rá so kat az aláb bi ak szer int csop or to síth at juk: 

a) ezüst ké pes masz kel jár ás
– po zi tív ma szk fil mes,
– ne ga tív maszk filmes;
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Színszûrô Összetevô Denzitás Százalék
vörös bíbor ciántartalma 0,18 D 12%

a szín feketetartalmát adja
zöld a bíbor telítettsége 1,57 D 100%

fehértôl való eltérés adja a fehértartalmat
kék a bíbor sárgatartalma 0,70 D 45%

ciántartalommal csökkentve a színeltolódást adja

6. táblázat
Bíbor festék analitikus denzitásai



b) szí nes ne ga tív masz kel já rás
– egy ré te gû szí nes maszk filmes,
– töb bré tegû szí nes maszkfilmes.

Po zi tív masz kel já rás nál az alap szín szín ki vo nati ne ga tív jár ól ké szült meg fe le -
lô erôs ségû ma szk po zit í vot ar ra a szín ki vo na ti neg a tív ra he lye zik, ame lyik en az
il le tô alap szín szín ta ni hi á nyos sá ga meg je le nik. Pél dá ul a ci án fes ték bíb or tar tal -
mát a ci án szín ki vo na ti ne ga tív ról ké szí tett me gfe le lô erôs sé gû maszk po zi tív val
úgy kor ri gál juk, hogy azt a bí bor szí nki vona ti ne ga tívra he lyezz ük. A maszkp o -
zi tív erôss é gét szá mí tás sal ha tá roz zuk meg, amennyi ben is mer tek a há ro mszín-
nyo mó fes ték gar ni tú ra vö rös, zöld és kék szí nszû rôk ön ke resz tül mért fô- és mel -
lék denzi tá sa i nak ér té kei. A sárga sz í nki vo na ti ne ga tív maszk jának er ôs sé gét a bí -
bor és a ci án fes ték ben l évô sár ga fes ték egy üt tes mennyi sé ge ha táro z za meg (a
ci án és a bí bor fes té kek kék színszûrôs mel lék den zi tá sai). A bí bor sz í nki vo na ti
ne ga tív maszk jának er ôs sé gét a ci án és a sárga fes ték ek egy üt tes bí bor tar talma ha -
táro z za meg (cián és sár ga festé kek zöld szín szû rôs mel lékde n zi tá sai). A bí bor
szín ki von a ti ne ga tív ci án szín folt já nál mu tat kozik a leg na gyobb fe dett ség hi ány,
ezért a bí bor szín ki vo nati negatívot a ci án ne gat ív ról ké szít ett maszk po zi tív val
szín he lyesbí tik. A ci án szín ki vo na ti neg a tív maszk ját a bíbor és sár ga fes té kekben
lé vô cián összetevôk egy üt te se ha tá roz za meg (a bí bor és a sár ga fes té kek vör ös
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Egy lép csôs po zitív masz kel já rás el vi vázl a ta



színs zû rôs den zit á sai). Fi gye lem be vé ve a fes té kek jel leg gör bé it ez az ér ték még
egy üt tes en is ki csi, ezért az egy lép csôs poz i tív masz kel já rás nál (lásd a 45. áb rát)
ezt az ér té ket nem korri gál ják, a hi bát in kább a nyo mó gép beállításával kü szö bö -
lik ki. A po zi tív masz kok at min dig ér int ke zôm aszk ként hasz nál ják.

A ne gat ív maszk el já rásn ál a masz ko lást szín szû rô vel vagy (szín szû rôk kel és
rész meg vi lá gí tás ok kal) ké szí tett maszk ne gatí vo kon ke resz tül végz ik. A ne ga tív
masz kok nem csak ér int ke zôm aszk ként, ha nem a fény ké pe zô gépbe pon tos an be -
il leszt ve ka mer a maszk ként is használ hat juk. A meg fe le lô erôs ségû ma sz kot a he -
lyes bí ten dô al a pszín szín ki vo na ti szín szû rô jén ker esz tül ál lít ják elô és azt an nak
a he lyes bí tett szín ki vo nati neg a tív nak az elôál lí tá sá nál hasz nál juk, ame lyen az
alap szín szí nta ni hi á nyos sá ga je lent kez ik. Pél dá ul a ci án festék bíbortartalmát
úgy kor ri gál juk, ho gy a meg fe le lô erôss é gû maszkot vö rös szí nszû rôv el ál lít juk
elô és azt il lesz ték pont o san vissza he lyez zük az ex po ná lan dó szín k ivo na ti film elé
a fény képe zô gép be és zöld színszûrôn ke resz tül most már el ké szítjük a szín he -
lyes bí tett bí bor szín ki von a ti ne ga tí vot. Az el já rás el vi váz la ta a 46. ábr án lát ha tó.

Az ed di gi el já rá sok kal a szín ki vo nati ne ga tí vok le het ség es hat hi bája kö zül
maxi mum hárm at le het kik ü szö bölni. A szí nes masz kelj á rá sok meg fe le lô szá mú
és mi nô sé gû maszk film ké szí té sé vel már le he tô vé te szik az összes szín hiba jav í tá -
sát és a tö ké le tes szí nes rep ro duk ció elô ál lí tá sát.

Az egy ré te gû szí nes maszk el já rá sok lé nye ge, hogy a szí nes elô hívás el vei sze -
rint dolg oz ha tunk, ugya nis van nak oly an fényk é pé sze ti re du kál ó a nya gok, ame -
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lyek nek oxi dált alak ja ké miai re ak ci ó ba lép az úgyne ve zett szín te len szín kép zôk -
kel, és az ezüstt el azo nos he lyen és menny iség ben ki vál va víz ben nem ol dó dó szí -
ne zéket ad. A meg fe le lô sz í nû szín kép zôt akár hívá s kor az elô hí vóba le het ada -
golni, de gyá ri úton be vi he tô a film meg fe lel ô en szín ér zé ke nyí tett fé nyér zéke ny
ré te gé be is. A szí nes maszk fil mek maszk ha tá sa jobb az ezüst fil mes masz kok é nál.
Mû kö dé sük azon az elven alapsz ik, hogy az alap szí nek mellé k den zi tá sa i nak meg -
fe le lô szí ne ket ka punk az alap szín e ken kí vül lé vô fe hér te rü le teken. Ve gyük pél -
dául a cián színt és rak juk egy fe hér folt kö ze pé be. A cián bíb or tar tal mát pél dá -
ul úgy korr i gál hatj uk egy egy ré te gû szí nes maszkfilmmel, hogy a meg fele lô erôs -
sé gû masz kot a ci án szín vörös szín ki vo na ti szûrô jén ke resztül ké szít jük el, majd
azt bíb or szín kép zôt tar tal ma zó hí vó ban hív juk elô. A szí nes ne gatív masz kon a
ci án szín folt át lát szó lesz, míg a kö rül öt te lévô fe hér terü le tek bíbor szín û ek lesz -
nek. Amennyi ben ezt a masz kot po n to san vissza rak juk a fény ké pezô gép be a le -
en dô szín ki vo na ti ne ga tív elé, akk or a zöld szín szû rôs szín ki vo nati ne ga tív ké szí -
té sek or a fe hér fe lü let rôl vissza verô dô fény su gár kom pone n sei köz ül csak a zöld
tud a szín szû rôn á tha lad ni. En nek erôs sége a bí bor sz í nû masz kon á tha lad va ép -
pen olyan mér ték ben csök ken, mint a cián szín folt ról vissza ve rô dô zöld fénys u -
gá ré. En nek ere d mé nye ként a bíb or szín ki vo na ti nega tí von a fe hér és a ci án szín -
folt azo nos fe dettsé gû lesz, el ér ve ez zel a ci án bí bor tar tal mának kor ri gá lás át.
Tová b bi öt maszk hasz nál a tá val az összes szín hiba ki kü szö böl he tô.

A szí nes ne gat ív maszk ok nak óri á si elô nye az, hogy a szí nük kel nem azo nos
szín k ivo na tok nál maszk ha tá suk nem ér vé nye sül. Pé l dá ul egy bí bor szí nû maszk
a vö rös (ci án szín ki vo nat hoz) és a kék (sárga szín ki vo nat hoz tar to zó) fény su ga ra -
kat át en gedi, ezeknél a szín ki vo na tok nál úgy vis el ke dik, mint ha ott sem lenne.

A szí nes maszk ne ga tív ok ezen tu laj don sá ga te szi le he tô vé a töb bré tegû
maszk film ké szí té sét. A Gra vert cég há rom ré te gû Mul ti mask és a Ko dak öt ré te -
gû Tri-mask már ka nevû fil met hoz ott for ga lom ba, me lyek je les ké pvi se lôi a
több ré tegû szí nes maszknegatívoknak. Az eg yes réte gek szín ér zé keny sé ge a meg -
fe le lô szín ki vo nati szí nszû rôk nek felel meg (pél dá ul a zöld sz í nér zé keny sé gû ré -
teg a bí bor szín maszkj át ad ja, a szí ne zék (ci án és sár ga) pe dig a korr i gá lan dó
szín ta ni hi á nyos sá got kü szö bö li ki. Az az mondjuk a bíbor szín sár ga szín tani hi -
bá ját a zöld szí nérz é keny ségû ré teg sárga szín ké p zô je kor ri gálja. Mind két film
tar tal maz egy sár ga szín szûrôt is, hogy az alatta lévô ré teg(ek) már ne le gyen(ek)
ér zé keny(ek) a kék szín re (a sár ga szín szû rô el nye li a kék fény sug a ra kat). A több -
ré te gû szí nes maszk ne ga tív el ô hí vá sak or a sár ga szín szûrô ki ol dód ik. Mindkét
cég gyári el lenô r zô skál át mel l ékel a fil mek hez, mel yek se gít ség é vel azok maszko -
ló ha tá sa még fel hasz nál á suk elôtt pon to san el le nô riz hetô. Mind két ter mék se -
gít sé gé vel korri gál ha tó a há rom szín-nyo mó fes té kek mind a hat szín ta ni hi bá ja.
A 47. ábra Mul ti mask, a 48. áb ra pe dig a Tri-mask film szer ke ze tét mu tat ja be.
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A fe je zet vé gén szó es hetne még a színes ne gat ív és po zitív film, il let ve papír -
kép elô hí vá sának el mé le térôl, azon ban úgy vé lem, hogy e té ma kör meg tárg ya lá -
sa már nem tar to zik szor o san a tárgy hoz.

Az il luszt rá ció el ôké szí tés é nek tár gyalt tech no ló gi ai lé pés ei és azok egy ré szé -
nek el mé le ti meg alap o zá sa a digi tá lis fe l dol go zás, a szá mító gép megjelenése elôt -
ti kor sza kot idé zik, az ak ko ri fo lya ma tok szer ves részét kép ez ték, azonban a di gi -
tál is fel dol go zás is ez en ered mé nyek al ap ján in dult el, ezért is mer e tük nél kü löz -
het et len a k iad vány szer kesz téss el fog lal koz ók számá ra.
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színérzékenység színképzô

1. kék, vörös bíbor

2. kék, zöld, vörös cián

3. zöld (kék) sárga

sárga színszûrô

hordozó

47. áb ra 
A Mul ti mask film fel épít é se

48. áb ra 
A Tri-mask film fel épí té se



TER VE ZÉS, 
A MO DERN STÍ LUS

AXIX. szá zad vég én, a XX. sz á zad ele jén Eu ró pa még az ipa ri for ra dal om kö -
vet kezm é nye i vel, a tu do mány, az ipa rosí tás dik tál ta roh a mos fej lô dés sel, a foly -
to nos vál toz ás meg döb ben tô él mén yé vel volt el fog lal va. Egy re job ban sza ka do -
zott, fosz lad o zott az év száza dok alatt me g szo kott sta ti kus, nyu gal mas vi lágkép.
A vál to zá sok, át ren de zô dé sek (ben zin mo tor, re pü lô gép, moz gófi lm, rá dió stb.)
egyre ha táro zot tab ban tá gíto t ták a ho riz on tot, s ugyan ak kor rom bolták a ré gi,
sta tik us vi lág ké pet.

Ezek a dr á mai vál to zá sok nem marad hat tak vá lasz nélkül a mû vé szet ek ben
sem. Azt szinte mi n den ki ha mar o san be lát ta, hogy a régi, stati kus, nyu gal mas vi -
lág nak vége, he lyét a foly to nos vál tozás, a din a miz mus vette át. A kü lön bözô
mû vész e ti ágak ban robb a násszerû se bes ség gel kez dô dött el a kí sér le te zés. Vi rág -
zott az iz mu sok ko ra. A fel tett kér dé sek re a vá laszt csak ke ve sen kö zelí tet ték meg,
a lé nyeg a ré gi mód szer, szem lé let elu ta sí tá sa és va la mi lyen rend szer sze rin ti új
vá lasz ke re sés é nek kís ér le te volt.

Néh á nyan a mind en rend szert nél külö zô, ön cé lú kí sér le te zésre te t ték fel éle -
tü ket, el vet ve min den ra ci on a li tást, elvet, míg má sok a dial ek ti ká nak meg fel e lô -
en en nek éppen az el lenke zô jét tet ték. Le romb ol tak ug yan mind en ed di gi
hagyom á nyos el kép ze lést, meg ol dást, ha tá ro zott an meg ta gadva az o kat, de a leg -
egy sze rûbb ala pok ból ki in dulva új rend szert igyeke z tek fel épít e ni, a le he tô leg -
pon  to sab ban le ír ni, me gma gya ráz ni az új, mo dern vi lág je len sége it, tör vény sze -
rû sé ge it. A da da iz must ól a Ba u ha us ig szé les volt a ská la.

A ré gi kri ti kus lebo n tá sa, a tud o mány adott ál la potá nak, ered mén ye i nek fel -
hasz ná lá sa és az eb bôl fa ka dó, a lé lek tan ra, a lá tásmó d ra oda fi gye lô épít ke zés ad -
ta meg a he lyes, má ig fenn mar a dó vá laszt. A for ma, a szer ke zet és a funk ció egy -
sé gét hird e tô Ba uh a us nem csak az épí té szet ben és a for ma ter vez és ben, de a ti -
pog ráf i á ban is mar a dan dót alko tott.
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A MOD ERN STÍLUS
ALAP EL VEI

A mo dern stí lus két ala paxi ó má ja: „A fo r ma köve ti a funk ciót” és „A ke ve sebb
– több”. Ez a két tö mör meg fo gal ma zá sú alap elv irány ít ja a ter ve zô min den lé pé -
sét, ami kor ol dalt, ol dal párt terv ez. Az ol dal on csak olyan ele mek jel en het nek
meg, ame lyek nek sze re pük, funkc i ó juk van az inf or má ció á tad á sá ban és mind -
eg yik csak akk o ra mé ret ben, olyan for má ban sze re pel het, am ennyi re azt funk ció -
ja meg kí ván ja. A mo dern ol da lon nin csen sem mi fe les le ges elem, el len ben szer -
ves ré sze az üres tér, me ly kont raszt ot te remt az ele mek kö zött.

A mo dern ter ve zés egyik le gát fog óbb alap el ve az egy ség és a vált o za tos ság kö -
zötti egyen súly kere sé se, ki a la kí tása. Egy ség nél kül a mo dern ol dal ka o ti kus sá lesz,
vál to za toss ág hí ján pe dig el la po sod ik, unal massá vá lik. A 49. áb ra há rom raj za
jól szem lél te ti az el mon dott a kat. Az egy séget a tég la lap ala kú ol dal nyu galma, ol -
dal a i nak pár huz a mos sága, szö gei nek azon os sá ga kép vi se li. Eh hez já rul ho z zá a
szür ke folt ha sonló tu lajd o nsá ga, va la mint az, hogy ol dalai pár huz a mo sak a lapé -
val. Az el sô raj zon – ahol a folt az ol dal kö ze pén he lyez ke dik el – a vál to za tos sá -
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Egy elem el he lye zése a la pon



got csak a két tég la lap ol dal a i nak nem az o nos ará nya és a folt, il let ve az ol dal
színe, tó nusa ad ja. A kö zép sô raj zon a vál to za tos ság ot a folt as zim metri kus elhe -
lye zé sév el nö vel tük, a har ma di kon pe dig to váb bi vál to zat os sá got visz a kom po -
zí ci ó ba a fo lt el for gatá sa, irá nyának meg vál toz ta tása.

A mo dern ol dal aszimm et ri á ra tö rek szik, szem ben a klasszi kus ol dal szim -
met rik us el ren dezé sé vel. En nek köv et kez téb en mozga l mas sá, dina mi kus sá vá lik,
meg sz û nik sta ti kus nak len ni. A 49. áb ra há rom raj za eb bôl a szem pontb ól is ki -
tû nô pél da. Az el sôn a folt el ren dez é se szim met ri kus, az oldal ké pe statikus.
A máso di kon a folt ki moz dí tá sá val a kom po zí ció din a mi ku sabb le tt, de a har ma -
dik rajz el for ga tott, megd ön tött foltja már moz gást su gall. Ve gyük ész re, hogy az
el ren dez és azért vál to zott meg sta ti kus ból di na mi kus sá, mert meg vált o zott a folt
kör ü li üres tér ala k ja! Maga a folt nem vál to zott és új abb elem ek sem jöttek a
kép be. Szép péld á ja ez a kev e sebb – több elv ér vé nye sü lé sé nek is.

Most lá tom csak, hogy az elô zô ábra kap csán egy sze rû en elsô, má sod ik és
har mad ik rajz ról be szél tem, nem ne vezve meg, hogy pont o san me lyi ket ta r tom
el sô nek. Még is úgy gon do lom, hogy minden ki egy ér tel mû en a bal ol da li raj zot
tek in ti els ô nek és a jobb ol da lit utol só nak. Má r pe dig ez pre kon cep ció, elô ze tes
elv á rás, még is mû kö dik. Ugyan is kul tú ránk ból kö vet ke zôen mé lyen gyö ke re zik
benn ünk a bal ról jobb ra hal adá si irány. Balr ól jobb ra ha ladva írunk, olv a sunk, a
szám egy e nes is balr ól jobb ra nö veks zik. Köz le ke dé si sza bá lya ink ból kö vet kez ô en
az elôtt em el hal a dó au tó bal ról jobb ra megy „elô re”, a má sik irányban köz lek e -
dô „visszaf e lé” hal ad. Az 50. áb rán lát ható el sô fer de egye nest emel ke dô nek, a
má so di kat csök ke nô nek ta rt juk, puszt án a bal ról jobb ra hal ad á si irány mi att.
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Ugya nígy az ala t tuk lévô ny íl elô re-, il let ve hát ra felé mu tat, a me nô ma nó is elô -
re, il letve vissza fe lé ha lad. Haso n ló an az újs á gol dal te te jén balr ól jobb ra né zô
állam fér fi acé los tek in te tét elôre ve ti, míg lejj ebb a jobbról bal ra fi gye lô költô bús
sz e mé vel a múl tat ku tat ja. Ezz el a bel énk ivó dott pre konce p ci ó val a ter vez ô nek
na gyon is számo l nia kell.

Az em ber alap ve tô tul aj don sága a rend re va ló tö rek vés. El vár ha tó a ter vez ô -
tôl, ho gy az ol da lon va la mi lyen rend ur al kod jon. Ez a rend a kl asszi kus stí lus ban
is meg ta lál ha tó, csak ott na gyon stat i kus. A modern stí lus di na mi kus ren det tart
fenn. Az 51. ábra el sô raj za egy sta tikus ren det mu tat. A min tá zat ele mei szi go -
rú so rok ba és osz lo pok ba rend e zet tek. A má so dik rajz az el sô bôl ki moz dí tás sal
kel et ke zô di na mi kus ren det tárja elénk. A har ma dik rajz on ugya ne zen ele mekbôl
a káo szt kí sé relt em meg szem lél tet ni. Az em ber, ép pen rend sze re te te foly tán nem
ké pes iga zi ká oszt létrehozni, il let ve ah ol el sô rá né zésre nem ta lál rend et, ott
szívós mun ká val ke res ma gá nak egy ren dezô el vet, min ek kö vet kez té ben a ká osz
meg szûn ik.

A mo dern ol dal ele mei kü lön bö zô tul aj don ság a ik ré vén ko nt rasz tot al kotnak
nem csak a lap feh ér jé vel, de egy mással is. Ez ek a kont rasz tok fok oz zák az ol dal
di na mi káj át, moz galma s sá gát. A ter vez ô nek is mernie kell eze ket a lehe tô sé ge ket.

Az ol dalt al ko tó vala mennyi gra fi kai elem nek van szür ke ér té ke, tó nu sa. Ez le -
het sö té tebb vagy vil á go sabb és hogy mily en nek ér zé kel jük, az a kör nye ze té tôl is
függ. A színek is ren del kez nek tó nus sal.

76

51. áb ra 
Rend és ká osz



Min den elem ren delk e zik egy konk rét mé rettel, de en nek meg ítélé se (nagy
vagy ki csi) a kör nye zô ele mek mé ret é nek függ vé nye, sôt be fo lyás ol ja az ol dal mé -
re te is.

Az alak az elem két di men ziós for má ja, amely le het sza bá lyos vagy sza bály -
talan. 

A tex tú ra a szür ke ér ték sza bály ta lan vá l to zá sa az ele men be lül. A sza bá lyos
vál to zást min tá nak ne vez zük.

Egy kont raszt ak kor ha tá sos, ha drá mai, az az meg le he tô sen nagy. A finom,
ár nya latn yi kis kü lönb ség ek nem te kint het ôk kontr aszt nak. Az ele mek kü lön bö -
zô tul aj don ság ai ál tal lét reho zott kont rasz tok össze ad ód hat nak, fokozva egy más
ha tá sát. A szín kont rasz tok szép ki fej té sét mu tat ja be Jo han nes Itten, aki a Bau -
ha us egyik ta nára volt. Rö vid összef og la lásuk az el sô kö tetb en ta lá lható. A kont -
rasz tok ra az 52. áb ra mu tat pél dát.

Az elénk tá ru ló lát vány ér tel me zé sé nek, a rend te remté s nek fon tos lé pé se a
lát vány ban a va la mit jelentô al a kok fel isme ré se. Az is mert alak za tok re n dkí vü li
mód on le egy sze rû sít ik, át te kint he tô vé, ért he tôvé te szik a lát ványt. Ép pen ezért
so kszor oly an alako kat is fel fe dezü nk, ame lyek vé let len ül van nak ott. E vél et le -
nek ki al a ku lá sát a ter ve zô nek ke rül nie kell. A látvá nyér telm e zés ben za vart okoz -
hat még az elô tér és a hát tér nem eg yér tel mû volta. A fe hér la pon általában a fe -
hé ret te kintj ük hát té r nek és a fe ke tét el em nek, de ez sem min dig egy ér tel mû. Az
53. áb ra a fel ism e rés és a lát ván yér telme zés prob lé má it szem lél te ti.
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52. áb ra 
Mé ret be li kontraszt, alak- és tó nus kont raszt tal meg spé kel ve



A cso por to sí tás ugyan csak a látv á nyér tel me zés eg yik font os moz za nata.
A cso  porto sí tás az, ami kor egy er dôt lá tunk, nem pe dig sok fát kü lön-kü lön,
vagy egy szót ol va sunk, nem pe dig sok be tût eg yen ként. A cso por tos í tás tör tén -
het a foly ton os ság, a ha sonló ság és a tá volság al ap ján. Az 54. áb ra e há rom ese -
tet mu tatja. Az el sô raj zon a három egyene st há ro mszög gé egé szít jük ki és így
csop or to sí tunk. A kö zép sô ra jz négy ze teit és kör e it alak juk sze rint cso por to sít -
juk, bár a kö z tük lé vô tá vols ág ál lan dó. A ha r ma dik rajzon cs ak kö rök van nak,
mé gis a messze lé vôt nem tartjuk a csop ort hoz tar to zó nak.
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53. ábra 
Fej vagy ko csi, il le tô leg
fol tok hal ma za? 
Lyu kas fe kete né g yzet
vagy fe ke te négy ze ten 
fe hér kör?

54. áb ra 
A csopo rt kép zés há rom ese te



Bár a ti pog ráf ia sík mû vész et, oly kor még is szük ség van a la pon a mély ség, a
tér ér zé kel te té sére. A bal ról jobb ra ha la dáshoz ha son ló pr e kon cepc i ónk – csak lá -
tá sunk ban gyö ke rez ik –, hogy ami ki sebb az messzebb van, il let ve ami sö té tebb
az tá vol abb ta lál ható. A ter ve zô ezt a két tényt fi gyele m be vé ve könnyen kelt heti
a mély ség, a tér il lúz i ó ját na gyon eg ysze rû esz köz ök kel is. Az 55. ábr án ta kart
négy  ze te ket lá tunk, pe dig ott csak négy zet és L al a kú folt lá tha tó. A bal ol da li
hát só négy zet mé re te miatt kö zel, a jobb ol da li tá vol van.

A mo dern st í lu sú ol dal jó val több fé le és jobban át szab ha tó, mér e tez he tô,
kont  rasz to sabb ele met hasz nál, mint a klasszi kus ter ve zé sû pár ja. A ha gyo -
mányos ol da lon a szövegen kív ül leg fe l jebb fa- vagy réz met szet sze re pelt il lusztrá -
ci ó ként, mely nek tó nusá tól e lvá r ták, ho gy fe lel jen meg a szö veg szür ke ér ték é nek,
így az ill uszt rá ció be le si mult az ol dal ba.

A mo dern ol dal alko tó e le meit gra fik ai, ti pog rá fi ai, fot og rá fiai, il luszt rat ív és
áb ra jel le gû ele mek re oszt hat juk fel. A mo dern elem ru galm as, ami azt je len ti, hogy
több fé le fel haszná lást, el rend e zést te sz le he tô vé. Mi nél ke ve sebb rész le tet tar tal maz
az elem, ann ál több fé le méretben fe lhasz nál ha tó és mi nél kev és bé ké psze rû, annál
több fé le arányb an je len het meg az ol da lon, an nál job ban tor zít ha tó.

Azok az ele mek, me lye ket fü g get le nül nyelvi jel en té sükt ôl gra fi kai von ze re -
jük mi att alk al maz nak, gr a fi kai elemk ént funk ci on ál nak. A gra fi kai elem leg -
több  ször lé nia, díszpont alá-, illetve föl é hú zás vagy folt, de oly kor le het áb ra vagy
fény kép is, ha sze re pe puszt án annyi, hogy a sze met veze s se az ol dal on. A gra fikai
elem fel kel ti az érde k lô dést és tá mo gatja a hi e rar chi át, nem lé nye ges elem az üze -
net szempontjából.

Az áb ra jel le gû elemek kö zé so rol juk a gr a fi kont és a szer kesz tett áb rákat.
Ezek men te sek min den fö lös leg es rész lettôl, a lén ye gü kig le egy sze rûsí tet tek.
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55. áb ra 
A mél ység, a táv ol ság 
il lúzi ó ja



Színt csak ak kor tar tal maz nak, ha az je len tést hor doz. Ép pen egy szer û sé gük nél
fo g va jól tû rik az átm é re te zést és a tor zí tást.

A fo tók, fo tó jell e gû képek létrehozásának ma már szé les techn o ló gi ai skál á -
ja lé te zik (fény kép e zô gép, kame ra, szken ner stb.). Fel hasz ná lás uk elôt ti re tu sá lá -
suk, mó dos í tá suk, keverésük tech ni kái is is mer tek, így az ered e ti látv ány átal a kí -
tá sán ak csak a ter vezô fan táz i á ja szab ha tárt. Ezzel szemben az il luszt ra tív ele mek
hag yo má nyos an kéz zel ké szül tek, ma már a ké zi mun ka visszas zo ru lóban van. Az
il yen illu szt rá ciók jel leg ze tes pé l dái a tu dom á nyos mun kák ban elô for du ló
részlet raj zok, ma gya rá zó áb rák. A mod ern ol dal el e me term é sze tesen a szöv eg is,
ez a szöv eg azon ban blok kok ra osz tott, s az ol dal töb bi ele me kö zött je le nik meg,
nem ural kod ik az ol dalon.

Az ol dal nak szerv es ré sze, ép í tô e le me az üres, ne ga tív tér is. Nagy sá ga, szere -
pe jele n tôs az egész ol dal kompozíciója szem pont jáb ól.
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A MO DERN STÍ LUS
TIP OG RÁ FIAI ELE MEI

Mo holy-Nagy Lász ló, a Ba u haus egyik je len tôs egyé ni sé ge a mo dern ti -
pográ fi á val kap cso lat ban há rom sa rk kö vet em lít:

– a vilá gos érth e tô ség ki eme l ke dô fon tos sá gú,
– a kom mun i ká ci ót nem szab ad kor lá tozni a meg je len í tés ré gi stí lus á val vagy

esz tét i kai elô ítél e tek kel,
– a bet û ket és a sza va kat nem sza bad ön kény es for mák ba kényszeríteni.

A kl asszi kus stí lus sal el len tétb en a mod ern ti pog ráf ia be lül rôl ki fe lé, avagy
lentrôl föl felé építke zik. El ôször a leg ki sebb, legalapvetôbb ele met, a be tût és a
ve le kap cso la tos ér té ke ket (típ us, vál to zat, mé ret, so rtáv, has áb szé les ség stb.) ha -
tá roz za meg, s csak e zut án for dul a nagy obb elem ek, végül az oldal, oldal pár ki -
a lakí tá sa felé.

BE TÛ TÍPUS

A mo dern be tû tí pus alap vet ô en el tér kl asszi kus tár sá tól. An nak vál to za tos
vona l ve ze tés é vel szem ben ge o metr i ai szer kesz tett ségû és a be tûn belül is vál tako -
zó vo nal vas tag ság he lyett eg y sé ges vo nal vas tag sá got al kal maz. Igaz, hogy a szár -
vas tag ság, betûnagyság arány itt is 1:10 körüli, mint az an tik va betû k nél (ott a
betûn be lüli vas tag vo na la kat te kint jük szár vas ta gsá g nak). A mod ern be tû nek
nincs tal pa (se rif), ezért össz efogl a ló el ne ve zé se sans serif, got hic vagy gro tesk. Jel -
leg ze tes pél dái az Uni vers, a Hel ve ti ca vagy a Frutiger, amint azt az 56. ábra
mutat ja.

A fel so rolt pél dák ki vá lóan hasz nál hatók a mo dern stí lus ke nyér betû je ként,
mert ter vezé sük kor a ge o metr i ai konst ruk ció mell ett a betûformák kel lô vál to za -
tos ság át is szem elôtt tar tott ák, ezért jól ol vas ha tók. A ko rai ter ve zé sû Fu tu ra
vagy az Avant Gar de nem aj ánl ha tó hosszabb szö ve gek sze dés é re, mert ter ve zé -
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sükk or csak a ge o met ri ai szer ke zetre fi gyelt ek, a könnyû olv as ha tóság nem volt
szem pont.

A mo dern be tû tí pu sok te r ve zé sén ek jel leg zet es sé ge az is, hogy az alapvá l to -
zat ból ki indu l va csal ád ként ter ve zik az összes szé les sé gi, va s tag sá gi vál to za tot. Sôt
a kur zív sem új betû for ma, mint az an tik vá nál, ha nem az ala p vál to zat dö n té sé -
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57. áb ra 
Hel ve ti ca-vál to za tok

56. ábra 
Mod ern be tû típu sok



vel áll elô. Az Ad ri an Frut i ger ál tal 1955-ben tervezett Un i vers be t ûtí pusn ak
be ve ze tés e kor 21 vált o za ta vo lt, amely az óta je len tôs en bô vült. Az 57. áb rán a
Helvetica be tû tí pus vál to za tai lá tha tók.

A mo dern betû tí pu sok jel lemzô je a nagy kö zép ma gas ság (a kis x betû ma gas -
sá ga). A le- és fel nyú ló szár ak és a kö zép mag as ság ar á nya a be tû pont mé re tén be -
lül ko ron ként vál to zott. A le nyúló szár, kö zé pma gas ság, fel nyú ló szár ará nya az
1:1:1-tôl az 1:2:1-ig mozgott az utób bi fél év ez red ben. Kü lönö sen a XX.  szá zad -
ban ter ve zett vagy újra ter ve zett be tû tí pu sok re n del kezn ek vi szony lag nagy kö -
zép ma gas ság gal. A nagy közép ma ga sság nak az a kö vetk ez mé nye, hogy az ily en
be tû tí pus ból szed ett szöv e gek ki sebb be tû fo ko zat mellett is ki vá ló an ol vas ha tók,
te hát a mo dern stílu s nak me gfe le lô en tö mö ren szed het ôk. Az ará nyo kat az 58.
ábra mut at ja.

BE TÛ MÉ RET, SO R SZÉ LESS ÉG

A be tû típ us ki vál asz tá sa után, il letve az zal egy idôb en ha tá rozza meg a ter ve -
zô ti pog rá fus a ke nyé rszö veg be tû mér e tét és a sor hosszát, il let ve a ha sáb szé les -
ség ét. A ke nyér szö veg be tûj e ként csak gro teszk (talp né l kü li), de egy más tól vi lá -
gos an el kül ö nü lô, ugyanakkor szo kat lan be tû form á kat nem alk al ma zó be tû tí pus
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58. áb ra 
72 pon tos, 1 inches
szö veg Walba um,
Ti mes és Hel ve ti ca
be tû tí pus ok ból



jö het szó ba. A nagy köz ép ma gas ság ki fej e zet ten elôn yös, mert így ki sebb be tû -
mér et al kal maz ha tó, s a szö veg még is jól ol vas ha tó lesz. A mind ig bal ra zárt sz e -
dés so ron ként 40–50 kar ak tert tar tal maz, a ha sáb szé less é get 50 kar ak ter kör nyé -
kén szo kás meg húz ni va la mi lyen eg ész mill i mé ter ér ték nél. Így biz tosí t ha tó,
hogy 40 kar ak ter mind en kép pen jus son egy sorba, 50 vi szont rit kán lesz, fô leg
ha nincs sor végi el vála sz tás. A sor-, il let ve ha sáb szé les ség leg egy szer ûb ben min ta -
szedé s sel ha tá roz ha tó meg a kí ván a tos bet û mé ret tel eg yütt. Az 59. áb rán egy
próba sze dés lát ha tó a fen tiek re.

CÍM SZÖ VEG, SOR CSOP ORT

Cím szedé s nél a mo dern ti pog rá fia a ke ve sebb több elve al ap ján el s ôsor ban a
ke nyér szö veg méretû, de vas ta gabb be tû vál to za tokk al ope rál, mints em a mér et
nö vel é sé vel. Ezt az el já rást indo kol ja a kes keny ha sáb is, hiszen a nagy be tû méret -
bôl sze dett rö vi debb cí mek is csak több sor ban fér né nek el. Igaz, a szé lese bb
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59. áb ra 
Pró bas ze dés a be tû foko zat és a so rhossz/ha sábs zé les ség me gáll apítá sá ra



betû vál to zat is több he lyet igé nyel, te hát még így is sû rûn elô for dul nak a több -
so ros címek, ki emelt szö ve gek, sor csop or tok. A sza bad so ros sze dés, a bal ra zár ás
a mod ern ti pog ráf i á ban an nyi ra ter mé szetes, ma gá tól ér te tô dô, hogy fel sem me -
rül a cí mek kö zép re zá rá sá nak le he tô sé ge (a szim metr ia el ve ten dô), sôt a sor ki -
zárt szedés sem. Ez ut ób bi ugyan is a szöve get ter mé sze té vel el len té tes tér be zár -
ná, kén ysze rít e né.

Ép pen a több sor os el ren de zés ve ti fel a sor törés pr ob lé máját. Jó, ha a ti pog -
rá fus er re is fi gyel, és nem ha gy ja a cí mek et úgy, hogy annyi szó ke rü ljön egy sor -
ba, amennyi csak elfér ott. A so rtö rés a szöv eg ér tel mét kö ves se, ne a sor ho sszát!
A hang sú lyos szó a dinamizmus nö ve lése ér de ké ben a bal ra zárt kez dés von alá -
ból ki is mozd ít ha tó. Az el mon dott a kat a 60. áb ra szem lél te ti.

HI ER AR CHIA

Amennyi ben a k iad vány olyan, hogy cím rend szere hi e rar chiá já nak kö vet nie
kell a szer zô ál tal lét re hozo tt lo gik ai ta gol ást, a ti pog ráfu s nak akk or is fi gyel em -
be kell ven nie a mo dern stí lus alap el ve it. A cím rend szer kont raszt ját nem a be -
tû mé ret nö ve lé sé vel, ha nem a vas tag sá gi vál to zat ok al kal mazá sá val, a tér kö zök
bôvítésével, eset leg gra fi kai elem ek (lénia, folt ban tör té nô ne ga tív sze dés)
alkalmazásával kell el érn ie. Utób bi ak at vi szonylag ri t kán al kal maz hat ja, külö n -
ben el veszt ik erejü ket.

A cím rend sz er ki a la kí tá sának egy pél dája le het a kö vetk e zô: a leg ki sebb cím
ta pad az ut á na kö vet ke zô szö veg hez, föl öt te egy üres sor van, be tû tí pusa, mé rete
a ke nyé rsz ö ve gé vel me gegye zô, csak épp en fél kö vér és ter mé szet e sen bal ra zárt.
A kö vet ke zô cí mfo ko zat ugyan ilyen, az el té rés mind össze annyi, hogy fe let te
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60. áb ra 
Mé ret és vast ag ság, il let ve ér tel em sze rû tördelés a cím so rok ban



kettô, alat ta egy üres sor, és a cím al att véko ny lé nia van. A har ma dik cí mfo ko -
zat a má so dik hoz has on ló, de fe lül há rom és alul két üres sor vá laszt ja el a szö -
vegt ôl, il let ve a cím al att egy be tû kö zép ma ga sság nyi tá volsá g ban ugyan ilyen vas -
tag fe ke te lé nia van. A leg ma ga sabb cím fo ko zat annyi ban kü lön bö zik az har -
madik tól, hogy nincs lé nia, he lyet te a szöveg egy fe ke te folt ban inv erz ben sze dett
és min dig lap tet e jén áll, ah ogy azt a 61. áb ra mu tat ja.

Ma a cé gek gyak ran ké rik fel a gra fi kai szak em be re ket (kis)ar cu lat uk el kés zí -
té sé re, meg ter vezé sé re. Az on ban az emb lé ma, levélpapír, fej léc stb. meg ter ve zése
me l lett nem ár tana ki ala kí ta ni egy oly an ti pog rá fi ai rend szert, sz e dé si ut a sí tást
sem, amely biz to sí ta ná, hogy a cé gen be lül szü le tett ira tok külalakja egy sé ges le -
gyen, függe t le nül at tól, hogy ki, mi kor és hol ké szí tet te azokat. Egy ilyen rend -
szer nemcsak na g ymér ték ben egys é ge sí tené a cég ira ta it, de je len tô sen le röv i dí te -
né azok el ké szí tési ide jét is, hi szen egy ré szt pél dá ul egy le vél egyes ré szei (fej léc,
meg szó lí tás, fô szö veg, dá tum, alá ír ás) stí lu sok kal lenn é nek for mázh a tók, más -
részt a résztve vôk gyor san meg is mer nék a re n dszer egyes ele meit, ha mar be le ta -
nul nán ak annak hasz ná la tába.

A MO DERN OLD AL SZERK E ZE TE

A klasszikus stílus kí vül rôl be felé ép ít kez ve el ôször az ol dal mér e tét, majd azt
kö ve tô en a mar gó vi szo nyo kat, mar gó kat hat á roz za meg, ki ala kít va a lap tükr öt.
A lap tük ör ki töl tése gya korl a ti lag li ne á ris, an nak to váb bi bel sô szer ke ze te nincs.
A szig nál ás, a ti pogr á fi ai le írás tar talm az za a to váb bi, kise bb ré szek tu lajd o nsá gait
egé szen a ke nyér szö veg be tû tí pu sá nak, be tû fo ko za tán ak, sor tá vol sá gá nak, kiz á rá -
sá nak meg ha tá ro zá sáig.

Az old al to váb bi, se géd von alak kal tör té nô fel osztá sát – a ha gyo mán yos és a
mod ern stí lus nál egya ránt – a sor cso por tok el he lye zé se kí ván ja meg. Egy, két,
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Negyedik címfokozat
Alatta a szöveg a teljes hasábban
balra zártan szedve folytatódik.

Harmadik címfokozat

Alatta a szöveg a teljes hasábban
balra zártan szedve folytatódik.

Második címfokozat
61. ábra 
Mo dern stí lusú cím ren dszer

Második címfokozat

Alatta a szöveg a teljes hasábban
balra zártan szedve folytatódik.

 Elsô címfokozat

Alatta a szöveg a teljes hasábban
balra zártan szedve folytatódik.



há rom sor csop ort ol da lon va ló el he lye zé sé re ál ta lá ban a címla pok ki a la kít á sá nál
van szük ség. A ha gyo má nyos stí lusú ol da lon a sorc so por tok a se gé dvon ala kon
ül nek vagy kö ze pük ön megy át a seg éd vo nal, míg a mo dern cím old al ele me i nek
te te je ta pad a segé d vo nal hoz, azok mint egy függ nek raj ta. Át lós fe le zés sel na gyon
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62. ábra 
Sorcsoportok 
el he lye zé se az olda lon 
a mo dern stí lus 
törv ény szerû sé ge i nek 
fig ye lem bev é te lé vel



könnyen szerk eszt hetü nk 2, 4, 8 se géd vo na lat, de a lapátlók és lap pá rátlók met -
szés pont jai nak harm a do ló tu laj don sá gát fi gye lem be vé ve nem ne héz 3, 6, il let ve
12 se géd vo nal meg szer kesz tése sem. Példát a 62. ábra mut at. A lát ványt ér de mes
össz ehaso n lí ta ni a má so dik kö tet 47. áb rá já val, és meg fi gyelni a klasszi kus, il let -
ve a mo dern stí lus cím ki a la kí tá si el tér é se it.

A nyol cas fe losztás 3:5 ar á nya ép púgy megk ö ze lí ti az arany mets zést, mint a
tiz en ket tes fe loszt ás 4:8 aránya, sôt ez utóbbi nál a nyolcas ar ányt 3:5-re vagy
5:3-ra oszt va egy újabb so rcso port hely ez he tô el a lapon.

A vízs zin tes segédvonalakat a mod ern stí lusnál füg gôl e ges tár sa ik kal egé szítik
ki. Il yen kor az ol dal egy-egy ele mét min dig egy vízszi n tes és egy függ ô le ges se -
géd vo nal met szés pont jáb ól in dít juk azon os mó don, az az pél dá ul mindig az elem
bal fel sô sar kát il leszt jük a segéd von alak met szés pont já ba. Mi vel az ol da lon ma -
xi mum 12◊8 se géd von al van és min den elem a se géd von alak met szés pont já ban
ke z dô dik, így az ol dal egyes ele me i nek le het sé ges el he lyez é si száma vé ges, a leg -
jobb el ren dezés kí sér le tez és sel meg ke res he tô. Az ol dal ele me in ek mé rete nem
kor lát o zott (csak férj en el az elem az old a lon), a se géd von alak mind ös sze az
elem kez de tek hely e it ha tá roz zák meg. Ilyen se gédv o na las el ren de zés ki tûnô en
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63. áb ra 
Mo dern oldal mo dulh á ló ja



hasz nál ha tó na gyon sok kü lönb ö zô mére tû ké pet és csak kev és szö ve get tar tal ma -
zó al bu moknál.

A mod ern stí lu sú ol dal el ren de zés é nek alap ja a mo dul há ló, amely az ol dalt
egyen lô nagy sá gú te rüle tek re, me zôk re, és a te rü let e ket egymástól el vá lasztó,
azonos sz é les sé gû vízs zin tes és függô le ges csa tor nák ra os zt ja. Az old al mind a
négy szé lén itt is meg ta lál ható a modulháló mé re té bôl kö vet ke zô és a gyár tás -
tech no lógia mi att szük sé ges, mi nim á lis mér e tû mar gó (63. áb ra).

Az ol dal ele me it mindig a ter ü le tek bal fel sô sar ká ból in dít juk. Az ele mek
mé re te (leg alá b bis szé les sé ge) azo n ban már nem leh et tetsz ô le ges, hanem egy te -
rü let, me zô bal szé lé tôl egy csa torna bal szé léig tart. A ké pek, gra fi kai ele mek
min den irány ban ki fut hat nak a lap szé lé ig, szöv eg azon ban csak a mar gón bel ül
le het. A mai na pi la pok, he til a pok, fo lyói ra tok jelentôs ré sze ilyen mo dul hálós ol -
dal szerk e ze tû. Könyv ek is egy re na gyobb szám ban ké szülnek ilyen stí lusban, fel -
fo gásb an.

A mo dulh á ló mind ig te rü let, csat or na fel épít é sû, azon ban a te rü le tek, me zôk
mére te, a cs a tor nák szélessége nem tetsz ô le ges, önké nyes, ha nem nagy on is a ter -
ve zett ki advá ny lé nye gébôl fa ka dó, szi go rú an meg ha tár o zott ér ték. Amíg a ha -
gyo má nyos stí lus fö lül rôl le fe lé vagy kívü l rôl be fe lé épít ke zett (elôbb az old al, az -
tán a mar gók és leg vég ül a be tû típ us, mé ret, sor tá vol ság), ad dig a funk cio na li tást
hang súl yo zó mod ern irány zat bel ül rôl ki felé, il letve lentrôl föl felé építke zik. Mi -
vel szin te min den ki ad vány tar tal maz több-ke ve sebb szö ve get, ezért a mo dulhá -
ló ki épí té se a szö veg igé nye i nek ki elé gí té sé vel kezd ô dik.

A ter ve zô el sô dol ga a be tû típ us, -mér et és sor táv ol ság meg ha tá roz á sa, ame -
lye ket egy az 59. ábr á hoz has on ló pró ba sze dés sel ha tá rozh at meg. Ki vá laszt va a
be t ûtí pust, a lehe tô leg ki sebb, de még könnyen ol vas ha tó be tû mé re tet, meg ha -
tá rozva a le he tô leg szû kebb sor távo l sá got, amely egyen le tes tex túrát biz to sít.
A be  tû közt, a tr ac ket a le he tô leg szû kebb re vé ve a ter ve zô meg ha tá roz za a ha sáb -
szé les ség et (40–50 kar akt er kö zött, de eg ész cm, mm, pica ért ék nél). Az enn él
hosszabb so rok na gyobb sor közt kívánnak, a rit ka sz e dést pe dig alap e set ben ke -
rü li a mod ern stí lus (ma di vat a fel tû nô en nagy sor táv ol ság). A mo dulh á ló egy
te rü le té nek maga s sá gát cél sze rû úgy megv á lasz tani, hogy ab ba egész szá mú sor
fér jen el, a te rü le te ket egy más tól el vá lasz tó csa tor náb an pe dig egy sor ha ladjon.
A gya kor latban egy te rüle te lem, me zô olyan ma gas, hogy ab ba 4–6 sor fér el.
A pon tos mé re te zést a 64. áb ra mu tatja, ugya nis egy te rül et te tej é hez min dig egy
sor te te je (a nagy be tûk és a fe lnyú ló szá rak fel sô széle) il lesz ke dik. Azon ban a te -
rü let al ja az utol só sor le nyú ló szárainak al já nál van. A csa tor na rög tön itt kez dô -
dik, el fér ben ne egy tel jes sor, de cs ak a kö vet ke zô sor nagy be tûi nek és fel nyú ló
szárú kis bet û i nek te te jé nél ér vé get.

89



A füg gô le ges csa tor nák szé les sége ter mé szete sen meg egye zik vízsz in tes tár sai -
ké val. A vízs zin tes oszt ás már elég sûrû, a függ ô le ge set azon ban még fi no mít a ni
le het és kell is. A hasá b szé less ég bôl egy vagy két csa tor na mé re tet le von va, a ma -
ra dé kot két vagy hár om fe lé oszt va az ed di gi ha sábsz é les sé gû te rü let et függô le ge -
sen két vagy há rom te rü letre és a szük sé ges számú el vá lasz tó csat or ná ra oszt hat -
juk fel. Az eredmé nyt  a 65. áb rán lát hatjuk.

A ter ü le tek (me zôk) és csa tor nák ki ala kít á sát az ol dal mé re te zése köv e ti.
A ter ve zô meg fe lelô szá mú te rü let és cs a tor na egymás me l lé, egy más alá he lye zé -
sé vel ki alakít hat ja a ki ad vány szá má ra ke d ve zô, el kép ze lé se in ek meg fe le lô lap tük -
röt. Eh hez már csak a gyár tási tech no lógi á ból kö vet ke zô mi nim á lis szé les sé gû
marg ó kat kell hoz zá ad nia, ho gy elôt te áll jon egy ol dal, ol dal pár mé re te. Csak -
hogy az így ka pott lap mé ret leg töb bször nem egye zik egyet len ga z da sá gos an
gyárt ha tó, és épp en ezért szab vány ba is fog lalt ki ad vány mére té vel sem. A ter ve -
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64. áb ra 
Te rü let és csato r na
ma gas ság á nak 
meg hatá ro zá sa adott
has áb szé les ség nél

65. áb ra 
Ha sáb szé les ségû 
te rü let to vábbo sz tá sa
(40 kar ak ter nél ket tô,
60 kar ak ter nél hár om
részre)



zô ilyenkor nem te het mást, mint hogy ad dig növeli a mar gó kat, amíg el nem éri
a leg kö ze leb bi ilyen sz ab vány mé re tet. Ha mo dulr end szere elég fi nom, ak kor ez a
nö ve lés odá ig fa jul hat, hogy újabb te rü let sor vagy osz lop is be le fér a meg vál to -
zott ol dal mé retbe és még a mar gók nak is jut elég hely. 

A túl ke vés mo dul nem biz to sít el ég ru gal mass á got az elre n de zés nél, a túl sok
pe dig ép pen ell en ke zôleg, annyi le he tôs é get ad, hogy szin te már olyan, mint ha
nem is len ne, és tets zô le gesen, sza ba don mére tez het nénk, hely ez het nénk el az ol -
dalt al kotó el e me ket.

Hány elem bôl áll hát az ide á lis mo dul háló? Er re a kér dés re nem le het ha tá -
roz ott vá laszt ad ni, hi sz a szük ség es te rül e tek szá mát egy részt a ki ad vány mére te,
más részt az ol da lon fel haszn ált elem ek szá ma, tí pusa, hangsúlya ha tá roz za meg.
A jó mo dul hál ón annyi elem van, hogy kel lô ru gal massá got bizt o sít, ug yan ak kor
a le het sé ges el ren de zés ek szá mát annyira le csök ken ti, hogy a leg jobb va gy az
egyik jó ol dal el ren dez és vi szony lag ha mar, kev és kí sér le te zés után meg ta lál ható.
Aki még is szá mok ra kí vánc si, hát le gyen. A me zôk száma egy A/5-ös old a lon
min i mum 2◊5, ma xi mum 6◊9 kö rül le het.

A pár at lan szá mú osz lop meg könnyí ti az as zim met ri kus ol dal kép ki ala kí tá -
sát, mely a mo dern stí lu sú old al egyik fon tos jell em zô je. A gya kor lat ban, ha egy
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66. áb ra 
A/4-es jobb ol dal mod ul há ló ja



mo dul há lót a szöv eg kí vá nalma i ból ki in dul va ki ala kí tot tunk, majd azt a ké pek
és egyéb il luszt rá ci ók ál tal me gha tá rozo t tak sze rint tov ább fi no mí tot tuk, ak kor
az a has on ló jel le gû fe lada tok szé les kö ré re ki vá ló an al kalm a zha tó lesz. A hang -
súly az al kal mazás sz ón van. A kész mo dul há lót a törv ény szerû sé gek sz i go rú be -
tar tá sa mel lett al kal maz ni, hasz nál ni ke ll. A fô- és alá rend elt szö ve gek has áb szé -
les sé ge, a rajz ok, di ag ra mok, fo tók stb. szé les sé gi mé re te hang sú lyuk nak meg fele -
lô ugyan, de csak a mo dulhá ló ál tal meg szab ott né hány ér ték va la mel yi ke leh et.
A ma gas sá gi mére tek az ol dal a rá nyokb ól adódn ak. Egy elem nek csak a szé les sége
meg ha tá roz ott, a ma gas sá ga nem kell, hogy egész szá mú me zô ma gas ság gal egyez -
zék meg. A kö vet ke zô el em úgyis egy mo dul te te jén kez dô dik, ha az elô zô a ren -
del kez é sé re ál ló tér nek csak a fe lét töl töt te ki, ak kor nagyobb le sz az el vá lasztó
térköz a két el em kö zött. Ál ta lá nos jó ta nács, hogy az ilyen ol da la kon a szö veg
le gfel jebb a me zôk szám á nak fe lét tölt se csak ki, s a fé lig vagy tel jes en ki töl tött
me zôk aránya az il luszt rá ci ókkal eg yütt se ér je el a 75–80%-ot. A ma rad ék az ele -
mek köz öt ti feh ér te rül et, mely a kompo zí ció szer ves ré szek ént épül be az ol dal -
ba. A 66. áb ra egy A/4-es, a 67. áb ra pe dig egy A/5-ös ol dal egy le het sé ges mo -
dul hál ó ját mu tatja be az alább meg a dott sze dés a da tok ból ki indu l va.
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67. áb ra 
A/5-ös bal ol dal modu l há ló ja



A 66. ábra ada ta. Ki in duló sze dé sa datok: a betû tí pus Hel ve tica, a be tû köz
szûkítése –2, be t ûmé ret 9, a sor táv 12 pont, a szöveg balra zárt. A b ekez dé sek kö -
zött egy üres sor van, be hú zás nincs. Az alá ren delt szö veg ré szek 8/12 pon to sak,
kur zi vál tak. A cím 11/12 pon tos fé lkö vér, az al cím 9/12 fé lkö vér.

A mo dulhá ló adatai: a la pmé ret A/4, a bel sô margó 48 pt. A csa tor nák szé le ssé -
ge 12 pt, egy me zô 48 pt mag as és 81 pt szé les. A szö veg ha sáb szé les sége 174 pt.

A 67. áb ra adat a. Ki in du ló szed é sa da tok: a be tû tí pus Hel ve ti ca, a be tû köz
szû kí té se –2, betû mé ret 10, a so rtáv 14 pont, a szö veg bal ra zárt. A be kez dés ek
kö zött egy ür es sor van, behú zás nincs. Az al á ren delt szö veg ré szek 8/14 pon to -
sak. A cím 13/14 pon tos fél kö vér, az al cím 10/14 fé lkö vér.

A mo dul há ló ada tai: a la pmé ret A/5, a bel sô mar gó 48 pt. A cs a tor nák szé le ssé -
ge 12 pt. Egy me zô 72 pt mag as és 48 pt széles. A szö veg ha sáb sz é les sé ge 96 pt.
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AZ ILL USZT RÁCIÓ
ELÔ KÉ SZÍTÉ SE

Ak iad vány ban maj dan szerep lô il lusztr á ci ók cs ak a leg ritk ább eset ben áll nak
ren del ke zé sünk re azon nal fel haszn ál ha tó, di gi ta li zál ha tó for má ban, mé retb en,
elôbb azo kat elô kell ké szít e ni.

AZ IL LUSZT RÁ CIÓ VÁLOGATÁSA

A ki advá nyok ba ke rülô il luszt rác ió mennyi ség ét te kint ve a nul lát ól a több
száz, akár több ezer da rab ig ter jed het. A mennyi sé gében is sok kép, áb ra, rajz,
gra fik on stb. ter mé sze te sen te ch ni kai ki vi te lé ben is el üt egy más tól, azonb an még
az az o nos tech nik ai meg ol dá sú ak (péld á ul m ûsza ki rajz ok) is szár maz hat nak kü -
lönbö zô he lyek rôl, emi att rel a tív nagy sá guk, vo nal vas tags á guk, fe li ra ta ik betû tí -
pu sa, mé re te le het el té rô. Né ha pár száz – csa ládi al bumb an sze rep lô – ré gi,
amat ôr fo tó ból kell ki vá loga t ni azt a 20–30 da ra bot, mely az adott hí res ség (tu -
dós) élet rajz át il luszt rál ja majd. A popsz tár ok és a po li tiku sok bô ven el lá tot tak
pro fi fo tó sok ál tal kés zí tett, ôket elô nyö sen be mu ta tó képe k kel, me lyek bôl vá lo -
gath a tunk. Máskor a szer zô ce ruz á val kés zí tett skic cei, vázl a tai alap ján kell meg -
raj zol ni a több nyire tu do má nyos tar talo m mal bíró áb rá kat, de elô for dul hat az is,
ho gy ép pen egy ce ru za rajz vagy ak va rell finomságainak vissza adá sa a fe la dat.

Az il luszt rác i ók elô ké szí tésé nek egyik prob lé má ja ép pen az, hogy rend el ke -
zésü nk re áll-e az a pon to san kör ül írt il luszt rá ció, ami nek a ki ad vány adott he lyén
el eng ed he tetl e nül fon tos meg je len nie. Sok szor az a helyzet, hogy ezt az il luszt rá -
ciót el kell ké szítt et nünk, amennyi ben ren del kez ni sze ret nénk ve le. Ilyen ese tek -
ben leg több ször pro fi fo tós szol gál ta tás a it vesszük igény be, aki nek eleg en dô
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elmon da ni a kív ánt fe la da tot, meg spé kel ve a szüg sé ges hát tér-in form á ci ók kal és
nyug od tan el vár hat juk tô le, hogy a kí vánt mi nô sé gû fo tók at száll ít sa le a meg be -
szélt hat ár idô re. E fo tók va ló szí nû leg 6◊6-os vagy 6◊9-es di a pozi tí vek lesznek,
olyan fel bon tással, amely le he tôvé te szi az akár tízs ze res li ne á ris nag yí tást is. 

A bi náris (fe ke te-fe hér) ere de tik több ny i re ceru zá val jel zett meg jegy zés e i nek
ki ta ka rása, el tünt e té se nem okoz gondot. Az ere deti áb ra, rajz szin te te je sen fe -
dett, ezért a kise bb fe dett ségi hi bák nem je len nek meg majd a digi ta li zált fel vé -
te len. A meg fe le lô en fi nom (400–600–800–1200 dpi-s) fel bon tás sem je lent
probl é mát, hisz a dig i ta li zált áb ra ek kor sem fog lal el je len tôs részt a hát té rtá ron.

A leg tö bb esetb en ne künk ke ll el ké szítt et ni a szük sé ges il luszt rá ci ó kat (a szer -
zônek csak el kép ze lé sei vannak ró luk, gya kor la ti meg va ló sí tá sukr ól halvá ny fo -
gal ma sincs). Na gyon gya ko ri az az eset, ami kor a szer zô biz tos elképzelésekkel
ren del ke zik az egyes áb rák kinézetére, ki vi te le zé sé re vo nat ko zó an, azon ban ra -
gasz ko dik ah hoz, hogy ezek et az il lusz tá ci ó kat egy ado tt szemé ly ké szít se el. Ez a
me gol dás nem mi n dig sze renc sés, hisz nem biz tos, hogy a kiv á lasz tott ki vi te lezô
a le he tô leg jobb in form á ci ók kal ren del ke zik az adott fel adat el vég zé séh ez.

A vo na las áb rá kat, mû sza ki rajzo kat a szá mít ó gép meg jele né se elôtt az úgy -
nev e zett mû sza ki raj zo ló ké szí tet te el an nak eset le ges fe li ra to zásá val együtt – tus -
sal pa usz pa pírra. Ezek az áb rák leg több ször 1:1-es mé ret ben kész ül tek, oly kor
azon ban elô for dult köz öt tük né hány szo ros na gyí tás is. Utób bi eset ben vi gyáz tak
ar ra, hogy a vo nalv as tag ság ok, tér kö zök, betûméretek a na gyí tás ará nyán ak meg -
fe le lô en nö ve ked je nek, hogy a ki csi nyí tés után ugy a no lyan mé re tû ek le gye nek,
mint az 1:1-es mé ret ben ké szí tett ábr ák meg fe le lô alk o tó e le mei. A nyom dai fotós
er rôl a pa usz ról ké szí tet te a kí vánt mére tû fil met.

A mû vé szi vo na las il luszt rá ci ó kat (pik tog ramok, emb lé mák, bé lyegek)
minden es et ben négy-öt szö rös nagy í tás ban ké szí tet te el a mû vész, ugyan csak tus -
sal, di pára. Az ár nya la tos mû vé szi raj zok, gra fi kai nyo ma tok és a színes mû vé szi
mun kák min dig a mû vész cél jának meg fe le lô mé ret ben kés zül tek el, nem pe dig
a könyv ben vagy kat a ló gus ban va ló meg je lenés mé re té ben. A meg je le nés mé re -
té ben csak ak kor ké szült mû vé szi il luszt rá ció (le gtöbb ször tus rajz), ha a mûvé szt
fel kér ték a már konk rét mére tek kel ren del ke zô könyv, ver ses kö tet stb. il luszt -
rálására.

A mû vé szi il luszt rá ció ma is ké zi mun ká val ké szül a mû vész ál tal vála sz tott
techn i ká val és mé ret ben. Van nak olyan ki ad ván yok (kat a ló gu sok, mû vé szi al bu -
mok stb.), me lyekb en szinte ki zá ró lag ilyen tí pu sú il luszt rá ció for dul elô, az on -
ban az összes ki ad ványt te kint ve az il luszt rác i ók döntô hányada fo tó. Az em lí tett
két fé le illu szt rá ción kí vül esô összes töb bi szá mí tó gépen ké szül raj zoló, an i má -
ciós, CAD stb. program mal.
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Az ill uszt ráció te hát csak a leg rit kább es et ben van kö zölh e tô, fel hasz nál ha tó
form á ban ké szen, azt elôbb el kell ké szí te ni, ké szít tet ni fo tós sal, gra fi kus sal, ope -
rá tor ral. Más es e tek ben a nagy szá mú, il luszt rá ci ó ként fe la ján lott fo tó, tárgy stb.
kö zül kell ki vá lo gatni az il luszt rá ci ó ként felhasználhatóakat. Ami kor dar ab ra már
meg van a kí vánt mennyis é gû il lusztr á ció, ak kor kö vet kez het azok mé re tez é se,
egy sé ge síté se, hogy mind egy ik a ki ad vány ban kí vánt mé ret ben és mi nô ségb en
áll jon majd ren del ke zé sünk re.

A KÉ PEK AZO NO SÍ TÁ SA

A sé rülé keny ké pe red e ti ket vé del mük ér de ké ben kü lön-külön bo rí ték ba
rakj ák. A fáradságos mun ká val el kész ült (meg rajz olt, fot ó zott, ki vá lo gat ott) kép -
e re de tik a ti pog rá fus, új sá gok ese té ben a kép szer kesz tô, tör de lô szer kesz tô ke zé -
be ke rül nek, hogy meg ha tá roz zák azok hel yét, mér e tét a ki ad ványb an. A to vább -
fel dolgo zás (ré gen nyom dai fo tó zás, ma di git a li zá lás) mi att az egyes il luszt rá ci ó -
kat egy érte l mû en azo nos í ta ni kell. Az azo no sí tás ra a gy a kor lat egy egy sze rû
mód szert ho zott lét re. Amik or a kép- vagy tör de lô szerke sz tô a nyom ta tott la p -
tük rön az ol dalt ter vezi, ak kor a kép he lyé re ép púgy, mint az il luszt rá ciót tar -
talm a zó bo rí tékra és a kép há tu ljá ra is ugyan azt a sor szá mot ír ja fel ce ru zá val.
A sor szám n/k ala kú, ah ol n a ki adv ány azon ol da lán ak sorsz á ma, ame ly re az
adott il luszt rá ci ó ke rül, k ped ig a kép sor szám át je löli az old a lon bel ül, mégpedig
bal ról jobb ra, il let ve fent rôl le fe lé ha lad va nö vek vô sorre nd ben. A 17/1, 17/2,
17/3 sor szá mok te hát a ti zen het e dik ol dal el sô, más o dik és harma dik il luszt rá -
ció  ját je lö lik. Am ennyi ben az ol dal pá ron a ger inc vo nal on, ív kö zé pen is át hú zódó
kép sze rep el, úgy a sor szá mo zást a hel yé tôl füg get le nül ve le kell kez de ni (pél dá -
ul 16–17/1) és az ol dal pár töb bi il luszt rá ciój át az elô zôek sze rint sor szá moz ni
(16/2, 16/3, 17/2 stb.). A lap tük rön és a bo rí té kon a jelö lést vé gezhet jük tol lal,
gol yós tol lal, filct ol lal vagy ce ruz á val, azonban az ere de ti há tolda lá ra csak ce ru zás,
el táv o lít ha tó, ki ra dí rozh a tó jelö lé se ket te he tünk, hisz az ere deti nem sé rül het, azt
feld ol go zás után ugya nol yan ál la potb an kell vissz aad nunk tu laj do no sá nak, mint
ahogy tô le kap tuk. Amennyi ben az ere de ti pél dá ul film ne gat ív vagy di ap o zi tív,
úgy an nak hátoldalára sem ír ha tunk. Ilyen kor az ere de ti szé lé hez, per for á ci ó já -
hoz cel lux szal ra gaszt unk egy fehér pap írt és arra írj uk fel az il luszt rác ió sor szá -
mát és az egyéb – ké sôbb is mert e tés re ke rülô – ada to kat.
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AZ IL LUSZT RÁ CIÓ
MÉRE TE ZÉ SE 

Ale gtöbb ill uszt rá ció té g la lap alakú. Am ennyi ben nem ilyen, hanem sza bály -
ta lan körvo na lú len ne, úgy szél sô pont ja in át ak kor is meghúzható két-két víz -
szin tes és füg gô le ges vonal, me lyek se gít sé gé vel a gör be ha tár o ló vo nal lal ren del -
ke zô il lusztrá ci ók is tégla lap ba zár ha tók, így le ga lább eb bôl a sz em pont ból va -
lame nnyi il luszt rá ció együtt kez el he tô. A gya kor latb an fek vô kép rôl be szé lünk,
ha an nak szél es sé ge na gyobb a ma gas sá gá nál, el len kezô eset ben ál ló az il luszt rá -
ció. Mé re tezé s kor a kép fek vô vagy ál ló vol tá tól függ et le nül el ôször an nak szé les -
ségét, majd szorzókeresztet hasz nálva ma gass á gát ad juk meg így: 12◊9 cm.

A ké per e de ti mé re te csak né ha-né ha egye zik meg terv e zett meg je le nít é si mé -
re té vel, ezért azt egy ik át lója me n tén ará nyos an na gyí ta ni vagy ki csi nyí te ni kell
(68. áb ra). Az át lós na gyí tás, ki csi nyí tés alapja a három szö gek ha son lós á ga, mi -
szeri nt két de rék szögû há rom szög ha son ló, ha egy szö ge meg egye zik. Már ped ig
68. áb ra három szö ge ib en ugya naz az al fa, ille t ve bé ta szög sze re pel. Ha son ló há -
rom szö gek ben pe dig a meg fe le lô (azo nos szög gel szem ben lévô) ol dal ak ará nya
meg egye zik, az az a 68. áb ra je lö lé se it hasz nál va a/b=c/d. Ez utób bi tényt majd a
számí tá sos mód szer nél hasz nál juk fel. Csak a legr it kább esetb en (pél dá ul szám -
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68. ábra 
Ké pe re deti
nag yí tá sa,
kicsinyítése



érté ke ket nem, csak a ten den ci á kat köz lô vo nal- vagy has áb di agra mok nál) en -
ged he tô meg az il luszt rá ció tor zít á sa, vízs zin tes vagy füg gô le ges irány ban tör té nô
szét hú zá sa, il letve össze nyo má sa, s még ekk or is óva tos an kell bán ni ve le.

Na pila pok nál, fo lyó i ra tok nál fordul elô gyak rab ban, ho gy meg ha táro zott
mér e tû és ala kú (ol dal ará nyú) kép re van szük ség, s a ké pe re deti „ter més ze te sen”
nem ilyen ol da larán yú. Ilyen kor nincs más meg ol dás, mint az, ho gy a kép szer -
kesz tô, törd e lô szerk esz tô a kép egyik vagy mind két szé lé bôl (alj á ból, te te jé bôl)
el hagyja a lé nyeg te len rész e ket, az az a ké pet meg vág ja. Ez a vá gás azon ban nyil -
ván va ló an kép le tes, a ké pe re de tit ol ló val elv ág ni sz i go rú an ti los! A kö zlés bôl ki -
ma ra dó, le esô szé le ket az erede ti hát ol da lán (di á nál egy kü lön fe hér la pon mé ret -
ará nyo san) vo nal káz ás sal je löl jük, és a ma ra dék, köz lés re szánt kép rés zle tet na -
gyít juk, ki csi nyít jük, ahogy azt a 69. áb ra mu tat ja. 

Elô for dulh at, hogy a vá gás köv et kez téb en egy fek vô ké pbôl ál lót ké szí tünk.
Rit kán ugyan, de az is megesik, hogy a ren del ke zés re ál ló ké pet tel je sen át kell
szab nunk, komponálnunk, s an nak csak egy kis rész le tét hasz nál juk fel, el hagy -
va az ere de ti hát teré nek nagy ré szét, mel léks ze rep lôit stb. Pél da az elmo n dot takra
a 70. áb rán lát ha tó.

A fenti két esetet sza bad vá gás nak ne vez zük, mert ilyen kor a vá gás he lye,
nagy sá ga a szerke sz tô el ha tár o zá sán mú lik, azt se m mi más nem be fo lyá solja. Az
át lós mód szert mé re te zés re ak kor ha sz nál ja, hasz nál ta a kép szer kesz tô, tör delô -
szerkesztô, amikor a na pi lap, fol yó i rat, könyv, egy szó val ki ad vány ol da la i nak, ol -
dal pár ja i nak me gter ve zés é nél, össze ál lí tá sán ál (vi lá gos kék színn el elô re nyom ta -
tott) tük ör la po kon do l go zik, dol go zott. A tü kör lap le g több ször 1:1-es mér e tû,
azon ban nagy új sá gok nál (pl.: Ma gyar Hír lap) a könnyebb kez el he tô ség mi att
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69. áb ra 
Megv á gott kép mé rete zé se

70. áb ra 
Ké prész let felh asz ná lása 
a többi rész el hag yá sá val



hasz nál tak fel es ki csi nyí té sût is. A tük ör la pot sok-sok péld ány ban nyomj ák, hogy
ele gendô me nnyi ség áll jon a szer kesz tô(k) ren del ke zé sére. Nyomt a tott for máb an
tar tal maz za ki futó ké pek vonalát, a vá gott lap mé re tet, a szed és tük rök et, ezek en
be lül a le het sé ges ha sáb fe losz tá so kat a ha sáb kö zök kel, ahogy az a 71. ábrán lát -
ha tó.

Az át lós mód szert hasz nál va a szer kesz tô meg szerk esz ti, meg ha tá roz za az il -
luszt rá ció közlési hely ét, mé re tét, eset leg es vá gás át. A vá gást jel ö li a kép hát ol da -
lán, be vona l káz va a le vá gan dó te rü le tet, te rü le te ket. A tü kör la pon le mér heti az
il luszt rá ció köz lési mé rete it (szél es ség, ma gas ság). Ezek egyik é bôl és az ere de ti
meg fe le lô mér e té bôl ki szá míth at ja a na gyí tás, ki csi nyí tés szá za lé kos ér té két. Je -
löl je

N a na gyí tás vagy kic si nyí tés szá zalé kos ér té két,
Esz az ere de ti szé les sé get,
Em az ere de ti ma gas sá got,
Ksz a köz lé si szé le ssé get,
Km ped ig a kö zlé si mag as sá got.

A le vá gott rés zek ter mé sze te sen nem jön nek szá mí tás ba. Ek kor a na gyí tás
vagy ki csi nyít és szá za lé kos ér téke az

vagy az  

kép le tek egyi kével ki szám ít ha tó. A szerke sz tô a to váb bi, fel es leg e sen meg ismé telt
szá mí tá sok e lke rü lé se ér dek é ben jól te szi, ha az il luszt rá ció há tol da lá ra a vá gás
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71. áb ra 
Nyom ta tott tü körlap



jelö lé se mell ett fel ír ja annak sor szá mát (ol dal szám/azon belü li sor szám alak ban),
s emel lett oda ír ja a na gyít ás-ki csi nyít és mérté két és a kép kö zlé si mér e tét is a szo -
ká sos széles sé gszer ma gas ság so r rend ben, s az egé szet be kar i káz za, hogy az felt û -
nôbb le gyen. Egy mé re te zett kép hát ol da lát mu tat ja a 72. áb ra az el vár ha tó je lö -
lé sek kel, tá jéko z ta tó ad a tok kal.

A továbbiakban veg yük sor ra a gya korla t ban elô ford u ló méretezési ese te ket,
me lyek az át lós mód szer rel meg szerk eszt hetôk, il let ve arán ypárr al ki szá mít ha tók.
Az ere de ti szé les sé gi és ma gas sá gi ért é ke in a to váb bi ak ban az eset leg már meg vá -
gott ada tok at ér tem. Az il luszt rá ció mé re te zé se so rán a ter ve zô, sz er kesz tô gyak -
ran kés zít az ere de ti rôl 1:1 ará nyú fény má so lat ot, ne tán váz la tot, hogy azt hasz -
nál hassa a méretezési fel adat so rán, ez zel is óv va az ere de ti ép sé gét.

MA GAS SÁG MEG HA TÁ ROZ Á SA 
ADOTT SZÉ LES SÉG MELL ETT

Az il luszt rá ció adott szé les sé ge könyv nél pé l dá ul a lap tü kör szé les sé ge le het,
fo lyó i rat nál, nap i lap nál pe dig egy-két-há rom stb. ha sáb szé les ké pekr ôl be szél -
het ünk, ter mé sze tes en hozzá vé ve a meg fe lelô (0, 1, 2 stb.) mennyi sé gû ha sáb köz
szé le ssé gét is.

A tü kör la pon el ôször az il lusztr á ció fix pont ját (ez ál ta láb an a kép egyik csú -
csa) ha tá rozzuk meg, je löl jük ki. Ezt köve tô en a fix pont hoz il leszt jük az ere de ti
vagy az 1:1 mé re tû fény má so lat meg fe lelô sar kát, ügyelve ar ra, hogy az ol da lak
pár hu zam o sak le gyenek a lap tü kör szé le i vel. A fix pont tal átelle nes csúcs hoz egy
pon tot te szünk ce ru zával a tü kör lap ra. Egy ál tal án: mind en ilyen szer kesz tést ce -
ru zá val vé gez zünk, hogy az könnyen ja vít ható, mó do sít ható legyen. Az ere de tit
fé l re te het jük és a fix pon tot a ce ru za pöttyel össze köt ve meg húz hat juk a
nagyításhoz szük sé ges megh osszabbí tott át lót a tü kör la pon. A me ga dott szél es ség
függôleges vo nalát me graj zolva az metszi az át lót. A met szés pont ban vízszi n test
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72. áb ra 
Mé re te zett kép hát old a lá nak je löl é sei



húz va kapj uk az il luszt rác ió ke re sett ma gas sá gát, melyet ti pom é ter rel l emér he -
tünk és az er e de ti há tul já ra ír ha tunk az oda ke rü lô többi adat tal együtt. Az el -
mon dot ta kat sz em lél teti a 73. áb ra.

A ke re sett kö zlé si mag as ság az ere de ti ada tai, va la mint a köz lé si szé les ség is -
me re té ben ar ány pár ral is ki számí t ha tó, hisz az át ló irány tan gen se az ere de ti és a
köz lé si mé ret nél azonos, az az

Az is mert ada to kat ti po mé terr el, vonalzóval le mér ve, a már is mert je lö lés e -
ket hasz nál va a köz lé si ma gasság a fen ti ek alap ján szá mí tha tó.

SZÉ LES SÉG MEG HA TÁ RO ZÁSA 
ADOTT MA GA SSÁG MELL ETT

Az el jár ás az elô zô pon té val azo nos az át ló meg rajzo lá sá ig. Ezt köve tô en az
adott köz lé si ma gas ság vízsz in tes vo na lát húz zuk be, amely met szi az át lót.
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73. áb ra 
Az il lusztrá ció ma gas ság á nak
meg szer kesz té se adott szé les ség
mel lett

74. áb ra 
Az il luszt rá ció szé les sé gé nek
meg szer kesz té se adott ma ga sság
mell ett



A met szés pont ból füg gôle gest húz va kap juk a ke re sett kö zlé si szé les sé get. A ket -
tô kö zül ez utóbbi a rit kábban elô for du ló eset. Az el já rást a 74. áb ra mu tatja be.
Mi nt az áb rán is lát ha tó, ez az el já rás rit kán ered mén yez egész ha sáb szé les sé gû
ké pet.

A ke res ett köz lé si szélesség a már fel írt arány pár ral ki is szá mít ha tó. Az arány -
pár rec ip ro kát véve és a köz lé si ma gas sággal (Km) át szo roz va a kere sett köz lési
szé les ség

lesz.

ELÔRE MEG HAT Á RO ZOTT MÉ RET KI A LA KÍ TÁSA

Leg több ször na pi la pokn ál for dul elô, hogy a sz er kesz tô kény te len ki je lölni az
ol da lon egy ta lán még el sem ké szült kép kö zlé si mér e te it. A kész – és te rmés ze -
te sen más méretarányokkal ren del ke zô – ké pet az után a köz lé si mé re tek hez kell
igaz í ta ni, mely mû ve let szin te min dig vá gáss al jár.

A tü kör la pon be rajzo lt te rül e ten kiv á laszt juk a fix pont ot és meg raj zolj uk az
át ló(ka)t. A kép fix pont ját a tü körlap fix pontjá hoz ille szt jük. Az át ló(k) a kép
szé lé nél ki mets zi(k) a vá gás he lyét, he lye it. Az el já rás há rom eset re a 75. áb rán
lát ha tó.
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75. ábra 
A vá gá si hely megh a tá ro zása elô re megadott mér et esetén



KÖ TÉS VO NA LON Á THA LA DÓ KÉP

A kö tés vo na lon át ha la dó kép kü lön fi gyel met ér de mel, hi szen an nak a két
szom szé dos ol dal ra kerü lô ré szei csak a leg rit kább eset ben vann ak ugya nazon a
nyo mott íven. A pon tat lan haj to ga tás köve t kez té ben a két össze tar to zó kép részlet
egy máshoz ké pest akár füg gô le ges, akár vízsz in tes irányb an el csúsz hat, szét vál hat.
Emi att min den kép pen ke rül en dô az az eset, ami kor a kö tés vo nal pél dá ul egy
em ber sze mén, ar cán hal ad ke resz tül. Egy ált a lán a kö tés vo nal ra le he tô leg ne ke -
rül  jün em be ri alak va gy más fontos kép rész let. A pont os mé re te zés hez a ha sáb-
és lap tü kör mére te ken kí vül isme r nünk ke ll a kész ter mék vá gott mé ret ét ép púgy,
mint a sz e dés tü kör és a haj tás ge rin ce kö zöt ti tá vol sá got, az az a köt és mar gót (bel -
sô margó, ge rinc mar gó, bund).

El ôsz ör ar ra vagy unk kíváncsiak, hogy ha csak úgy ki na gyít juk a fix pont ból
a kö tés vo na lon át fu tó kép et a ter ve zett mé ret re, akkor va jon ho va esik a képen a
köté s vo nal. He lyezzük a kép fix pont ját a lap tü kör fix pont já ra, majd a szem köz -
ti csú cson ke resz tül húz zuk meg az át lót és je löl jük be a ter veze tt széles sé gû vagy
ma gas sá gú kép ol da lait. A ter ve zett vízs zin tes ol dal valahol mets zi a kö tésvo na -
lat. Eb bôl a pont ból húz zunk át lót a fix pontba. Ez az át ló met szi a ké pe re deti
al só von alát. Itt füg gô leg est húzva (a kép hát ul ján) meg kap juk a kö tés vo nal
helyét a ké pe re det in, ahogy azt a 76. áb ra mu tatja.

Amennyi ben az így me gha tá ro zott kö tés vo nal a ké pen nem ér int semm i lyen
fon tos rész let et, ak kor már ké szen is va gyunk. Leg töb bször azo n ban épp en a for -
dí tott ja igaz. Ilyen kor a kép fix pont já nak más hol törté nô ki jel ö lé sé vel, a kép
eset le ges vá gá sá val újabb próbákat te het ünk, de a ki elé gí tô ered mény elô re nem
ga ran tált. So k kal ha ma rabb jutunk biz tos meg ol dás hoz, ha a kö tés vo nal kív á  na -
tos he lyét elô re be je lölj ük a ké pen és eb bôl k iin dul va mé re te zünk. 
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76. áb ra 
Kö tés von al he lyé nek
megh a tá ro zása 
az ere de tin
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78. áb ra 
Elôre meg hat á ro zott kö tés von a lú kép mé re te zé se vá gás sal, ki fu tóv al

77. áb ra 
Elô re me gha tá ro zott kö tés vo na lú kép mé ret e zé se



A ké pen (an nak hátoldalán) je lölt át lé pési vo na lat he lyez zük a lap tük ör kö -
tés vo na lá ra – kö zös fel sô pontj uk lesz a fix pont –, majd a kép két csú csá nak je -
löl jük meg a he lyét a tü kör lapon. A fix pont ból ki in dul va e csúcs pon tok on ke -
resz tül húz zuk meg a két át lót. Az át lók met szik a tü kör, a vá gott mé ret, il let ve
a ki fu tó von alát. El képze lé se inkn ek meg fe le lô hel yen meg húzzuk a kép ma gas -
ság á nak von alát, am ely meg mu tat ja azt is, ha eset leg a képbôl vág ni kell. A 77.
és 78. áb ra két le het sé ges ese tet mu tat be.

KÉT, NEM EGYENLÔ MÉR ET ARÁ NYÚ KÉP 
MÉR E TE ZÉ SE 
AZON OS MA GAS SÁ GÚ RA, SZÉLESSÉGÛRE

Ilyen kor ál ta lá ban adott a terv ben a két kép he lyén ek egy üt tes szél es sé ge
(ma gas sága), il let ve a ké pek két szom széd os szé le köz öt ti héz ag mé rete, amely fo -
lyóir a tok, új ságok ese tén ált a lá ban a ha sáb köz zel me gegye zô nagy sá gú.

Amennyi ben a két ké pet egyen lô maga s sá gú ra mé re tezz ük, úgy a ter ven
együt tes szé les sé gük az ado tt, mely ma gá ban fog lalja az esetleg kö zéjük ter ve zett
köz me gad ott méretét is. Csök kent sük az egy üt tes szél es sé get a ter vez ett köz
méretével, majd az így ka pott szé les ség két végé be he lyez zük a két ké pet és jelöl -
jük a szé lek kel átellenes csúcs pont ok he lyét. Húzzuk meg a két át lót. Met szés -
pontjuk ad ja meg a ker e sett kö zös magasságot. Az egyik ké pet tol juk el a ter ve -
zett köz zel és a mé re tez ést be fe jezt ük. Az el mon dot ta kat a 79. áb ra szemlélteti.

Am ennyi ben a két ké pet egyen lô szé les ség ûre mé re tez zük, úgy a terven
együt tes magas sá guk az adott, mely ma gá ban foglalja az eset leg kö zéjük ter vezett
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79. áb ra 
Két kép 
mé ret e zé se 
azo nos 
mag as sá gúra

80. áb ra 
Két kép
mé ret e zé se 
azo nos 
szé les sé gûre



köz me ga dott mér e tét is. Csök kent sük az egy üt tes ma gas sá got a ter vez ett köz
mé re té vel, majd az így ka pott ma gas ság két vé gé be he lyez zük a két ké pet, és jelöl -
jük a szé lek kel átel le nes csúcs pont ok he lyét. Húzzuk meg a két át lót. Met szés -
pontjuk ad ja a ke re sett kö zös szél es sé get. Az egyik ké pet tol juk el a terv e zett köz -
zel és a mé re te zést be fe jez tük. Az el mon dot takat a 80. áb ra mu tat ja. Az azo nos
szélességûre ter ve zett ké pek kö zöt ti hé zag na gyobb is le het a ha sáb köznél, mert
ide terv ez het jük pél dá ul a ké pa lá írás(oka)t.

KÉP A KÉP BEN

Elô for dul hat, hogy a ter ve zô, szer kesz tô egy nag yobb kép lé nyegt e len részt
áb ráz o ló te rü le té re egy ki sebb ké pet terv ez, péld á ul egy ví zi labda-mér kôz és dön -
tô gó lját áb rá zo ló tot ál bal fel sô –, csak a vi zet ábr á zo ló – sark á ba a gólt do bó já -
té kos port ré ját te szi. A mon tí ro zá si, le vi lá gí tá si és ref le xiós hibák el ke rü lé sé re
ilyen kor nem árt a kis kép kö ré egy le galább 2-3 pon tos fe hér ke re tet ter vez ni.

HÁT TÉR KI TA KAR Á SA

Ma ga zi nok nál, hir de té sek nél sok a ki taka rt hát te rû kép. Az ilyen kép ki -
mondo t tan a fô mo n da ni val ó ra konc ent rál, el hagy ja a mon da niva ló szem pont -
já ból lé nyegt e len kör í tést, hát te ret. A kép há tán ilyenkor min dig meg kell raj zol -
ni a ki emele n dô rész, al ak kör vo nalát és írj uk rá: hát tér nél kül! A na gyí tás szá za -
lé kos ér té ke termé sze te sen ilyen kor is rá ke rül a kép há tol da lá ra, de a szer kesz tô,
ter vezô jól tes zi, ha a kép rôl fény má so lón el ké szíti a kívá nt na gyí tást és ar ról ki -
vág ja, a tük ör re a meg fe lelô mó don el he lyezve, el for gat va be raga szt ja azt, így se -
gít ve a tör de lôt szer kesz tôi el kép ze lés e i nek pontos meg va ló sí tá sában.
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AZ IL LUSZT RÁ CIÓ 
DI GIT Á LI S FELDOLGOZÁSA

Az il lusztr á lás ra szánt ere de tit va la mi lyen mód on min den kép pen di gi ta li -
zálni kell a szá mí tó gé pes fe l dol go zás hoz. A di gi tali zá lás fo lya ma ta csak ak kor ma -
ra dhat el, ha a kép feld ol go zás hagy o má nyos, ana lóg mó don, nyomd ai fényk é pé -
sze ti-rep ro duk ci ós el já rás sal tör ténik, az az az ere de ti rôl fényké pe zés sel, szín sz û -
rôk hasz nál a tá val ké szül a négy – fel haszná lá si mér e tû – szín ki vo na ti film. Ez
utób bi el jár ás al kal ma zá sa azon ban ma már meg leh e tô sen ritka, in kább ok ta tási
mi nt ter me lési cél lal ford ul elô.
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DI GI TA LIZ Á LÁS

A ké pe red e ti di gi tali zá lá sa szken ne lés sel vagy di gi tá lis fény ké pe zéss el, film e -
zés sel tör tén het. A szken ne lés elôtt szük sé gessé vál hat a (nem moz dítha tó, tér be li
vagy túl nagy mé re tû stb.) ere de ti analóg fé ny ké pe zé se. Ek kor az ere de ti he lyett
a ró la készült pap ír ké pet, ne ga tívot, di át tesszük a szkenn er be és így végezzük el
a di gita li zá lás mûveletét. El vi szempontból nincs túl na gy kü lönb ség a dob- és a
sík á gyas szkenn e lés kö zött, azon ban gya korl a ti szempontból megl e he tô sen elt é -
rô ek, ezért érd e mes kül ön tár gyal ni a két ese tet.

Itt  kell meg em lí te nem, hogy a ké pek, kü lö nös en az ár nyal a tos és szí nes ké -
pek fal ják a me mó ri át, a hát tér tár kapa ci tá sát, ezért azokat mi n dig a szüks é ges
ké pmód ban, mé ret ben, szí nmélysé g ben és fel bon tás ban kell di gita li zál ni, nincs
he lye a nagyz o lás nak, a nagyv o na lú fe lül mé re te zés nek. Csak tá jéko z ta tá sul: egy
A/4-es mé re tû, 8 bi tes szín mély sé gû, 300 dpi fel bon tású, RGB mó dú, TIFF
formátumú szí nes kép men tés kor kb. 24,9, míg CMYK mó dú, tá r sa 33,2 MB
hát tér tá rat fog lal el. Száz-két száz ilyen kép könnyen be ke rül het egy rep re zen tatív
mû vés ze ti alb um ba. E kép mennyi ség tár o lá sa már 3–6 GB he lyet igén yel, az az
csak 5–10 CD-n fér el.

A vo na las áb ra, rajz di gi ta lizá lá sa után is kis hel yet fog lal el a hátt é tá ron, hisz
egy pix el tá rol á sá hoz mind össze egy bit szük ség es. Ép pen ez ért a vo na las (li ne art,
bit map) ill uszt rá ci ó kat ált a lá ban a ki me net et adó nyom ta tó, le vi lág í tó dpi-érté -
ké vel meg egye zô, vagy ah hoz leg alább kö ze lítô felbontásban szok ták di gi ta liz ál -
ni, mert így ér he tô el a ma xim á lis min ô sé get biz to sító át vi tel ük.

LAPSZK EN NER HASZ NÁ LATA

Mé re tü ket te kint ve A/4-tôl az A/0-ás mé ret ig min den szab vá nyos ért ék meg -
ta lál ha tó a síksz kenne rek népes tá borá ban. Fi zi kai fel bont á suk 600–2400 dpi
kö zött mo zog. Szín mély sé gük szí nen ként 8–10–12–16 bit. Áruk fel bon tá suk,
mé ret ük és szín mé l ysé gük nö ve ke dé sé nek ar á nyá ban ro ha mosan emelke dik.
Alap ki épí tés ben csak rá néze ti, diaf el tét tel át né ze ti ere det ik di gi ta liz á lá sá ra is al -
kal ma sak.
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Az A/4-es, ri t káb ban A/3-as mé retû lapsz kenne rek megt a lál ha tók a magán -
sze mé lyek, egy szem élyes vál la la tok tu laj do ná ban épp úgy, mint a ki sebb-na gyobb
grafi kai stú di ók esz kö zpark já ban. Nag yobb mér e tû tár sa ik vi szont ki zá ró lag na -
gyobb stú diók, nyom dák tu laj do ná ban van nak, hisz ezek az esz közök csak nagy -
üze mi kö rül mé nyek köz ött üze mel tet he tôk gazda sá go san.

A lapsz ken ne rek alap vetô ér zé ke lô el e me a CCD (Char ge Co upled De vi ce),
olyan töl tés csa to lá sos esz köz, amely szín szûr ôk kel egy részt kü lön ér zé ken yít he tô
a sp ekt rum vö rös, zö ld és kék tar tom á nyá ra, másrészt a rá esô fény áram erôs sé gé -
nek fü gg vé nyéb en, az zal ará nyo san tölt ést (fö lös elekt ro no kat) gen e rál, s e töl tés
az tán ki ol va sás a kor ele kt ro mos fe szült sé get hoz majd lét re a fény er ôs ség
függvényében, lásd a 81. áb rát. Egy-egy CCD cel láb an ma xi má lis fény int en zi -
tásn ál mint egy egy mil lió föl ös elekt ron ke let kez ik. Az már csak ér zé keny í tés kér -
dése, hogy ezt a töl tés mennyi sé get hány rész re osztj uk, s en nek kö vet kez té ben az
RGB össze te vô ket hány fo koz at ban kü lönb öz tet jük, je le nít jük meg a nul lá tól a
te lí tett ér ték ig, az az mek ko ra lesz a szín mély ség. A szo ká sos alap ér ték a 256 db
fo koz at, az az a szí nen kén ti 8 bi tes szín mély ség (28=256). A kép fel dol go zó prog -
ra mok er re az ér ték re ké szül tek fel, mó do sí tó esz köz e ik, fil te re ik ek kor hasz ná lha -
tók.

Ma az a hel yzet, hogy a hard ver (a szk en ner CCD el e me) a szoft ver (ké pfel -
dol go zó progr a mok) elôtt jár, hi szen az egy sze rûbb szkenn e rek is ké pe sek a szí -
nen kén ti 1024 (10 bit), 4096 (12 bit) te lí tetts é gi fok megk ü lön bözt e té sé re, pro -
fi társa ik szín mély sé ge pe dig 16 bit, az az szí nen ként 65536 fok o zat kül ön böz tet -
he tô meg ve lük. A le ta po gatá s kor hasz nált na gyobb szín mélység ak kor is
in do kolt, ha a vé gere d mény csak 8 bi tes szín mély sé gû lesz. Az ere de ti lát vá nya a
ma ga mint egy 10 000 ár nya la táv al a vi lá -
gos, köz epes és söt ét tó nus ok ban egya ránt
meg le he tô sen rész letg az dag. A róla ké szült
ki tû nô mi nô ségû dia már cs ak kb. 3000, a
pap ír kép pe dig mi n tegy 1000 ár nyal tot
hor doz. Szkenne lés kor a 10 bi tes szín -
mélység a pap ír kép, a 12 bit pe dig a dia
összes ár nyal a tát meg kü lön böz teti. Nyolc -
bi tes szín mély ség nél az egé szen vi lá gos és
fô leg a sö tét rész ek ár nya latt er je delme na -
gyon be csu kó dik, rész let gazd ag sá guk e l -
vész. Na gyobb szín mély ségg el szken nelve
és a ka pott ér téke k bôl nem lin e á ri san
konv er tál va 8 bit re a sö tét ré szek ár nya lat -
gaz dag sá ga is meg ôriz he tô. A szín en kén ti
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8 bi tes szín mély ség (256 fok o zat) ad ja az RGB szí ntér ma szo ká so san hasz nált
16,7 mil lió szí nét.

A síksz kenn e rek fel bon tá sán ak tárgy alá sa kor kü lönbs é get kell ten ni a so ron -
kén ti fel bon tás és a so ron belüli osz lo pon kén ti fel bon tás kö zött. Az egy so ron be -
lü li osz lo pon kén ti felbo n tás a CCD-k mér e te ál tal meg ha tá roz ott, vagy is egy
pont (pi xel) egy CCD ele met je lent. Az oszlo pon kén ti fel bont ás te hát tu laj don -
kép pen azt mondja meg, hogy hány CCD elem fér el egy inch ben. Az ér ték a
CCD-k gyár tá sa so rán meg ha tá ro zott, a 600 dpi az al só ha tárt je len ti. Pont o sab -
ban a ma gyár tott CCD ele mek bôl 2540 is be te he tô egy inch be, de az A/4-es
síksz ken ne rek be nem tesz nek be le tel jes sor nyi CCD-t, csak a sor kö zep é re he -
lye zik el a tel jes sor hossz ne gye dét, fe lét ki te vô CCD-ket és az ere de ti rôl vissza -
vert, áte resz tett fé ny su ga rat op tika (tü kör, priz ma, len cse) seg ít sé gével ir á nyít ják
a meg fe lelô CCD elemekre.

A so ronké n ti fel bon tást a fény for rást és a há rom CCD sort együtt mozg a tó
egyen ára mú lép te tô mo tor lé pés hossza ha tá rozza meg, amely nek nagy sága tul aj -
don kép pen füg get len a CCD-k fel bon tá sá tól, de ah hoz iga zít va szok ták meg ha -
táro z ni, a gya kor lat ban úgy állí t ják be, hogy a CCD-k fe l bon tá sá val meg egye zô,
vagy an nak két sze re se le gyen.

A síksz ken ner hez ad ott prog ram álta lá ban in ter po lác i ó val le he tô vé te szi a
szken ner fi zi kai fel bontá sá nak me g sok szor o zá sát – pl. 600 hel yett 9000 dpi –,
azon ban e le het ô ség ki hasz ná lás át hagyj uk meg az am a tô rök nek, pro fi ily en nel
nem fo g lal ko zik. Az el u ta sí tás rész le tes in dok lását ha ma ro san meg adom.

A CCD-k érz é keny sége – a szkenn er szín mély sé ge – ál ta lá ban a szken ne lô -
prog ramban ál lít ha tó, de szí nenké nt 8 bit fölé men ni csak ind o kolt esetben ér -
de mes. Szken ne lés kor – rá né ze ti ered e ti eset én – az üveg lap alat ti fényf or rás ból
ér ke zô fe hér fény az ere det i rôl vissza ve rôd ve a fény for rás sal együtt moz gó, az R,
G és B ta r to mányra ér zéke nyí tett (szín szû rôkk el el lát ott) CCD so rok ra esik, me -
lyek ele mei ben a be esô fény áram erôs ség é vel egy e nes arány ban fö lös elekt ron ok
sza ba duln ak fel. Az elekt ro no kat a CCD elemsor ele mei bôl lépt e tés sel ki ol vasva
az adott kép pont R, G, illetve B szín össze te vô i nek meg fe le lô nagy sá gú fe szülts ég
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ke let kezik, s ezek ér té ke it tá rol juk, mint a kép pont szí nét. A rá né ze ti ere de ti
szken nelé sé nek váz lat át a 82. ábra mu tat ja.

Át néze ti ere de ti di gi ta liz á lá sa kor az üveg lap fel ett, a síksz ken ner te te jéb en lé -
vô, az üveg lap alatt el he lye zett CCD so rok kal szink ron ban együtt moz gó fény -
forr ás vi lá gít ja meg az üveg lap ra he lye zett ere de tit. A fo lya mat in nen kezd ve azo -
nos a rá né ze ti ered e ti szken ne lé sév el, el vi váz la ta a 83. áb rán lát ha tó.

A síksz kenn e rek hez adott, a di gi tal i zá lást végzô szkenn e lôp rogr a mok ön ál ló
prog ram ként mû köd nek, de sok szor a szken ne lést vég zô plug-in ként, mo dul ként
is be épít het ôk a Pho tos hop, vagy más kép feld ol go zó prog ram alá.

MAX I MÁ LIS NA GYÍ TÁS

Mint arr ól már volt szó, a kép -
er e de tik mé re te csak vé let le nül
egye zik meg fel hasz nál á si mé re tük -
kel, a leg több ször azt fel ke ll na gyí -
tani. Me k ko ra a síkszkennerek na -
gyí tá sán ak fel sô hat á ra? A kér dés re
adott vá lasz me gmu tat ja a sík -
szkenne rek felh asz nál ha tó sá gának
kor lát a it, be ha tár ol ja hasz ná la ti te -
rü le tü ket.

A nyom dai ter mé ken a sz ür ke -
ár nya la tos és a szín es kép egyar ánt
rasz te ri zál va je le nik meg, hi szen a
szür ke ár nya lato kat a fe ke te, az
összes színt pe dig a C, M, Y, K fes -
tékek meg fe le lô mé re tû raszt er -
pont ja i val állítja elô a nyomd a i par.
E rasz ter pon tok a négy ze thá ló san
elhe lyez ke dô, azo nos mér e tû rács -
cell ák meg fe le lô mé re tû és ala kú
te rü let e it töl tik ki a kép adott he -
lyén lé vô (szín)ár nya lat nak és a
válasz tott rács pont alak nak meg fe -
le lô en.

A nyom ta tás kor, le vi lá gí tás kor
hasz nált rács sû r ûség (50–200 lpi),
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az úgyne ve zett jós ági té nyezô (1–2 kö zöt ti szám), il let ve a szken ner max i má lis fi -
zi kai fel bon tása (600–1200–2400 stb. dpi) egy üt te sen ha táro z za meg a ké pere -
de ti di gi tal i zá lá sa során el érhe tô ma xi má lis li ne áris na gyí tás értékét.

A haszná lt rács sû rû ség értéke a ki ad vány típ u sá nak, il let ve a hasz nált pap ír -
nak a függvé nye, az el sô kö tetben már is mert e tett táb lá za tot az ott kö zölt ada -
tok kal itt meg ismét lem (7. táb lázat)

E rács sûrû ség ért é két a jós ági té nyez ô vel szo rozva ka p juk meg az 1:1-es mé -
re ta rány szken ne lési dpi-ér té két. A jó sági té nye zô (1 és 2 kö zöt ti szám) azt
mond ja meg, ho gy li ne á risan há ny besz kenne lt kép pont ból al koss unk egy nyom -
ta tá si rács cellát. Ér ték ét 1-nek vá laszt va egy szken nelt pi xel RGB ada tai ha tá roz -
zák meg a nyoma ton az egy rácsc el lá ra ju tó rasz terp ont CMYK szín ki vo nati ér -
té ke it. A jós ági tén ye zôt 2-nek vá lasztva 2◊2, az az négy besz ken nelt pi xel ada ta -
i nak át la gáb ól számí t ja ki a RIP egy-egy rács cel la cyan, mag en ta, yel low és key
(fek e te) szí nû rácsp ont ja i nak nagy sá gát. A gya kor lat azt mut at ja, hogy az egy hez
köz e li és alat ta lé vô értékek a kép szét esé sét (kül ön ál ló pi xe lekre bom lását)
eredm é nyez het ik, míg a ke t tô fölö t ti szám ok csak a hát tér tár kapa ci tá sá nak feles -
le ges le kö tés ét és a képpel vég zett mû ve le tek ide jé nek ha szon ta lan nö veke dé sét
er ed mé nyez ik an nak (a 2-es ért ék hez vi szon yí tott) mi nô sé gi jav u lá sa nél kül.

Gya kor la ti jó ta nácské nt azt mond ha tom, hogy a jó sági té nye zôt A/4-es fel -
haszn á lá si mé re tig 2-nek, B/1-ig 1,5 kö rü linek, óri ásp lak á tok nál pe dig 1-nek ve -
het jük. A kép mi nô ség rom lá sát a na gyobb át la gos szem lé lé si (né zé si) tá vol ság né -
mik épp kor ri gál ja.

A ny om ta tá si rács sû rû ség et (lpi-ér ték) a jós ági té nye zô vel (1–2 közötti érték)
és a kí vánt li neá ris na gyí tás (1 fö löt ti szám) mér ték é vel szo rozva ka p juk a szken -
ne lés dpi-ér té két, mely nem le het na gyobb, mint az adott szken ner fi zi kai fel -
bon tása. Le gyen

R a rá cs sû rû ség ér téke lpi-ben me gad va,
J a jós ági té nyezô, nincs mért é kegy sége,
N az el ér hetô max i má lis li ne á ris na gyí tás,
F pe dig a szken ner fiz i  kai fel bon tá sa dpi-ben meg ad va,

ak kor fenn áll az aláb bi össze füg gés:

F=R◊J◊N

ami bôl – tek in tet tel ar ra, hogy a szkenn er fi zi kai fel bon tása a gyár tás során ad ott,
a rács sû rû sé get és a jós ági tén ye zôt pe dig a fe la dat jel leg é nek meg fe le lô en mag unk
vá lasztj uk meg – a szken ne lés el ér he tô ma xim á lis nag yí tá sának mér té ke az
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össze füg gés sel szá mít ható. 
Pél dá ul egy 600 dpi fi zik ai fel bon tá sú lapszk en ner rel 150 lpi-s, jó mi nôs é gû,

nyom dai ki vi te lû szí nes mun ká hoz szkenn el ve az ere de tit 2-es jós ági té nye zôt
kell vá lasz tan unk, ami azt jel en ti, hogy az el érhe tô ma xi má lis li ne áris na gyí tá -
sunk mér téke mind ös sze kéts ze res! Eszer int egy 6◊9 cm-es jó min ô sé gû szí nes
pa pír ké pet még be tu dunk úgy szken nelni, hogy an nak köz lési mé re te 12◊18
cm-es le gyen, azon ban ha egy 24◊36 mm-es di a po zi tív a di gi ta li zá lan dó ere de ti,
akk or ar ról ma xi mál i san már csak egy 4,8◊7,2 cm kö zlé si mér e tû ké pet ké szít -
hetü nk szken nerü nk kel.

Ugya nakkor, amennyi ben a megr en de lô fe lé egy ter vet, váz la tot kés zí tünk,
me lyet majd egy 1200 dpi fel bont á sú szí nes nyomt a tón nyom ta tunk ki, ak kor
már bát rab ban hasz nál hat juk 600 dpi ma ximá lis fizi kai felb on tá sú szken ne rün -
ket. Az 1200 dpi-s szín es nyom ta tás hoz 120 lpi-t vá laszt ha tunk (ekk or
(1200/120)2+1=101 árnyalatot tudunk majd nyom tatni). Ilyen mi nô ség hez ele -
gendô a jós ági té nye zôt is 1,25-nek vála sz ta ni, ami azt je len ti, hogy az el ér he tô
leg nag yobb li ne áris na gyí tás négys ze res lesz, hi szen 600/(120◊1,25)=4. Négy sze -
res line á ris na gyítá s sal ped ig a 24◊36 mm-es di a pozi tív ról egy 9,6◊14,4 cm-es
kép ké szül.

Fe kete-feh ér na pil ap hoz szkenn el ve úgy szá mol ha tunk, hogy a nyomdában
hasz nált 50 lpi mel lé 2-es jós ági té nyez ôt vá laszt va 600 dpi-s szken ne rünk már
hat szo ros lin e á ris na gyít ást tesz leh e tô vé, így a ki smé re tû di á ról is ké pe sek le -
szünk egy 14,4◊21,6 cm-es kép et le hoz ni az új ságb an.

A gya kor latb an a fen ti há rom pél da azt je len ti, hogy az ered e tik 1:1-es mé -
re tû szken nelé sé hez rend re 300, 150, il let ve 100 dpi-vel kelle ne szken nel ni.
Ahány szor os li neá ris na gyí tást aka runk az egyes fel ada tok ban, annyi szor 300,
150, il letve 100 dpi-vel kell szken nelnü nk, csak hogy ez az ér ték egyik esetb en
sem ha lad hatja meg a szken ner fi zi kai fel bont á sát, pél dánk ban a 600 dpi-t. Te -
gyük fel, ho gy az el sô eset ben 160%-os, a zaz 1,6-szoros a na gyí tás, ezért 300-szor
1,6-szo ros, az az 480 dpi-vel kell szk en nel nünk az ere de tit. Amennyiben a má so -
dik eset ben há rom szo ros ra na gyí tunk, úgy szkennel é sünk 450 dpi-s lesz. A har -
ma dik eset 375%-os na gyít á sa kor pe dig 375 dpi-vel szk en ne lünk. Mi vel mind -
há rom es et ben al at ta ma radtu nk a szk en ner fi zi kai fel bon tá sá nak (nem ha ladtuk
meg azt), ezért min degyik ké pünk va lam ennyi kép pont ja az ere de ti rôl vett ér ték,
va ló di kép pont lesz. Pro fi csak így dolgozik!
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LI NE Á RIS IN TER PO LÁC IÓ

A li ne áris in ter po lác ió nem más, mint saj át ma gunk be csa pá sa. A lapsz ken -
ner hez adott prog ram le he tô vé tes zi, hogy szkenne lés kor 1200 vagy 2400, de akár
6000, ill et ve 9600 dpi-s felb on tást vá lasszunk, ho lott ké szül é künk fizikai fel  bon -
tá sa mond juk mind össze 600 dpi. Mi törté nik ak kor, ha si kerül el csábulnunk e
„nagy sze rû” le he tô sé gekt ôl és en ged ve a kí sér tés nek 2400 dpi-re ál lít juk a fel bon -
tást, te hát négy sze re sen túl lép jük esz kö zünk fi zi kai ké pes sé gén ek ha tá rát?

Csoda ek kor sem tört é nik, gé pünk to vábbra is 600 dpi-vel szken nel, többre
ug yan is nem ké pes. Az ered e ti rôl vett 600 dpi sûrû sé gû, va ló di min ták ott so ra -
kozn ak a me mó riá ban, ahogy azt a 84. ábra mu tat ja.

Azon ban mi vel mi 2400 dpi fe l bon tást vár unk szken ner ünk tôl, az nem te -
het mást, mint min den két egy más mel let ti va ló di kép pont kö zé be ikt at még há -
rom-hár om üres oszl o pot, s ugya nezt tes zi min den két egy más ala tt lé vô kép -
pont tal is, köz éjük tesz há rom-há rom üres sort. A kia la kult, megl e he tô sen héz a -
gos min tá zat a 85. áb rán lát ha tó, min den 4◊4 pi xeles te rü let bal fe l sô sark á ban
az eredeti pix el lel, me lyet a szken ner a képrôl ve tt, a töb bi 15 da rab egye lôre
üres. Az elôzô áb ra bal al só sar ká tól szá mítva há romsor nyi és kétosz lop nyi kép -
pon tot hagy junk el. Az így ka pott ábra bal al só sar ká nak 3◊3 kép pont ját na gyít -
juk ki (ott vék ony ke ret tel jel öl ve). 

Ezt kö ve ti az üres pi xelek ki tölt é se a be ál lí tott int er po láci ós el jár ás nak meg -
fel e lô en. A Nea rest Nei gh bor el já rás egy ür es pi xel szí né nek ki szám í tá sa he lyett
egy sz e rû en meg ism ét li az ere de ti cel la sz í nét, min dezt an nyi szor te szi, ahány cel -
lát ki kell töltenie a na gyí tás sze rint. A fel bon tás te hát nö vek szik, de az ered mény
olyan, mint ha a pi xe lek mé re tét nö veltük vol na csak meg. A Bi li ne ar met ó dus
egy üres cel la színének kis zá mí tá sa kor a jobb ra-bal ra mel let te és az al at ta-fel et te

lé vô cel lák szí ne i nek át la gá val szá mol,
míg a Bi cu bic mód szer fi gye lembe ve szi
az üres cella kö rüli mind a nyolc sz om -
széd színét, de a vízs zin tes és füg gôl e ges
szom szé dok ér té ke ih ez ké pest az át ló san
el he lyez ke dôk el té ré seit fe le ak ko ra sú -
lyoz ás sal sze re pelte ti. A há rom el já rás
közül az el sô a leg gyor sabb, de leg pon tat -
lan abb ered ményt ad ja, míg a har mad ik
ki szá mítá sa tart leg to vább, de az el ért
ered mény is jobb. Amennyi ben két
szom szé dos va lódi kép pont kö zé több
üres ke rül, ak kor az ér té kek et egy li ne á ris
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84. áb ra 
600 dpi-vel szkenne lt minta 
(100-szo ros nag yí tás)



skál án oszt ja el az in ter pol á ci ós el já rás. A hár om in ter po lá ciós mód szer alap jait a
86. ábra tes zi vi zuá li san is ért hetô vé.

Vissza térve a 2400 dpi-s szkenn e lés kép pon tala kí tás á ra, a fen ti el já rá sok va -
la me lyi ké vel a prog ram kiszámítja az üres cel lák kö ze lí tô értékeit. E pi xe lek azon -
ban már nem az er e de ti ké p rôl szár maz nak, han em a be ál lí tott inte r po lá ciós el -
já rás ál tal meg ha tár o zot tak. A 87. áb rán a 84. áb ra be ke re te zett 3◊3 pix e lé nek
600-ról 2400 dpi-re va ló fi no mí tá sa lát ha tó rendre a Ne a rest Ne igh bor, a Bi li -
ne ar és a Bicubic in terp o lá ció eredm é nye ként. A vi szonyl ag jó er ed mé nyek elle -
nére ve gyük azon ban fig ye lem be, hogy az így kel et ke zett kép min den 16 pont -
já ból csak egy a va ló di, a töb bi ti ze nöt pe dig in ter po lác ió ered mé nye! To vább
sar kítva a kér dést: min den 16 kép pontból cs ak 1 va ló di, 15 pe dig ha mis. Az
ilyen ké pet én nem te kin tem az ere de ti repro duk ci ó já nak. Az ered mény jól
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85. ábra 
A négy szer es na gyí tás 
(600-ról 2400 dpi-re) el sô fá zisa

Bilinear

Nearest Neighbor

Bicubic
86. áb ra 
A három in terp o lá ci ós el já rás lé nye ge



megkö ze líth e ti az ere de tit ott, ahol ki csi az el térés
a szom szé dos pi xe lek közö tt, vi szont nagy on is el -
tér het at tól olyan he lye ken, ahol hir tel en kont -
raszt vál tá sok van nak a ké pen (a kontr aszt vált á sok
hel ye el tol ód hat).

Eh hez ké pest néz zük meg, hogy mily en lett
az ere de ti kép ugyan azon rész le te va ló ban 2400
dpi-vel szken nel ve. Az er ed mény a 88. áb rán lát -
ha tó. A két áb ra kö zöt ti el tér és re mél em ma gáé rt
be szél.

Össze fog lalva meg áll apít ha tó te hát, hogy a
lapszk en ner fi zi kai fe l bon tá sá tól (600–1200 dpi)

és a fel adat jel le gét ôl füg gô en ál ta lá ban 2–6-szo ros li ne á ris nag yí tás ra képes, a
dia  felt ét tel ren del ke zôk át né ze ti ere de tik di gi ta li zá lá sára is al kal ma sak. A sík -
szken ne rek vo na las, szür keár nya lat os és RGB szín mó dú szí nes ké pet ál lí tanak elô
az ere de ti rôl, a ké pek for má tu ma sza ba don be ál lít ha tó a meg haj tósz oft ver kí -
nála tá ból. A leggyak rab ban hasz nált TIFF, EPS és JPEG for má tu mok írá sára
mind eg yik szoft ver al kal mas. A lapsz ken ner ek hát rá nya a már em lí tett kor lá to -
zott mér té kû na gyít hat ó ság mel lett a szín hû ség, po n to sab ban an nak hi á nya. Az
ere de ti és a szken nelt kép szí nei, sz í nár nyal a tai nem tel je sen azo nos ak. Hátr ány
még 3,0 körü li den zi tá suk, az az a jó pa pír ké pek 3,0–3,2, a ki tûnô mi nô sé gû diák
3,2–3,5 körü li den zi tá sa it nem tud ják tel jes mér ték ben át vin ni, a ké pek söté tebb
tó nu sai ban je len tôs ebb lesz az ár nya lat vesz tés, mint a vilá go sabb ré sze ken.

Az elôzô be kezd és ben le ír tak az A/4-es mé re tû, 100–200 000 Ft ár fek vé sû,
félp ro fi szkenn e rek re vo nat koz nak. Az ol csóbb esz kö zök csak ama tôr fel ada tok
el lá tá sá ra alk al ma sak. Az A/3 vagy en nél is na gyobb fe lü le tû síksz kenn e rek már
pro fi ki vi te lûek, ma xim á lis fiz i kai fel bon tá suk 1200–2400 dpi. Elô ké szí tô stúdi -
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87. ábra 
Ne a rest Neighbor, Bi li near és Bi bu bic inte r po lá ció 600-ról 2400 dpi-re

88. áb ra 
Val ó di 2400 dpi-s szken nelés



ók haszn ál ják olyan nagy mére tû ké pe re det ik di git a li zá lás á ra, mel yek elô ze tes
fény ké pe zése ne he zen meg old ha tó, ép pen ezért túl zot tan drá ga len ne.

Na gyobb mé re tû profi mun káh oz min den kép pen dobsz ken ner hasz ná la ta
ajánl ott. 

DOBSZ KEN NER IGÉNY BEVÉ TE LE

A leg egy sze rûbb dobsz ken ne rek fizikai fe l bon tá sa is 3600 dpi, át la gos ér zé -
keny sé gük 5000, csúcst el je sítm é nyük 8000 dpi kö rüli ér ték; ép pen ezért nem ta -
lál ha tók meg mind en bo kor ban, in kább nagy obb elô ké szí tô stúdi ók, nyom dák
tu laj don á ban van nak, ahol három mûszakban hasz nál ják ki ké pes ség e i ket. 

Egya ránt alk al ma sak r áné ze ti és át né zeti ere de tik di gi ta li zá lásá ra, de az ese -
tek több sé gé ben di át szkenn el nek ve lük. A haj lé kony ere de ti ket az át lát szó (üveg,
il let ve mû any ag) hen ger pa lást já ra ra gaszt ják cel luxs zal, eg yszer re akár töb bet is,
be te rítve a pa lást tel jes fe lü let ét. Mindössze annyi a ki kötés, hogy egy me net ben
vagy csak rá néz e ti, vagy cs ak át né ze ti ered e ti hasz nál ha tó, his zen itt is en nek
függ vén yé ben kell ak tiv i zál ni a meg vi lá gí tó rend szert. A fel ra gaszt ott ered e ti ket
elôzô leg zsír tala nít ják, hogy el tün tes sék ról uk az ujj len yo ma to kat és egyéb
szennyezô dé se ket. A karcok ok oz ta hi bák ki kü szö bö lé sé re fi nom ola j jal kez e lik
ôket. Az ere det ik tar tó heng e rét min den hasz ná lat elôtt ala po san me gtisz títj ák,
ez zel is csök kent ve a hi b ale hetô sé ge ket. Eg yszó val min dent el kö vet nek, hogy az
ere de ti rôl el tünt es se nek minden fi zik ai hi bát, am ely hátr á nyo san hat na a di gi ta -
li zá lás mi nô sé gére. Síkszk en ne rek hasz nála ta kor mi n de me elô ké szítô mûv e le tek
ál ta lá ban el ma rad nak, a di gi ta liz á lás uj jle nyo mat ok kal, kar cok kal és az üveg fe lü -
le ten lévô foltokkal együtt törté nik.

Át né ze ti ere deti ese tén az ered e tit tar tó hen ger ten gel yé nek von alá ba ültetett
kép me gvi lá gí tó lám pa fé nyét kondenzorral pár hu za mosí t va ve tí tik a for dít óp riz -
mára, s in nen ke rül az ered e ti re kis át mé rô jû ke rek fény folt ként, ahogy az a 89.
áb rán lát ha tó. A fény folt át mé rô je a fel bon tási ig é nyek nek me gfe le lôen vál toz -
tatha tó. 

Rá né zeti er e de ti di gi ta li zá lá sa kor a le ta po ga tó fejb en lé vô lám pa rend szer ak -
ti vi záló dik, amely kör kö rö sen vi lá gít ja meg az erede tit. Mind két me gvi lá gítá s nál
igen po n to san szabá lyo zott szín hô mér sék le tû ha lo gén lám pá kat hasz nál nak
(3200 K), s üzemi fe szült sé gü ket nag yon pon to san be ál lít ják. Az ál ta luk ki bo -
csát ott infr a vö rös su gar a kat hôs zû rôk al kalm a zá sá val küs zö bö lik ki, ne hogy ezek
is be les zól ja nak a kép al ko tás fo lyam a tá ba. A kép e re de tik egy pont já nak éles le -
ké pe zé sét teszi lehetôvé a le ta pog a tó fej op ti ká ja, mely nek se gít sé gé vel a külö n bö -
zô va s tag sá gú ere de tik éles sé ge sza bá lyoz ha tó. Blende seg ít sé gé vel ál lít ha tó a
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kívánt fel bon tás nak meg fe le lô fény su gá rát mé rô, mely a fi zi kai fel bon tás tág
határok kö zöt ti be ál lí tásá ra szol gál. A sz ín bon tás hoz (rög tön CMYK ki me net)
szük ség van ar ra is, hogy egy pi xel nél nag yobb ter ü le tet (a kép pont kör nye zetét
– rács pont ki a lakí tás) lás suk; az opti ka er re is al kal mas, lásd a 90. áb rát.

A dobszke n ner leh e tô vé te szi, hogy az eredetirôl di gi ta li zált szí nes kép akár
RGB, ak ár CMYK mó dú le gyen. A szken ner ér zé kelô e le mei nem CCD-k, ha -
nem fo ton sok szo ro zók, me lyek rés zé re a a pi xel rôl ér ke zô su gár nya lá bot a le ta -
pog a tó fej opti ká ja fény szû rôk, priz mák, fé li gá te resztô tük rök segítségével RGB
összetevôire bont ja. Az így ka pott fény su ga rak a fo tons ok szo roz ók ban al a kul nak
át erôs sé gük nek megfelelô elektr o ni kus je lek ké a tov áb bi fel dol go zás hoz. CMYK
össze te vôk ké a kon vert er, a maj dani nyomda fes té kek szín hi bá it javí tó in ter fe ren -
cia szû rôk és a fe ke te szín szá mí tó egy ség ala kít ja át a be ér kezô je le ket.
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89. áb ra 
Dobsz ken ner le ta po gat á sa 
át né ze ti ere de ti nél

90. ábra 
Dobsz ken ner le ta pog a tá sa 
rá né ze ti ere de ti ese tén



DIG I TÁ LIS FÉNY KÉ PEZ Ô GÉP ALK AL MA ZÁSA

Az elsô – film nél kül dolg o zó –, ma digitálisnak, ré geb ben elektronikusnak
nev e zett fényké pe zô gé pek (a ja pán Sony cég konst ruk ciói) 1981-ben je lent ek
meg a pia con. Az 1984-es Los An ge les-i olim pi án a ja pán sport fotó sok már oly
si ker rel alk al maz ták a di git á lis fény ké pe zôg é pet (91. áb ra), hogy tar tani tud ták a
ver senyt a ha gyo má nyos, fil mes gé peket használó kol lé gá ik kal, már ami az expo -
ná lás tól az újság meg jel e né sé ig el telt idôt ille ti. 

Ha gyo má nyos fény ké pez ô gé pet hasz nál va az ex po zí ci ót kö ve tô en a fi lm ne -
ga tí vot egy la bo rató ri um ban kell elô hívni, az elô hív ást megs za kí tani, fi xálni, öb -
lí te ni, szá ríta ni, majd a pap ír kép pel ugya ne zek et a mûv e le te ket el vé gez ni. Di a -
po zit í vot hasz nál va a fen ti mû vel et sort csak egy szer vé gez zük el. Ez után a
papírképet vagy a di át di gi tal i zál ni (szke n nel tetni) visszük, hogy az illu szt rá ció a
meg fe lelô mé retben, szín mód ban, szín mélys ég ben, fel bon tás ban di gi táli san áll -
jon ren del kez é sünk re a to vább feld ol go zás ér de ké ben.

Di gi tá lis fény kép e zô gé pet hasz nál va az ex pozí ci ót kö ve tôen kb. egy perc
múl va (ma xi mum ennyi a men tési idô) már ott is van a di gi tali zált il luszt rá ció a
hát tér tá ron. Nincs szüks ég filmre, la bor ra, vegy szer ek re, el ma rad nak a la bo rá lási
mû ve le tek és a kü lön me net ben tört é nô digi ta li zá lás is. Az ered mény né hány
röp ke perc alatt mû hold on ke resz tül akár a világ má sik fel ére is el küld he tô.
A megoldás gyors és egy sze rû, de nem ol csó. Az így kés zült kép ek mé rete sem túl
nagy, a ké pet alko tó pi xe lek szá ma a fény ké pez ô gép szer ke ze te által meg hat á -
rozott.

A di gi tá lis fény kép e zô gé pek kép al ko tó ele me ugyan az a CCD, mint a lap -
szkenn e rek nél. Csak hogy itt nem há rom sor – kü lön-kü lön az R, a G és a B
tarto mány ra ér zé ke nyí tett – CCD elem szer e pel, ha nem mátr ix sze rûen osz lo -
pok ba és so rok ba ren de zett, R, G, B-re ér zé ke nyít ett CCD hár ma sok dig i ta li zál -
ják az op ti ka ál tal a le ké pe zé si sík ra ve tí tett látv ányt. Ily mó don a ké pet al ko tó
pi xel ek száma a di git á lis fény ké pe zôg ép gyárt á sa kor meg ha táro zott. 

Az el sô, amat ôr cé lok ra for gal maz ott gé pek még csak 640◊480 kép pont ra
bon tot ták fel a lát ványt nyolcb i tes szín mély ség ben és a gép be építe tt floppy meg -
hajtó se gít sé gév el 3,5“-es haj lé kony le mez re rögz í tet ték a ké pet JPEG for mátu m -
ban, 6-os kép mi nô sé gû fo ko zat ban, ami vesz te ség es tö mör í tést je lent. Egy
floppy ra így 20-30 kép is el fért. Egy ilyen kép mé re te it mu tat ja be a 8. táblá zat
kü lön bözô fel bon tá si ér té kek mel lett. A 72 dpi a ké per nyôk, így az in ter net fel -
bon tá sa, 150 dpi-s kép szük sé gelt e tik egy szí nes nyom tatá s hoz, 300 dpi pe dig a
sz í nes nyom dai meg jele nés hez kell.
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91. ábra 
Di gi tá lis fény képe zô gép



Az ilyen kép ol da la i nak aránya 3:4, ami meg eg ye zik a kép er nyôk ma gas ság-
széles ség ará nyá val, szem ben a ha gyo má nyos fil mek, di a poz i tí vok képko c ká i nak
2:3 ol dal ará nyá val (24◊36, 60◊90 vagy 90◊120 mm). Rá adá sul a 480◊640 pixe -
les mér et ép pen a VGA kép er nyôk szab ván yos fel bon tá sa. Ebbôl is lát szik, hogy
ezek a gé pek és a ve lük ké szít hetô ké pek csak ama tôr cé lok ra (elekt ro nikus csa -
lá di fo tó ké per nyôre va gy szí nes nyomta tó ra) hasz nál hat ók fel.

A di gitá lis fény ké pe zô gé pek meg je le né sév el ala kult ki a ké pek jel lem zésé re
egy új fo galom, a me ga pix el. Egy kész dig i tá lis kép egy ér tel mû en jel le mez he tô a
kép mód (li ne art, grays ca le, RGB color, CMYK co lor stb.), a szín mély ség (1, 2,
4, 8, 10, 12 bit szí nen ként), a ké pet al ko tó pi xel so rok és -os z lo pok számá val.
A kép tá rol á sa kor ezen ada to kat val a mi lyen rend szer ben, for má tum ban ment jük
el. A kép mé ret é nek (pi xels zá má nak) le írá sá ra azon ban a pi xel so rok és osz lo pok
szám á nak me ga dása he lyett sok kal szí vese b ben hasz nál juk a kép szé les sé gé nek és
ma ga ssá gá nak cm-ben me gad ott ér té kei mel lett fel bon tá sá nak köz lé sét pi xel per
inch ben. A digi tá lis fé ny ké pe zô gé pek mi nô sé gi össze ha son lít á sá hoz vi szont ép -
pen a kép pont so rok és -oszl o pok szá má nak meg adá sa a fon tos; pon to sab ban azo -
nos kép mó dot (RGB) és szí nmély sé get (8 bit) felt é te lezve a ké pet alk o tó pi xe lek
szá ma (a sor ok és osz lop ok szor za ta) egy ér tel mû en mi nô sí ti a di gi tál is fényk é pe -
zô gép ké pes sé ge it. A sorok és osz lopok szor za tából ka pott pix el számból a szo ká -
sos ezr es – pon to sab ban 1024-es – osz tás sal kap juk a ki lo pi xel (Kpi xel), új abb
átvál tás sal pe dig a me ga pixel (Mpi xel) szá mot. Az ed dig tárgyalt 640◊480 kép -
pont os gép ké pe te hát 307 200 pi xelt tar talm az, ami pont o san 300 Kpi xelt, il -
letve 0,29 Mpi xelt je lent.

Az elô zô be kez dés ek ben le írt di gi tá lis fény ké pezô gép 1995-ben még ezer
dol lár ba ke rült. Öt év vel ké sôbb egy 1,5 Mpi xe les gép kb. szá ze zer for int ba ke -
rül és mint egy két szer ennyi ért adnak egy 3–3,6 Mpix e les ké szülé ket. A moz gó
alk at ré szek et tar tal ma zó, könnyen el rom ló, ko szo ló dó, lassú floppym eg haj tót
fel vált ot ta a PCMC kár tya, amely egy moz gó al kat rés zek nélk ü li hát tér tár.
Gyors, ki csi és csak nagy ka la páccsal te he tô tönk re. Mé re te it a 92. áb ra mu tat ja.
A PCMC kár tyák ka pac i tá sa 8, 10, 16, 20, 32, 64 MB. A ké pek 8-as min ô sé gû
JPEG tö mör í tés sel kerü l nek rá juk, ami azt je len ti, hogy egy 1,5 Mpi xel es RGB
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Felbontás 72 dpi 150 dpi 300 dpi
Szélesség 640 pixel 22,57 cm 10,83 cm 5,41 cm
Magasság 480 pixel 16,93 cm 8,12 cm 4,06 cm

8. táblázat
Kis digitális fénykép mérete eltérô felbontásoknál



ké pet a 4,5 MB-ról kb. 400 KB-ra tö mö ríte nek össze vesz te ség gel, így a leg ki -
sebb kár tyára is mint egy húsz fe l vé tel fér el.

Ezek a gé pek már a hagy o má nyos ne ga tívv al, il let ve diap o zi tív val meg egye -
zô (3:2) ol dal ará nyú ké pe ket ké szí te nek. E képek jel lem zô ada ta it mu tat ja be a
9. tá bá zat.

Mint az ada tokból le olvas ha tó, ezek a gé pek már fel haszn ál ha tók ki sebb pro -
fi fel adat ok meg ol dá sá ra, il let ve az ok tat ás ban ki tû nô en alkalmazhatók. Digitális
fény ké pe zô gép pel ké szült a 91. és a 92. áb ra és mind ket tô el bírt vol na a meg -
jelen  te tettn él na gyobb mé ret et is. Ér de mes meg je gyez ni, hogy a más fél me ga -
pixeles szí nes kép kb. A/6-os, a 3,6 Mpi xe les pe dig mi n tegy A/5-ös mé retben je -
len het meg a nyom dai ter méke ken. 

A profi di gi tá lis fény ké pe zôgé pek bô ven 10 Mpi xel fö löt ti képe ket ké szí te -
nek, tá ro lá su kat vesz te ség men tes tömö rí tés sel old ják meg. Egy 10 Mpix e les kép
RBG mód ban 30, CMYK-ban 40 MB nagy sá gú, vesz te ségme n te sen tö mö rít ve
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92. ábra 
PCMC ká r tya, 
kül sô megh aj tó egy sé ge 
és egy gyuf ás do boz

Fel bont ás 72 dpi 150 dpi 300 dpi
1,5 Mpi xe les kép
Szé les ség 1536 pi xel 54,18 cm 26,00 cm 13,00 cm
Ma gas ság 1024 pi xel 36,12 cm 17,34 cm 08,67 cm
3,6 Mpi xel es kép
Széles ség 2400 pi xel 88,66 cm 40,64 cm 20,32 cm
Ma gas ság 1600 pi xel 56,44 cm 27,09 cm 13,54 cm

9. táb láz at
Mai di git á lis fény kép mér e te el té rô felbo n tá sok nál



kb. 15, il letve 20 MB-ot fo g lal el a hát tér tá ron, ezért e gé pek több nyi re kü lön
kül sô win ches te re ket haszná l nak a ké pek tá ro lás á ra. A men té si idô is hosszú,
ezért sporteseményeknél nem, in kább mû ter mi fe l vé te lek nél hasz nál ják ôket.
Leg töb bször egy szá mító gép me rev lem e ze a hát tér táruk, s az el ké szült kép a gép
mo ni to rán meg te kinth e tô, ta nul má nyoz ható és az ered mény isme re té ben a fel -
vét el a meg fele lô mó dos í tá sok kal (be áll í tás, fô- és der í tô fé nyek meg vál tozt a tá sa
stb.) azon nal meg is mé tel he tô, a rossz kép a hát tér tár ról tö röl he tô. E ma si nák
vagy tel je sen di gi tá li sak, vagy egy drá ga fi l mes gép há tlap ja he lyére sze rel ik az
úgy ne ve zett di gi tá lis hát fa lat, s a ké pet az ere de ti op ti ka ké pe zi le a fe l vé te li síkra.
Az ilyen ké szü lék ek ára több mill ió fo rint.

A ha gyomá nyos és a di gi tá lis fény ké pe zô gé peket összeh a son lítva a leg szem -
be tû nôbb kü lönb ség a fel bon tá suk ban van. A ha gyo má nyos ne gatí vok, di a po zi -
tí vek fel bon tá sa 5000–8000 dpi. Az 5000 inká bb a 35 mm-es kis fil mekre és
diák ra, míg a nyol cezres fe l bon tás in kább a pro fi 6◊6, 6◊9, ill et ve 9◊9 cm-es dia -
po zití vek re jel lem zô. Ez azt je len ti, hogy amíg a kb. 200 000 Ft-os di gitá lis fény -
ké pe zô gép ál tal elô ál lít ott kép mindössze 3–3,6 mil lió pi xel bôl áll, ad dig az
ugyan  ilyen ár fek vé sû ha gyo má nyos kisfi l mes gép ek 24◊36 mm-es kép koc kája
– 5000 dpi-s fel bon tást vé ve alapul – mint egy 31,93 mil lió (sza bály ta lan, el té rô
ala kú és mé re tû) pi xelt (ezüst szem csét) tarta l maz. A nagy já ból tí zs ze res pi xel szám
azt er ed mé nyezi, hogy a ha gyom á nyos kép li neár i san kb. hár om szor ak ko ra mé -
retb en hasz nál ha tó fel, mint tiz ed annyi kép pon tot ta r tal ma zó dig i tá lis tár sa.

Egy pr o fi 6◊9 cm-es ha gyo má nyos dia pe dig – 8000 dpi-vel szá mol va –
510,86 mil lió pi xel bôl áll, így ma xi má lis li ne á ris nag yí tá sa mint egy 13-szo ro sa
le het digi tá lis tá r sá é nak. Ter mé sze tes en ezen el mé le ti ma xi mum ok al kal ma zá -
sakor a ha gyo mán yos kép már szét esô ben lesz, de a digitálisnál két sz er, il let ve tíz -
szer na gyobb li ne á ris nag yí tás problé ma men tes en me gold ható.

A dig i tá lis fény ké pez ô gé pek ér zé ke lôi 1995-ig ki zá ról ag CCD-k vol tak. Mé -
re tük bôl és ki ol va sási tech no lógi á juk ból adó dó an nem lehe tett 1,5 mil lió pi xel -
nél nag yobb érz é ke lô ket gyár tani. A kil enc ve nes évek kö ze pé tôl azon ban a di gi -
tá lis fény képe zô gé pek ér zé kelô i nek gyár tás á nál is al kal maz ni kezdt ék a más in -
teg rált áram kö rök el ôál lí tásá nál már b evált kop le ment er fé mox id-fél ve ze tô
(CMOS) tech no ló gi át, mely nek se gít sé gév el az ér zé ke lôk kö zön ség es szi lí cium -
le me ze ken nagyüzemi mód szere k kel kis mér et ben, ol csón és tö me gév el elô ál lít -
ha tók. A di gi tális ké pek pi xel szá mát ez zel a tech no ló gi áv al tor náz ták fel 3–3,6
me gap i xel re úgy, hogy köz ben a gé pek ára is csök kent. A ké tez res év ta lál má nya
az új tí pu sú CMOS szen zor, mely a lát ványt 16,8 mil lió kép pont ra bontja, ami
a ha gyo má nyos kis fil mes fény ké pez ô gé pek ál tal alk o tott kép pi xel szá má nak
mint egy fele, há rom ne gye de at tól füg gôen, hogy mennyi re érzé keny a gép be tett
film. A CMOS ér zék e lôk leh e tô vé te szik a kép egy fon tos, na gyí tott rész let é nek

125



akár tö b bszö ri ta nul mán yo zá sát is pél dá ul a fó kusz, il letve a meg vi lá gí tás b eál lí -
tá  sa köz ben, anélk ül, hogy ex po nál nunk kel le ne. Ugyan ak kor ener gi afo gyaszt á -
suk is csak mint egy tiz e de a CCD ér zé ke lôké nek. Ezek a di gi tá lis fény ké pe zô -
gépek már fel bon tás ban is fel ves zik a ver senyt fil mes tár sa ik kal.

DIGI TÁ LIS KÉ PE RE DE TI KÉS ZÍ TÉ SE

Ma, az ez red ford u ló tá ján eg y re gyakoribbá vá lik, hogy a fes tômû vész vagy
gr a fi kus sa ját szá mító gé pe elôtt ül ve, va la mil yen kép ma nip u lá ci ós prog ramot
haszná l va a kép er nyôn hoz za lét re a me g ren delt mûv é szi ill uszt rá ci ót vagy a sa -
ját belsô vi lá gá ból fa ka dó mû vé szi alkotást. Az így létr e jött high re so lu tion (HR,
ma gas fel bon tá sú) di gi tál is ké per e de ti ket a mû vész ál ta lá ban megtartja ma gá nak,
csak ezek low res o lu ti on (LR, ala csony fel bon tá sú) és ind e xed col or mó dúra
(mind össze 256 szín) kon ver tált vál to za tai kat küldi el nem zetk ö zi, avagy ha zai
elekt ro ni kus (in ter netes) ga lér i ák nak, il let ve teszi fel sa ját hon lap já ra. A mû sok -
szor éve kig csak a vir tu á lis vi lág ban, a ké per nyô kön lé te zik, míg az tán ma te riali -
zá ló dik – mint a mû vész ált al szabá lyos szig na tú ráv al el lát ott gra fi kai lap – egy
szí nes nyo mat for má já ban, eset leg meg jele nik egy nyom dai úton el ôál lí tott ka ta -
lóg us ban, vagy mint pla kát kerül az ut cákra.

Il yen eset ek ben az illusztráció el eve di gi ta li zált for má ban ké szül, nin csen
ana lóg me gfe le lôje, a di gi ta li zált, kép er nyôn meg je lenô kép ma ga az er e de ti.
A hag yo má nyos gra fikai el já rá sokk al össz ehaso n lít va – ahol a nyom ó for ma a réz -
le mez, li tó kô, li nó le um stb. –, itt nyo mó for má nak ma ga az el men tett fájl te -
kinth e tô, his zen ró la ké szüln ek a nyo ma tok. A ha gyo má nyos tech ni kák nál az
összes ter ve zett pél dány szá mot egy szerre nyomja meg a mû vész ma ga vagy az ál -
ta la meg bíz ott szak em ber és az egyes nyo mat ok sor szá moz á sa en nek al ap ján tör -
té nik. A nyo móf or mát a kí vánt példá ny szám nyo más után ál ta lá ban meg sem mi -
sí tik (rézle mez nél, vas le mez nél át ló san egy erôt el jes kar cot húz nak a rajz ba, li tó -
kô nél meg csi szol ják a kö vet stb.), ez zel biz to sítva, hogy késôbb ne le hes sen
to váb bi nyoma to kat ké szít e ni a fo r má ról. Di gi tá lis al ko tás nál azon ban a mû vész
cs ak meg áll apí t ja a maj dani nyo mat ok ma xi má lis szá mát és csak megr en de lés
ese tén nyomt at, szig nál. Itt is csak a mû vész ál tal szab á lyos szig na túrá val ellá tott
nyo matok te kint hetôk ere det i nek, az összes töb bi – bár azon os az er e de ti vel –
csak mint rep ro duk ció jöh et szóba. Mi vel a di gi tá lis fájl – szemb en a hag yo má -
nyos nyo mófo r mák kal – na gyon könnyen má solha tó, sokszorosítható, ezért
szinte le he tet len biz to sí ta ni, bizonyítani a di gi tá lis nyo mó forma meg sem mi sít é -
sét.
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KÉP MÓ DOK

Az ere de tik di gi ta li zá lá sakor egyik leg fonto sabb dön tés a kép mód (sz í nmód)
meg ha tá ro zá sa, ug yan is egy szí nes ere de ti is fel hasz ná lha tó akár szürkeárnyalatos,
akár vo nal as módban. A már di gi tal i zált il luszt rá ció a fel dol go zása so rán á tal a kít -
ha tó egyik kép mó d ból a má sik ba. Ve gyük sor ra a kép mó do kat.

Vo na las (bit map, line art) mód 
Minden kép pont csak fe ke te, vagy csak fe hér le het, az az egy bi ten ábr á zol -

ható egy pix el nyi in form á ció. Ny om ta tásk or, l evi lá gí tásk or nincs rács kép zés,
ezért a di gi tal i zált kép felbontása leh e tô leg egyez zen meg az out put esz köz é vel,
va gy leg alább pont o san fe le, har ma da, negy e de le gyen a nyom tató, le vil á gí tó fel -
bon tá sá nak. Miv el a von a las ké pmód ke vés ma ni pu láci ós le he tô ség et biz to sít,
ezért az ilyen ké pe ket grays cale mód ba kon vertá l juk, ott ja vítj uk, alak ít juk ôk et,
majd a mun ka vég ez tével vissza vál tunk bit map mód ba.

Szür ke ár nya la tos (grays cale) mód 
Az ilyen ké pe ket mond ja a köz nyelv fe ke te-fe hér fo tókn ak. Itt a tisz ta fek e -

te és fe hér mel lett az egyes pi xelek a szür ke kü lön bö zô ár nya la ta it is felv e he tik,
még pe dig a két szélsô ér té ket is bel e szá mítva ös sze sen 256=28 ár nya la tot, te hát
ezen ké pek szín mély sé ge nyolc bit. Ez az árn ya lat szám már biz tos ít ja, hogy a ké -
pet foly to nos ár nyala tú nak lássuk, hisz szemü nk va lah ol a 64 ár nya lat alatt lát ja
a ké pet kül ön ál ló fol tok ból fel épül ô nek.

Ér dekes le het szá munkra a szür ke ár nyal a tos ké pek vo na las sá va ló kon ver tá -
lá sa. Ek kor ug yan is – a listavezetô kép fel dolg o zó prog ram ban – öt lehe tô ség kö -
zül vála szt ha tunk.
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93. áb ra 
Grayscale–tr es hold
konve r zió



Tres hold, az 50%-os ha tár ér ték az el sô vá lasz tá si le he tôs é günk. Ek kor a már
di git a li zált ár nya la tos il luszt rá ció 50% alat ti szürk ét tarta l ma zó pi xe lei fe hérek
lesz nek, a töb biek fe ke tére vá l toz nak a kon ver zió során. A le he tôs ég ak kor hasz -
nos, ha min den képpen két – jól el kü löní t he tô en lát ha tó fol tok ból ál ló – leh e tô -
ségre kí ván juk kor lá toz ni az árny alat terj e del met. Pél dát a 93. áb ra mu tat.

Pat tern Dit hern, az az árny alás min tá val, az a le he tôség, amit má so dikk ént
vá laszt ha tunk. Ez az elj á rás a ki vi te li esz köz dpi fel bon tá sá val meg egye zô en, elô -
re el ké szít ett alakú, és az egyes szürke fo ko za tokn ak meg fe lelô tó nu sú mint ák se -
gí tsé gé vel szi mu lál ja a szür ke ár nya la ta it. Jó felb on tás mel lett ha sz ná la ta ind o -
kolt, azon ban a min ták elô re el ren dez ett alak ja oly kor za varó leh et. A meg oldás
a 94. ábrán lát ha tó.
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94. áb ra 
Graysc a le–Patt ern Dith ern
konv er zió

95. ábra 
Gr ays ca le–Dif fu sion Dit hern kon ver zió 300 és 72 dpi-n



Diffu si on Dit her, azaz sz órt árny alás a har ma dik va ri á ció. Ez az áta la kít ás – a
grafi ka i lag – leg több et ígé rô le he tôs ég. A kon ver zió lé nye ge, hogy a prog ram az
erede ti egy adott – a di gi tal i zá lás fel bon tása (max. 150–300 dpi) által meg ha tá -
ro zott te rü let é re, pix e lé re (kép pont já ra) – az ál ta lunk meg vá laszt ott – a ki me neti
es zköz fel bontá sá nak meg fe le lô (600–2540 dpi) – fel bon tással vé let lensz e rû en
he lyez el fe ke te ponto kat úgy, hogy azok össz te rü le tén ek a pix el egész te rü let hez
vi szo nyí tott ará nya meg egyez zen az ak tu á lis kép pont szür ke fo ko za táv al. Az ál ta -
lunk meg vá lasztha tó ki me ne ti felb on tás na gyon tág leh e tô sé gek et bizto sít szá -
munkra a szin te ész re vehe tet len grays cale szi mulá ció (nyol cad akk o ra tár te rül e -
ten meg va ló sít va), ille t ve a na gyon is lát ha tó, pixeles árnyalás kö zött, amint azt
a 95. áb ra szem lél te ti.

129

96. áb ra 
Grays ca le–Ha lf to ne Screen ko n ver zió



Half tone Scre en, az az rasz terrá cs ké szí té se a va ló di au to tí pi ák ké szíté sé re
hasz nál ható ne gye dik le he tô ség. Szi mu lál ja a nyomtató, le vi lágí tó le he tô ség e it.
Be ál lít hatj uk a rács sû rû ség et (frek venc i át, lpi-ért é ket) ép púgy, mint az el forg a tás
szö gét, il let ve a rács pont alak ját. Érd e kes me gol dá sok alak ul hat nak ki, né hány le -
he tô sé get a 96. áb ra mu tat be. Az egyes kon ver ziós ada tok a kö vetk e zôk:

a) grays ca le, 8 bit, 300 dpi, 150 lpi
b) bit map, 300 dpi, 75 lpi, 45°, rou nd
c) bit map, 300 dpi, 60 lpi, 45°, dia mond
d) bit map, 300 dpi, 50 lpi, 45°, el lip se
e) bit map, 300 dpi, 30 lpi, 0°, li ne
f) bit map, 300 dpi, 30 lpi, 45°, squ a re

Cus tom Pat tern, azaz az ált a lunk definiált rács pont alak, az elô zô le he tô ség -
nek speciális ese te. Lén ye ge, hogy a prog ram az álta lunk elô re de fi ni ált min tát
veszi a rács pont alak ján ak, és az eg yes szür ke fo ko za tok at kép vi se lô rasz ter pontok
ki ala kí tá sát ehhez az alak hoz iga zítja.

Dup lex (du o to ne) mód 
Nem túl gya kori vá laszt ás. Hasz nála ta leg több ször nyomd a tech nik ai okok -

ból in dok olt. Eg yrészt ak kor vá laszth a tó, ha az alap szín – töb bnyi re fe ke te – mel -
lé egy má sik színt – kla sszi kus eset ben barn át vagy ké ket – sze ret nénk nyom tatni
az egyéb ként szürke s ká lás il luszt rá ci óba. Ez a hu sza dik szá zad eleji fe ke te-feh ér
fo tók ké kí tés é nek, il letve bar nít á sá nak ké sei szi mulá ci ó ja. Az így ké szít ett du oton
ké pek jóv al több árny a lat meg jele ní té sé re ké pe sek, mint egy sze rû szür ke ár nyal a -
tos tár sa ik. Az árn ya lat növ e ke dés oka ab ban a tényb en rejlik, hogy az of szet tech -
ni ka csak na gyon vé kony fes ték ré teg át vi te lére kép es egy lé pés ben. A má sod ik
kék, ille t ve barna nyo móf o má ról és fes ték kel át vitt nyo mat gaz dag ít ja az ere de ti
fe ke te – le gin kább mély – ár nyala ta it, ja vít va ez zel a  nyomat mi nô sé gét. A duo -
ton mód szer azonban nem csak egy ké p rôl, de egy egész ki ad ványr ól is szól hat.
Hasz ná lata, al kal ma zá sa min den kép pen a ki ad vány mi nô sé gét ja vít ja, nem sza -
bad azon ban elf e led kezni ár nö ve lô ha tás á ról sem.

A má so dik szín be kap cso ló dá si pont ját (ár nyala tát) és a ré s zvé tel erôs sé gét
(gra dá ció) be ál lí that juk, s e ma ni pulá ci ós le he tôs é gek ele gen dô te ret biz to sít a nak
a szóban fo r gó illu szt rá ció min ô sé gé nek ma xi mál is ja vít á sá ra.

A du o ton al kal ma zá sok jel en tôs ré széb en azonban a má so dik szín meg egye -
zik az alap szín nel – az az fe ke te –, mert így is nagy mér tékb en ja vít ja pél dá ul egy
mû vé szi fo tó kat köz lô szak lap ill uszt ráci ó i nak mi nôsé gét pusz tán azál tal, hogy a
mély fe ke ték két szer nyo mottak.
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A du o ton kép mód le he tô vé teszi te hát az egy alap szín egy k iem el ôszín kom -
bi nác i ót, de biz to sít ja a ki emel ôszí nek szá má nak növe lé sét ke t tô re, sôt akár há -
rom ra. Egy-egy szín 8 bit szín mély ségû, ezért egy pixe l nyi in formá ció két szer,
hár om szor, il let ve négy szer nyolc (16, 24, 32) bi ten tá rol ha tó. Min den eset ben
be ál lít hat juk a ki eme lôs zín bel épé sé nek százalékos ér té két és meg ha tá roz hat juk a
gra dá ci ós gör bék ala kul á sát is. Gya kor la til ag ké zi vezér lé sû vé te het jük a nyom dai
fo lya matok te l jes ská lá ját. Min de zért ter mé sze tes en fi zet nünk is kell. A CMYK
négy szín-nyo más hoz szok ott nyom da ve lünk fi zett et meg minden ol yan mûve -
le tet, ame lyet du oton ny o má sú kü lön csége ink miatt kel lett el vé gez nie.

A szín pa let tás (in dex ed co lor) mód 
Egy-egy pi xel itt is 8 bit en tá rolt, azonb an a pix e lek ért é ke i nek tárolása elôtt

a fájl ban men tésre ke rül az RGB szín tér ma xi mum 256 (28) da rab szí nét tar tal -
ma zó pale t ta. Az egyes pi xe lek sz í ne csak e pa let ta va la me lyik el e me lehet, így a
kép, az ill uszt ráció szí nmély sé ge ugya ncsak 8 bit. Álta lá ban a lé nye ges en több
színt tar tal mazó (RGB, CMYK mó dú) di gi ta li zált in for má ció le egys ze rû sí tett
vál to za tát tar tal mazza ez a mód. Létr e ho zá sa is az RGB vagy CMYK módb ól va -
ló kon ver tá lás sal törté nik. Az inte r ne ten haszn á la tos ké pek szín mód ja, hi szen az
il yen szín es kép a szür ke ár nya la tos sal meg egye zô nagy sá gú he lyet foglal cs ak el a
hát té rtá ron éppú gy, mint a me mó ri ában. Le töl té se, be hoza ta la így 3-4-szer gyor -
sabb, mint RGB vagy CMYK mó dú társáé.

A ma xi mum 256 színt tar talma zó pa let ta pon tos (Exact) le het ak kor, ha a
konv er tá landó ere deti nem ta r tal maz az RGB vagy a CMYK szín tér 256 színé -
nél töb bet. Ilyen kor az ered e ti összes szí ne egy az egy ben konve r tá ló dik a
képmód vá l to zá sak or.

A re n dszer (System) pa let tát akk or vá lasszuk, ha a mun ka vé ge red mé nye csu -
pán olyan PC vagy Mac gép kép er nyô jé re ke rül, amely nek videokártyája mind -
ös sze 256 szín meg jele ní té sé re ké pes, a zaz pél dá ul egy in te rak tív CD ké pe i nek
készítésekor.

A vi lág há ló (Web) szín pa let táj át ér te lem sze rû en hon lap ok ké pe i hez, il letve
az in ter net re szánt pub li ká ciók szí nes il luszt rá ció i nak ké szíté se kor haszná l juk, hi -
szen ez a pa letta csak a net es böngé szôk szá má ra könnyen kez el he tô, ér tel mez -
hetô szí ne ket tar tal maz za.

Az egyen le tes (Un i form) pa let ta vá lasz tá sa kor a szí nek eg yen le tes en osz la nak
el a spe kt rum szí nei köz ött. Nyolc bi tes szín mély ségn él ki vá laszt ás ra ker ül 6-6
egy más tól egyen lô tá volsá g ra lé vô R, G és B szín ér ték és a pa let ta 216 (63) színe
ezek kom bin á ci ó i ból áll elô. 5-5 vá lasz tás 125 színt (szín mély ség 7 bit) er ed mé -
nyez, 4-4 szín nel 64 szí nû, 6 bit sz í nmély sé gû, 3-3-mal 27 színû, 5 bit szín mély -
sé gû, 2-2-vel pe dig 8 szí nû, 3 bit szín mély sé gû pa let tát ka punk.
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Az al kal maz ko dó (Ad ap ti ve) szín pa let ta szín ei az ad ott kép szí ne i hez leg kö -
ze lebb ál lók lesz nek. Ez a vá lasz tás bizt o sít ja az ere det i hez leg kö ze lebb álló szí ne -
ket, amennyib en az er e de ti szí ne i nek szá ma nagyobb 256-nál.

Az egyedi (Cus tom) pa letta vá lasz tá sa kor mi ma gunk ké szít het jük el a pa let -
tát, ki vá lasztva az ál ta lunk fo n tos nak tar tott 256 színt.

RGB (RGB co lor) mód 
Az el sôd leges sz í ne ken és az összeadó szí nke veré sen alap u ló szín tér és kép -

mód. Az alap szí nek – a hár om szín csa tor na – min degyike 8 bit szín mély sé gû,
ezért e mód ban egy pi xel sz í né nek le írá sá hoz 24 bit re van szüks ég. A kép pon tok -
kén ti 24 bitt el kb. 16,7 mill ió (224) szín ír ha tó le. Az em be ri szem nem képes
ennyi szín meg külö n böz te té sé re, csak mint egy tíz mil lió színt tud kü lö nvála sz ta -
ni. Szín es ké pek man i pu lá lás a kor az RGB mód a te r mé sze tes vá lasz tás, hi szen a
mo ni tor nak ez a sz í ntér a nor má lis üzem mód ja. RGB mód ban ma rad a szí nes
kép a munka be fe jez té vel, ha szí nes nyomta tó val lesz ki nyom tat va, avagy él e te
tová bb ra is a kép ern yô kön fo lyik to vább (pl. int e rak tív CD ké pei).

CMYK (CMYK co lor) mód 
A nyom dai elô ké szí tés szem pont já ból je lent ôs. A né gy szín csato r na mind -

egyi ke 8 bit szín mély ségû, ezért egy pix el nyi ké pinf or má ció tá ro lásá hoz, meg jele -
ní té sé hez 32 bit re van szük ség. A CMYK szín tér ben el mé le tileg meg jel e nít hetô,
min tegy 4,3 mi l li árd szín azon ban a va l óság ban csu pán kb. 6–10 mil lió (nyom -
dá ja vá lo gat ja). A szí nek számá nak e ra di ká lis csökkenése nem csu pán a nyom da
hi bá ja, ha nem elsô sor ban elmé le ti tény, hi szen a szín tér ben ugyan az a szín na -
gyon sok féle mó don elô ál lít ha tó, ki ke ver hetô.

A CMYK mód egy-egy szín csa torn á ja a kép ny om dai szín bon tás a it tartal -
mazza. Ami kor RGB módr ól CMYK-ra vál tunk, akkor a szám í tó gép – a be ál lí -
tás ok nak meg fel e lô en – el vég zi az il lusztrá ció nyom dai színre bon tá sát, egy-egy
szín csa torna ta r tal maz egy-egy szín k ivo na tot. Bár elv ben le hets é ges, még is ke rül -
jük a több szö ri oda-vissza RGB–CMYK kon verz i ót, mert a két szín tér szín ei
nem fe lel tet he tôk meg köl csö nö sen és egy ér tel mû en egy másn ak, az az a több ször
oda-vissza kon ver tált kép szí nei jel en tô sen elté r het nek az ere de ti szí ne i tôl. Gya -
kor latb an a nyom dai fel dolg o zás ra szánt, el ké szí tett ké pet utol só mû ve let ként
konve r tál juk CMYK mód ba, hogy az tán meg fe le lô en el ment ve ren delke zé sünk -
re áll ja nak az egyes szín ki von a tok.

A CIE Lab (CIE Lab co lor) mód 
Ink ább el mé le ti, mint gyako r la ti je lent ô sé ge van. A CIE ált al ki dol go zott

esz köz füg get len szín rend szer, szín tér, amely há rom ér ték kel áb ráz ol ja a színt. Az
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L (light ness, fé nyes ség) ér té ke 0 és 100 kö zé es het. Az „a” csa tor na a bíbor-zöld
át men e tet adja 256 ér ték kel, míg a „b” csa tor na a kék-sár ga át me ne tet tá rol ja
ugyan cs ak 256 ér té ken. A szí ntér így 6 553 600, egy érte l mû en és esz köz füg get -
len mó don de fi ni ált szín le írás á ra al kal mas. Az RGB–CMYK kon ver zió közbülsô
ál lo mása e szín mód, a szá mí tó gép el ôször er re a szín tér re kon ver tál ja a ki in duló
szí ne ket, majd ezek bôl ala kítja ki a meg fe le lô CMYK ér téke ket és fordí t va.
A szín korre k ci ós rend sze rek is ezt a szín te ret hasz nálj ák bá zi sul. A gya kor latb an
ak kor hasz nál hatj uk, ha a kép fén ye re jét, vi lá gos sá gát akarjuk meg vál toz tatni
ané l kül, hogy a szí nár nya la tok, tel í tett ség ek vál toz ná nak. Er re a kép mód ra vált -
va meg vál toz tat hat juk a kép vi lá gos sá gát, majd vissza vált hat unk RGB módra.

A tö b bcsa tor nás (Mul tich a nel) mód 
Ha son ló az RGB vagy a CMYK mód hoz annyi ban, hogy az egyes szín k ivo -

na tok itt is 8 bi ten áb rá zol tak, de semm i fé le me g kö tés nincs az egyes csa tor nák
szí né re vo nat koz ó an. Min den csatorna egy szür ke ár nya la tos kép nek fel el meg,
ma ni pu lál ható, más csa tor nák kal kombinálható, fel cse rél he tô stb. Leg töb bször
maszk csa tor nák, ill et ve dir ekt színek men té sé hez haszná l juk.

KÉPFO R MÁ TU MOK

Az el sô kö tet azo nos cí mû fe jez e té ben már volt szó a ki advá ny szer kesz tés
szempont já ból font os kép for mát u mok ról. Ott rész le teztem az egyes for má tu -
mok jel lem zô tu laj don sá ga it. Most néz zük át a képf or má tu mo kat az el vég zen dô
fe la dat szem po nt já ból, vagy is vizs gálj uk meg azt, hogy az egyes fel adat tí pu sok -
hoz mily en kép for mát u mok ill esz kednek, vá laszt ha tók.

Pho tosh op for má tum 
Mi vel a DTP terü le tén sz in te ki zá ról a gos ké pma ni pu lá ló progr am az Ado be

cég Phot os hop programja, ezért an nak sa ját for má tu má ról – PC-s ki ter jesz tése
.psd – kény te len va gyok kü lön szól ni. Az eg ye dü li kép for má tum, amely kü lön-
kü lön me gôr zi a kép egyes ré te gin for máci ó it éppú gy, mint a masz ko kat, va la -
mint a vág ó gör béket. En nek kö vetke z té ben psd for má tum ban ment jük el az
összes di gi tali zált ké pet azok fel dol go zá sa so rán, hisz egy-egy kép el ké szí té se akár
tö bb na pig is e ltart hat. Minden kép pen érde mes meg ôriz ni az illusztrációkat psd
for mátu m ban a ve lük vé gzett mun ka be fej ez te után is, hisz így a meg rend e lô tôl
akár hó na pokk al ké sôbb ér ke zô mód o sí tá si kéré sek könnyen elvé gez he tôk. El -
lenk e zô eset ben elöl rôl kell kez de ni az egész kép el ké szí tés ét, ami akár több na -
pig is el tart hat (fotózás az ere de ti hely szí neken stb.) a né hány órás mó dosí tá si
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mun ká val sz em ben. A meg ren de lô jogg al vár ja el, hogy ké peit psd for má tum ban
ar chí vál juk. Ös sze fog lal va: a kép pel va ló mun ka sor án termé sze tes men té si for -
má tum a psd, de ez az arch i vált ké pek ment é si form á tu ma is.

TIFF for má tum 
Tag ged Ima ge Fi le For mat, az egyik leg ré gebbi, ál tal á no san el ter jedt kép -

form á tum – PC-s ki ter jesz té se .tif –, gya kor lati lag plat form függ et len, a dup lex
(duo to ne) ki véte lé vel az összes szín módot tá moga t ja. Le vet kôz ve ré gi gyer mek be -
teg ség ét ma már a szí nes ké pek et is szín mód juk nak meg fe lelô szín mé l ység gel tá -
rol ja. Ré gebb en a szí nes képe ket csak ind e xed col or mód ban (mind össze 256 szín)
tud ta kez el ni, ezért a nyom dai elô kés zí tés so rán szín es ké pek hez nem hasz nált ák.
Ez a hát rá nya má ra már meg szûnt, így az RGB ké pe ket 24, a CMYK mó dú a kat
pedig 32 bi ten tá rol ja. Amit nem tud, az a színre bon tott ké pek ö tfá j los tá ro lása
(DCS), és nem alka l mas a vá góg ör bék tá rolá sá ra sem, mert nem tud vekto ros ada -
to kat tár ol ni. Ta lán e két há t rá nya mi att nem alk al maz zák annyira a színes ké pek
nyom dai elô ké szí tésé hez. Ahol min den kép pen haszn ál ha tó, az a von a las és szür -
ke ár nyal a tos ké pek te rü le te, akár nyom ta tás, akár le vi lá gí tás le sz a játsz ma vé ge.
Szí nes ké pek min de nfé le nyom ta tás á hoz ugyan csak ki vá ló an al kal maz ható fájl for -
mátum. Az öt fájl os men tés és a vá góg ör bék hi á nya há trál tat ja vá laszt á sát a nyom -
da ré szére színre bon tott (CMYK mó dú) ké pek men té si for má tuma ként, azon ban
ahol az em lí tett két hát rány nem kö ve tel mény, ott nyug od tan hasz nál ható a TIFF
for má tum. Szin te az összes tömö rí té si mó dot is me ri, a Pho tos hop ban fel kí nált
vesz te ségm en tes LZW tö mörí tés nyug od tan ha sz nál ható.

EPS for má tum 
En cap sul a ted PostScr ipt – PC-s ki ter jesz té se .eps –, a nyomd ai elô ké szí tés

legel terj ed tebb és egy ben leg álta lá no sabb for mátu ma. Az Adobe cég ál tal ki fej -
lesz tett PostSc ript oldal le író nyelv re épül, me lyet az összes lé zer nyomt a tó és le -
vil á gí tó is mer. Ism e ri az összes kép mód ot, a du o tont is bele ért ve. Képes a pi xe -
les mell ett vekt o ros ada tok tá ro lá sá ra is. Ez azt je lenti, hogy a raj zol óp rog ram ban
kész í tett ve k to ros áb rát EPS for má tum ban ex portá l hat juk a ki ad vány szer kesztôk
fe lé. Mi vel az ily en fájlok cs ak vek to ros adat o kat tar talm az nak, ezért a ki ad vány -
szer keszt ôk ben mi nô ség rom lás nél kül na gyít ha tók vagy ki csi nyít he tôk, nincs
mé ret be li kor lá toz ás. Az EPS – mint me ta fájl – egy áll o má nyon be lül ké pes a pi -
xeles és a vekto ros ada tok egy üt tes tá ro lásá ra, így egye düli ként tud ja tá rol ni a pi -
xe les ké pek vá gó gör bé it. Ez a leg fôbb oka ann ak, hogy a nyomd ai elô ké szí tés te -
rü le tén (CMYK mód) a szí nes kép e ket EPS for má tum ban men tik el.

A Qu ark cég ál tal ki fej leszt ett DCS (Desk Top Col or Se par a ti on) biz to sítja
az egyes szín ki vo na tok és a 72 dpi-s né zô kép – for má tu ma meg vá laszt ható – kü -
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lön fájl ba tör ténô men té sét, így az el ô ké szítés so rán ele gen dô csak a kis felb on -
tá sú né zôk ép pel dol goz ni, a na gy he lyet fog laló, emi att a munk át las sí tó szín ki -
von a tok ra csak a nyom ta tás nál, il let ve a levilágításnál lesz sz ük ség. A DCS 2.0
már le he tôvé te szi négy nél több szín ki vo nat ke ze lés ét, biz to sít va ez zel a he xa co -
lor (CMYOGK) kép mód, vagy di rekt szí nek hasz ná la tát.

Az EPS fájl AS CII kó do lá sa kor az egy szö veg szer kesz tô se gít sé gé vel, a
PostSc ript nyelv uta sítá sa i nak is me re téb en könnye dén mód o sít ha tó. A bi ná ris
kó do lás egy részt vesz te ségme n tes töm ö rí tést ad (a fájl mé rete kb. fel ére csök ken),
más részt az így kó dolt fájl már nem mó dos ít ha tó egy szö veg szer kesz tô vel. Vá -
laszt  hat juk a több nyi re ve sz te sé ges JPEG kó dol ást is, azon ban ekkor – mint egy
a kis mé ret ára ként – szá mol nunk kell a képminôség romlá sá val.

GIF formá tum 
Grap hic In ter chan ge Form at – PC-s ki terj esz té se .gif –, a Com puS er ve ál tal

ki fe jlesz tett for má tum, ki mon dott an a vil ág há ló ra ké szült. Szí nmély sé ge 8 bit,
te hát vo na las, szür ke ár nya la tos és in de xed co lor mó dú ké pek meg je le nít é sé re al -
kal mas. In ter net en hasz nál va e ké pek fel bont á sa ala csony (72 dpi), s en nek kö -
szön het ô en mé re tük is ki csi. A mére tet to vább csök kenti a vesz te ség ment es LZW
tö mö rí tés, me ly nek kö vet kezté ben a ké pek vi szony lag gyorsan le tölt he tôk az in -
ter ne ten. A GIF89a meg je lené se óta a pa let ta egyik szí nét át lát szó ként de fin i ál -
hat juk, s így ké pe ink alak ja – lát szó lag – már nem csak tég la lap le het. A web szer -
kesz tôk le het ô vé te szik több ál ló kép egy GIF ál lo mány ba törté nô men té sét, és a
böngészôk ezt rö vid ani mác i ó ként ját szák vissza ne künk. Az elm on dot tak ból vi -
lá go san lát szik, hogy a GIF for má tum a hon la pok szinte ki zá ró la gos kép form á -
tu ma.

JPEG for má tum 
Joi nt Pho tog rap hic Ex perts Form at – PC-s ki terj esz té se .jpg –, az in ter net

másik el terj edt képf or má tu ma. A köz tu dat ban meg ho nos o dott JPEG el ne ve zés
va ló jáb an csak a tö mö rí té si elj á rás neve, amely et a JFIF (JPEG Fi le Int er chan ge
For mat) ál lo mán yok hasz náln ak. Szín mély sége 24 vagy 32 bit, ezért RGB és
CMYK mó dú ál lo mány ok egya ránt ment he tôk JP EG for má tumb an. Vek to ros
ada tok tá ro lásá ra is al kal mas, de ezek vá gó görb e ként nem használhatók fel. 

Leg font o sabb jel lem zô je még is a na gyon ha té kony, ám vesz te sé ges tö mö rí -
tés, amely nek mér té két be ál lít hat juk. A tö mö rí tési ar ány könnyen e lér he ti akár a
száz at is, az az a tö mö rí tett kép mé re te mind össze sz á zad ré sze az ere deti é nek.
A kép mi nô sége azon ban a tö mö rí tési ar ány növe ke dé sé vel ro ha mo san csökken.
Már a leg ki sebb tö mö rít és is vesz te sé ges, rom lik a kép mi nô sé ge, de ez, szab ad
szem mel szem lél ve a ké pet, még nem ve he tô észre. Hat vá nyoz ot tan ront ja a kép -
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mi nô sé get a JPEG for má tu mú illusztráció töb bszö ri ki nyi tása és men tése, mert
min den ki nyit ás, ment és után to váb bi vesz teség lép fel az elô zô ál la pot hoz
képest. Ki vá ló kép mi nô sé get vá laszt va is kb. ti ze dé re tö mö rí ti a ké pet ez a
hatékony el já rás. 

Ép pen a nagy szín mél ység me l let ti kis he lyi gé nye tet te az in ter net ked velt
for má tum á vá, tud niil lik me gol dot ta azt a prob lé mát, amiv el a GIF for má tum
nem birkózott meg, az az a kis fel bon tá sú RGB és a CMYK kép ek, va la mint a
vek to ros áb rák vi szony lag gyors to váb bítá sát a vi lág há lón. A Qick Time szoft ver
a digi tá lis vi de ók tö mö rít é sé nél hasz nálja a JPEG eljá rást, a PostScri pt nyelv pe -
dig a szí nes ké pek nyom ta tásá nál hasz no sít ja, me gen ged ve ezt a tö mö rí té si for -
mátu mot. A nyom dai elô ké szít és ben egyébk ént nincs je lent ôs sze re pe, leg fel jebb
vég szük ség ben tá rolha tó így egy-egy nagy kép a leg ki sebb tö mö rí té si fo ko zatban,
az az a le he tô leg jobb mi nô ség ben.

PICT formátum 
PC-s kite r jesz tése .pct –, App le fej leszt és, a Ma cin tosh szá mí tóg é pek alap -

vetô ké p for má tu ma, a Ma cOS szer ves ré szét ké pe zi e form á tum hasz nál a ta, hi -
szen minden kép er nyô kép eb ben a for má tumb an tá rolt. Szín mély sé ge 1, 4, 8, 24
és 32 bit, a ké pe ket el eve vesz te ség men te sen tö mö rít ve tá rol ja, de vek to ros adato -
kat nem tud ke zelni. Mi vel mind en Mac-es program ke ze li, ezért ki tû nôen hasz -
nál ható min den olyan helyzetben, ah ol a kép Mac in tosh kép er nyôk ön éli le tel -
jes éle tét, vagy is az összes Ma cin toshos mul tim é dia- és pro g ram fejl esz tésnél.
A nyom dai el ôké szí tés ben egy ál tal án nem haszn ál ha tó.

BMP for má tum 
PC-s ki ter jeszt é se .bmp –, Micr o soft-fej lesz tés, a Wind ows oper á ci ós re nd -

szer belsô kép form á tu ma. Sze re pét tekintve a PICT form á tum PC-s meg fel e lô -
je, tu laj don sá gaik is tel je sen azo nos ak, pusz tán a tö mö rí té si alg o rit mus külö n bö -
zô a két form á tum nál, ill et ve a BMP nem tá mo gatja a CMYK kép mó dot (így
mond juk fi noman azt, hogy nem tud mit kez de ni ve le, nem is meri). A BMP-t
min den Win dows alatt fu tó prog ram is me ri, ezért a PC-s mul tim é dia- és pro g -
ram fej lesz té sek ked velt és ál ta láno san hasz nált for má tu ma. A nyom dai elô kés zí -
tés ben eg yál ta lán nem hasz nál ha tó.

Ko dak Pho toCD for má tum 
PC-s kit er jesz té se .pcd –, a Kod ak cég sa ját fe jlesz tésû for má tu ma. A ha -

gyom á nyos te ch ni kát (neg a tív, di a poz i tív) ha sz ná ló fo tós ok ké pei nek di gi ta li zá -
lá sára fe jlesz tett ék ki. Az el ô hí vás ra lea dott diá ról, neg a tív ról egyre több he lyen
ké szí te nek – ké rés re – Pho toCD-t. A ké pek a Pho tos hop ba a Ko dak Ph o toCD
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ex ten si on se gít ség é vel vi he tôk be RGB vagy Lab mód ban. A ké pek di gi tal i zá -
lásak or ügyel nek a mi nôsé g re, a szín hû ség re. Mind en ké pet öt – az újabb
ProPhotoCD-n hat – mé retb en tá rol nak, az úgy ne vez ett bázi s mé ret bôl ki in dul -
va csak a kü lönb ség e ket rög zí tik. A konk rét mé re tek et a 10. táb lá zat ta r tal mazza.

A tömörítés ve sz te ségm en tes. A Base kép mé rete a té vé kép er nyô jé vel meg -
egye zô, így ez a kés zü lék hez kap csol ha tó egyszerû le ját szó se gí tségé vel a té vén is
meg néz hetô. A Base/16 bél yeg kép ként, a Ba se/4 internetre hasz nál ha tó. Nyom -
dai min ô ség ben a 4 Ba se egy 12◊8 cm-es, a 16 Ba se 24◊16 cm-es, a 64 Base pe -
dig mint egy 48◊32 cm-es ké pet ad. A Phot oCD-re kb. 100 db 36◊24 mm-es ne -
ga tív va gy dia kép ko c ka, a ProP ho to CD-re pe dig kb. 20–25 db 9◊6 cm-es dia
anya ga rög zít he tô di gi tál is for má ban. Egy CD több lé pés ben is me gír ha tó, ek kor
va la mi vel kevesebb in for má ció fér rá.

PDF form á tum 
Por table Do cu ment Format – PC-s ki ter jesz té se .pdf –, az Ad o be fej lesz té se.

Cél juk egy plat form függ et len, a szö ve get és a ké pet egya ránt hû en vissza adó for -
mátum el ké szí tése volt. Szín mély sé ge 1, 8 ,24, 32 bit, az az kezel min den fon tos
pi xe les kép mó dot, de is me ri a ve k to ros formá tu mot (vá gó görbét is!) és tar tal -
mazza a szöv eg ben ha sz nált fonti n for má ci ó kat, ami nek köv et kez téb en tö kél e te -
sen adja vissza a szö veg ké pet min den plat for mon és gé pen ak kor is, ha az il le tô
font ott nincs meg. Az ol dal egyes ele meit a tartalmukhoz le gjob ban il lesz kedô
el já rás sal töm ö rí ti, ezért egy fáj lon be lül akár több tö mö rí té si el jár ást hasz nál hat.

E fo r má tu mot ere de ti leg csak az Ac ro bat prog ram csa lád is merte, ma az on -
ban leg alább meg nyit ni, ol vasni tud ja va la mennyi DTP-s szoft ver, de az igazán
jók, az újabb ve r zi ók az ált a luk kés zí tett ál lo má nyo kat ex por tál ni is ké pe sek PDF
for mát um ban. Ere de ti ol vas óp rog ram ja, az Acrobat Re a der in gyen es ter jeszté sû,
így mind e ki hozzá jut hat. Miv el a PDF fájl platfo rm- és gép(kon fi gu rá ció-) füg -
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Név Pixelszám Méret Tömörítés
Base/16 192◊128 24,5 KB nincs
Base/4 384◊256 98,3 KB nincs
Base 768◊512 1,2 MB nincs
4 Base 1536◊1024 4,7 MB van
16 Base 3072◊2048 18,8 MB van
64 Base (csak ProPhotoCD-n) 6144◊4096 72,0 MB van

10. táblázat
Kodak PhotoCD képtárolása



get len, hi szen ma ga a fájl tar tal maz min den olyan in for má ci ót, amely az ere de -
ti vel me ge gyezô, il let ve a men tésk o ri be ál lítá sok nak meg fe le lô min ô sé gû meg -
jele ní té séh ez szük sé ges, ez ért az ol vas ó szoft ver bir to ká ban már meg je le nít he tô, és
egy ol csó nyom ta tó val ké z zel fogh a tó vá te he tô, ma te ri a liz ál ha tó – ami nek kö vet -
kez té ben szó sze rint min den ki használhatja, aki gépközelbe ke rül.

A vi lág hál ón egy re nag yobb mér ték ben hasz nál ják (ép pen me ta fájl vol ta mi -
att) min den féle in for má ció ter jesz tésé re, hi szen egy né hány so ros e-ma il hez nem -
csak egy kép, de egy PDF fájl is cs a tol ha tó. Más: egy cég hon la p ján le tölt he tô
PDF for má tum ban tá rol ha tó kí ná la tának tel jes áru- és árl is tá ja ép púgy, mint
mond juk egy tudo má nyos in téz mény (egyetem stb.) munkatársai által ké szít ett
friss pub lik á ci ó ik teljes an ya ga. Más: az egy sze rû te lep í té si uta sít ás tól ke zd ve, az
alk al ma zói prog ram help jén kere sz tül, a mag ya rá za tok kal ell á tott ta nulói pél dá -
kon át, a szoft ver fel hasz ná lói ké zik öny ve is sok szor meg talál ha tó PDF fo r má -
tum ban az ins tall á ló CD-n. Más: az ok ta tó CD-k is me re te ket köz lô része
legtöbbször PDF for mát u mú, csak az in te rak ti vi tást biz tosí tó rész más jel le gû.

A PDF for má tu mú fájl lé t re ho zás a kor biz tosí t ja számunkra a táro lt ele mek
fel bon tá si stb. be ál lí tá sa i nak me gfe le lô en tág ha tárok köz öt ti vál toz ta tás át, és e
hat árok ba be lef ér nek a nyom dai köve tel mé nyek, azon ban ed dig a PDF formá -
tum nak a nyom dai elô kész í tô munkába tör té nô be vo ná sa val a hogy még sem tör -
tént meg a meg fe le lô mér ték ben. Egy sze rûb ben szól va nem na gyon hasz nálják.
En nek oka vél e mé nyem szer int az in ter net je len legi ál la po ta (lassú sá ga) le het, hi -
szen a nyomd ai elô ké szí tésnek meg fe le lô, nagy fe l bon tá sú, szí nes kép e ket tar tal -
ma zó oldal mé rete meg le he tô sen na gy, leg alább is jó val fö löt te van a vi lág hálón
kü l döz ge tett fáj lok át la gos mé reté nek, ami nek kö vet kez tében az át küldé si, le töl -
tési idô meg le he tôs en hosszú, nem be szél ve ar ról, hogy közb en a kap csol at meg -
sz a ka dhat, a rend szer le fagyhat, már pe dig ennyi idô al att a mo to ros fu tár is célba
ér het a kül dött anyaggal.

PostSc ript for mát um 
PC-s ki ter jesz té se .ps –, ugyan csak az Ado be fej leszt et te ki, mint ál ta lá nos

oldal le író prog ram ny el vet. A PS te hát nem csak fájlformátum, de egyben egy
prog ram nyelv is a maga ka rak ter- és ut a sí táské sz le té vel, szin tak ti ká já val (he lyes -
írá si sza bá lya inak gyûj te ménye). A nyelv (és a for mát um) szab vánnyá vált az
elekt ro ni kus adat át vi tel szinte min den ol yan te rü le tén, amely a di git á li san kó dolt
elektr o ni kus ada tok fizikai (kéz zel meg fog ható) for máb an tör té nô meg je lení té sé -
vel fogl al ko zik. A PostSc ript ny el vet te hát ér ti a leg több nyom ta tó éppú gy, mint
az összes le vi lá gító.

A PostSc ript nyelv és fájl plat form- és progr am füg get len, teh át könnyen hor -
doz ha tó. Ké pes min den pi xe les kép mód és a hozzá ren del he tô vá gó gör be, de tet -
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szô leg es vekto ros alak zatok ke zelé sé re is, azaz me ta fájl. Kó do lá sa kor LZW tö mö -
rí tést hasz nálhat, ami a mé re tet kb. a fel ére csökke n ti (AS CII és bináris kód).
Pont o sab ban az AS CII kód o lás nics tö mö rít ve – egy sz ö veg szer kesz tô se gít sé gé -
vel a PostScript nyelv is mer e té ben mó do sít ha tó. A bi náris kó do lás LZW tö mö -
rí tést alk al maz, a fájl nem mó do sít ható, és mé re te kb. fele le sz, mint ASC II kó -
dol á sú tár sáé. A PS fájl min den esetben egy vagy több ol dalt ír le, csak az EPS
az, amely mind össze egy kép le í rását ad ja. A PS az oldal pi xeles és vek to ros el e -
me in kí vül tart al maz za, tar tal mazha t ja a szö veg betû tí pu sai nak, betû vál to za ta i -
nak vek to ros l eír á sa it is, ami nek köv et kez téb en a PS fájl min den ada tot ma gában
hor doz, amely a nyomt a tás hoz, le vi lág í tás hoz szük sé ges.

A PS va ló szí nû leg ez utób bi tu laj don sá gá nak kö szön heti ro ha mos el ter je -
dését, szab vánnyá vá lás át, ugyan is meg je len é se elôtt a l evi lá gí tásh oz a ki ad vány -
szer kesz tô fájl ja mel lett vinni kel lett az összes be á gya zott il luszt rá ci ót, kép et tar -
tal ma zó fájlt, val a mint az összes hasz nált font kép ern yô és ny om ta tó adatát. Bár -
me lyik ott hon ma radt, már ford ul hat tunk is vissza. Emel lett – hi ba ese tén –
re n ge teg vi tára ad ott lehe tô sé get a meg ren de lô és a le vi lá gí tó  st ú dió kö zött, hogy
ki kö vet te el a hibát, ugyan is a Qu ark dok u men tumba a le vi lá gí tást vég zô ope -
rá tor akár vél et le nül is be le tö röl he tett, vagy ar rébb vihe tett egy elemet az ol da -
lon. A PS min den ilyen vi tát kiküszöböl, a meg ren de lô azt kap ja meg a fil me -
ken, amit a PS fájl ba be le tett, vi tának helye nincs.

A bem u ta tot tak me l lett még szá mos más kép form á tum lét e zik, azonban
azok a ki ad vány szer kesz tés szem pont já ból nem bír nak je len tô ség gel, ezért nem
tár gya lom ôket.
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VEK TO RI ZÁ LÁS
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97. áb ra 
Ere deti látvány 
és egy rész le té nek
húsz szo ros 
na gyí tása

98. áb ra
Di gi ta liz ált rész let 
(ké pmód grays cale, 
fel bon tás 150 dpi, 
szín mélység 8 bit) 
húsz szo ros nagy í tás ban

99. ábra 
A ki nyom ta tott áb ra 
húsz sz o ros na gyí tá sa



Az ere deti il luszt rá ci ón lé vô lát vány szá munk ra „foly tonos” mind fel bontá -
sát, mind ár nyal a ta it il le tô en, akár 20-szo ros na gyí tás ban is, mint azt a 97. áb -
rán lát hatj uk.

A di gi tal i zált il luszt rá ció szigo rú an eg ymás mel lé, alá ren de zett négy zet ala -
kú pi xe lek, képp on tok so ka sá gát, mát ri xát je lenti. A kép pont ok (osz lo pok, so -
rok) szá mát és az eg yes pi xe lek mére tét a ké pe re de ti nagy sá ga, a na gyí tás mé r té -
ke és a di gi ta liz á lás sor án al kal ma zott fel bon tás egy üt te sen ha tá rozza meg. A kép -
pon tok le het sé ges szí nér tékei pe dig a kép mód és a szín mélység ál tal be ha tá rol tak.
Pél dá ul egy 254 dpi-vel szken nelt RGB mó dú, szí nen ként 8 bi tes szín mély sé gû
kép egy-egy pixelének ol dal éle pon to san 0,1 mm hosszú sá gú, a pi xel szí ne pe dig
az RGB színtér 16,7 mil lió szín é nek va la mel yi ke leh et. A 98. áb ra egy 150 dpi-s
szür ke ár nya la tos, nyolc bites sz í nmély sé gû, di gi ta li zált kép rész let é nek húsz szo ros
line á ris na gyítá sát mutatja.

Ami kor ezt a di gi ta li zált, va ló di szür ke ár nyal a to kat tarta l ma zó ké pet ki -
nyom tat juk (600 dpi, 75 lpi), ak kor a szür kéket meg fel e lô terü le ta rá nyú, de fe -
ke te rasz ter pon tok kal he lyet te sít jük, ah ogy az a 99. áb rán lát ha tó.
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100. áb ra 
Szür ke ár nya lato san 150 dpi-vel di gi ta li zált von a las ábra 600 dpi-n 75 lpi-vel
nyom ta tott, 20-szo ros ra na gyí tott rész lete, és mel let te az er e de ti az o nos mé ret ben



Aki ezt a há rom áb rát figyelmesen ta nulm á nyoz za, az meg ér ti a lá t vány, di -
git a li zált kép, rasz te ri zált nyomat lé nyegét, tiszt án lát ja az utat a folyt o nos lát -
vány tól a „nagy te rü le tû”, de egy szí nû pi xe le ken át a szür két meg fel e lô terület -
arányú, ugya nakkor fe ke te szí nû rasz ter pont tal szi mul á ló nyom a tig. Ti sz tán
meg ér ti azt is, hogy a rács cel lát – a rasz ter pont ma xi má lis mé re tét – a ny om ta -
tón, le vi lá gí tón be ál lít ott lpi-érték ha táro z za meg. A dpi/lpi arány az egy rács cel -
lá ban li ne ári an össze fo gott ele mi pon tok szá mát ad ja, és ezen arány négy ze te
plusz egy (a feh ér pap ír) le sz a ki nyomt at ha tó ár nya latok sz á ma.

Vo na las raj zok, áb rák szür ke árn ya la tosk ént tör té nô szken nel é se kor a pix e lek
nag yobb rés ze fe kete lesz, csak a von alak, folt ok szé le in – eset leg a nem elég gé fe -
dett bel sô te rül e te ken – lesz egy-két kép pont szé les sé gû, az éls i mí tás hoz ha son ló
szür ke pi xelcs ík. Az élek si ma ságát, az ív ek gör bü leté nek fi nom ság át azon ban ek -
kor is a me g le he tôs en dur va ért é ke ket adó lpi ha tá rozza meg, ahogy az a 100. áb -
rán lát ha tó.

Ha ugya nezt a rész let et a nyom ta tó, le vi lá gító fe l bon tá sá val meg egye zô dpi-
ér ték kel, de bitmap mó d ban di gi tal i zál juk, ak kor egy részt a nem tel jes en fe dett
bel sô ré szek és a vonalak, fol tok szél ei ak kor lesz nek fek e ték, ha fe detts é gük meg -
ha lad ja a be ál lí tott – ál ta lá ban 50%-os – ér té ket, más részt az élek, gör bü le tek le -
ke re kí tését a szken ne lés dpi-ér té ke határozza meg, ami meg le he tô sen nagy ér ték,
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101. áb ra 
Az elô zô áb ra vo na las módban 600 dpi-vel szken nelve, húsz szo ros na gyít ás ban, és
mel let te az er e de ti az o nos mé retben



az az a szé lek si mák lesz nek. A fájl mé re te is nyol cad rész é re csök ken a li ne art
mód mi att, az az a dig i ta li zál ás fel bon tá sát nyol cszor o sá ra nö velve is csak az ár -
nyala tos szkennelés fájl mé ret ét kap juk vissza. Az elmondottakat mu tat ja be a
101. ábra.

A von a las ábr át te hát min dig bitm ap mód ban, a ki me neti esz köz (nyom ta -
tó, le vi lágí tó) felb on tá sát minél jo b ban meg kö ze lít ve, le he tô leg szkenne rünk fizi -
kai fel bon tá sáv al meg eg ye zô dpi-ér tékkel di gi ta lizá l junk, hisz így kö ze líth et jük
meg leg job ban az ere de ti va lódi al a kját, a dig i ta li zált kép ek kor ha son lít le gjob -
ban az er e de ti het, ek kor lesz a leg jobb an nak mi nô sége. A fájl mé re te sem lesz túl
nagy, hisz ha egy 300 dpi-s, 8 bit szín mély sé gû graysc a le kép mé re tét 8-nak
vesszük, ak kor a 300 dpi-s line art mó dú kép mé re te 1, a 600 dpi-sé 4, a 900
dpi-sé 9, az 1200 dpi-sé pedig 16 lesz. Utób bi ép pen két szer ak ko ra, mint a ne -
gyed ol yan felb on tá sú, szür keár nya la tos kép mé re te.

Ennyi elô ze tes, ki té rô után rát ér he tünk a di git a li zált vona las áb rák vek tor i -
zá lá sa szük sége s sé gé nek tár gya lá sára.

VO NA LAS ÁB RÁK VE K TO RI ZÁL Á SA

Az il luszt rá ció di gi ta li zálá sa kor an nak majd a ni, ter veze tt fel ha sz ná lá si mé re -
tét vesszük ala pul és er re a mé ret re ké szít jük el az er e de ti di gi ta lizá lt vál to zatát.
Ez az esz mei felh asz ná lási mé ret az után elvben már nem vál toz tath a tó meg. Gya -
kor latban a pro fik is csak a jó sági té nye zô vál toz ta tá sá nak ro vá sá ra növ e lik,
csökke n tik a tény le ges fe lhasz ná lá si mé ret et, szél sô esetb en ér ve csak el a 80 vagy
a 125%-ot. Ezen ér té ke ken tú li ki csiny í té sek, na gyí tá sok már ész re ve he tô mi nô -
ség  rom lást er ed mé nyez het nek. Az em lí tett érté ke ken tú li mé re tvált o zá sok ese tén
már jo b ban tesszük, ha újra di gi ta lizá l juk az ere de tit a meg vál toz ott pa ra méte -
rek nek meg fe le lô en. A pixeles il luszt rác i ó nak ez a leg na gyobb hát rá nya, vagy is
az, hogy a ere deti di gita li zált válto za ta már csak na gyon szûk kor lá tok kö zött mé -
re tez hetô át je len tôs mi nô ség rom lás nélk ül.

Ezzel szemben a rajz o lóp rogr am mal ké szí tett vek to ros, vek torg ra fi kus
ábrának egy ik leg fo n to sabb elôn ye, hogy min ô ség roml ás nél kül tet szô lege sen
kics i nyít hetô, na gyít ható. E tul aj don sága an nak köve t kez mé nye, hogy az áb rát
alk o tó ele mek ma tem a ti kai egye nle te it és ezen ele mek tu laj don sá ga it (vo nal -
vasta g ság, szín, k itöl tés stb.) tá rol ja a prog ram. Az ábr á ból pix e les kép csak a ki -
me ne ti eszk ö zön (ny om ta tón, le vi lá gí tón) ke let ke zik a meg je lení tés fo lya mata
köz ben, s ennek fel bon tá sa a minden ko ri meg jel e ní tô esz köz fel bont á sá val meg -
egyezô mér tékû lesz.
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A vek toros áb ra te hát bár mi lyen mé ret ben e lké szül het, exportált EPS for má -
tu ma a ki ad ványs zer kesztô programban min ô ség roml ás nélkül te t szô le ges mé -
retre na gyít ha tó, ki csi nyíth e tô. Már pedig meg le he tôs en sok szor szük sé günk van
ugyan azon illu szt rá ció egymástól na gyon is el té rô mé ret ben va ló köz lés é re. Ér de -
mes hát min den olyan il luszt rác i ót vekt o ro san rögzí te ni, tá rolni, amely ezt a
meg ol dást leh e tô vé te szi. A kér dés már cs ak az, ho gyan ve k to ri zál hat juk ar ra
érde mes és al kal mas pi xe les il lusztr á ci ó in kat? Két meg ol dás lé te zik, az au to ma ti -
kus, ill et ve a ké zi ve zér lésû.

Az au to ma tikus meg old ás vek to ri zá ló progr am mal tör tén ik, mely PC-n és
Mac in tos hon egya ránt lé te zik. A pix e les kép be hí vása ut án be ál lít ha t juk a kon -
ver ziót be fo lyá soló ér téke ket (szí nek száma, vo na las vagy fol tos építk e zés stb.),
majd in dítha t juk az átal a kí tás fo lya ma tát. Az ál ta lunk be áll í tott pa ramé te rek nek
me gfe le lôen a progr am meg ke re si az azon os szí nû nek te kint he tô pi xel hal ma zo -
kat, s eze ket néh ány pont tal meg ha tár oz ha tó foltk ént vagy vo nalké nt írja le.
A lét rej ött vekt o ros áb rát ment het jük, sôt kéz zel to vább fin o mít hatj uk, mó do -
síth at juk. Ké zi vektorizáláskor rajz o lóp rogr a munk ba hív juk be a pi xe les képet,
el he lyezz ük egy ré te gen, majd a fö löt te lé vô ré te gen meg rajzo l juk a lát vány
vekto ros vál to zat át, me lyet az tán tov áb bi fe lhasz ná lá sai so rán mi nô ség rom lás
nélk ül tet szô leg es mé ret re na gyít ha tunk, ki csiny ít he tünk.

EMB LÉ MÁK ÚJ RA RAJZ O LÁ SA

E kö tet 20. áb rá ja mut at be egy ol yan mé re te zett emblé ma raj zot, am ely rôl
bár ki ké pes el ké szí te ni az ere det i vel tö ké let e sen me gegye zô emb lé mát. A mé rete -
zett rajz alatt szö vegb en adott ak a szí nek, von al vas tag sá gok stb. Emb lé ma terve -
zé se kor a gr a fi kus kö tel es sé ge a meg rend e lô nek át ad ni egy il yen mé re te zett, írás -
be li uta sí tá sokk al ki e gé szí tett rajz ot, amely rôl ké sôbb bárki el kész ít he ti az ere -
deti vel tö ké let e sen me gegye zô emb lé mát. A megre n de lô pe dig jól te szi, ha ezt a
rajz ot át ad ja min den oly an stúdi ó nak, amellyel mun k akapc so lat ba kerül, ha csak
nem az a cél ja, hogy emb lé má já nak szám ta lan va ri á ci ója, mu tá ci ó ja ké szül jön el
és kerüljön for ga lom ba. A nem mé ret ez he tô, gesztusokat tar talma zó emb lé mák
tulajdonosai ped ig mi nél na gyobb mé ret ben (leg al ább A/5, de in kább A/4) bo -
csás sák a stú di ók ren delke zé sé re emb lé má ju kat, hogy an nak pon tos má sa e lké -
szít he tô leg yen. 

Az ilyen fes tett emb lé mák – le he tô leg nagy mére tû – ere deti jét ér de mes nagy
fel bont ás ban (leg alább 600 dpi) di gi tal i zál ni, majd ezt a di git a li zált változatot
nagy pont os ság gal, szín hû ség gel vekto ri zál ni, és ezt a ve k to ri zált vál toz a tot te kin -
te ni az emb léma ere det i jé nek. Mindezt (dig i ta li zál ás, vek to riz á lás) már az emb -
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lé mát meg ter ve zô gra fi kus el vé gez he ti, ek kor nem a meg fes tett ké zi mun ka,
hanem a vek tor i zált szá mí tó gép es fájl lesz az emb lé ma ere de tije, és ez a fájl tar -
talma z hat ja az emb léma vo nalas, in verz, fe ke te-fe hér stb., a ter ve zô ál tal me gál -
mo dott és en ged él ye zett vál to za ta it is.

Az op e rá to rok rém ál ma az a feladat, ami kor a meg ren de lô emb lé máját egy
név jeg yen l évô, kb. 1 cm2 te rü le tû, meg le he tôs en nagy rasz terp on tok ból álló, szi -
tá zott ábráról kell „ponto san” me graj zol ni uk. Könnyen el kép zel het jük, hogy mi -
lyen lesz az ered mény, ha már a név je gyen sze rep lô „ere de ti” is mu tác ió volt! 

A jó új ra rajzo lás elô nye, hogy meg fele lô nagy sá gú és fel bon tású pi xe les er e -
de ti fel hasz nál á sá val az emb lém át na gyon pon tos an vek to ri zál hat juk anél kül,
hogy az egyes mé re tek pon tos ér té ké vel tisz tá ban len nénk, hi szen a pi xe les lát -
vány ve ze ti raj zo ló ke zün ket, mind össze an nak vo nalát kell pr e cí zen kö vet nünk
a hû áb rá zo lás ér de kében.

ÚJ VEK TO ROS ÁB RÁK KÉ SZÍ TÉ SE

Minden nem fo tó szerû (pi xe les) il luszt rá ció egy vek to ros ábra. Kö zül ük az
egy sze rûb bek (lé nia, ke ret, fo lt stb.) mag á ban a ki ad ványs zer kesztô pr og ram ban
is elké szít he tôk. A bo nyo lul tabb meg old á so kat azonb an cél sz e rû egy vekt o ros
raj zoló p rog ramb an el kés zí te ni, majd onn an ex por tál ni a k iad vány szer kesz tô fe lé.
A vek to ros prog ra mok ren del kez nek azokk al a seg é desz köz ök kel (ál lí tha tó fel -
bont á sú rács, tet szô leges ala kú se géd von al, pers pek tív há ló, 0,00001 mm-es pon -
tos ságú sz er kesz tés, 25 600%-os nagyítás, ré te gek, blend stb.), me lyek le he tôvé
te szik a ma már nem is annyira mér nö ki jel legû, ug yan ak kor nagy pon tos ságú
mun kát igény lô áb rák ki vi te lezé sét.

Egy vek to ros elem ál tal el fogla lt tár te rü let mér téke nem fü gg az el em nagy -
sá gát ól (az 1 cm su ga rú kör ép pen annyi he lyet fo g lal el, mint a 2 m-es rá diu szú
tár sa), hisz a prpog ram csak az elem le írá sá hoz szük séges ma tema ti kai ad a to kat
tá rol ja, ezek mennyis é ge pe dig nem függ a mér et tôl. En nek köv et kez téb en egy
vek to ros fájl tá rigé nye és bo nyo lults á ga a meg raj zolt elemek szá má val – nem pe -
dig azok mé re té vel – ar á nyo san nö vek szik, és lé nye ge sen kis ebb, mint ug yan azt
a lát ványt nyom dai mi nôsé g ben meg va ló sí tó pix e les tár sáé. Ehhez járul még a
kiad vány szer kesz tôbe exp or tált mun ka min ô ség roml ás nélkü li kor lát lan nag yít -
ha tós á ga, kic si nyíthe tô sé ge. Ilyen elô nyök mel lett szin te el tör pül a pixe les képek
rész let gaz dags á ga által nyújto tt al ter natív meg ol dás, kü lö nö sen ak kor, ha fi gye -
lem be vesszük, hogy a pi xel es ké pek a jó zan ész ált al diktá lt hat ár o kon bel ül vek -
to ros sá ala kít ha tók a kí vánt mi nôs ég ben. Ter mé szet e sen min dez nem jele n ti azt,
hogy a fo tók nak nincs he lyük a Nap alatt, pusz tán ar ról van szó, hogy ott al kal -
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mazz uk ôket, ahol er re minden kép pen szük ség van, ahol nem he lyet te sít het ôk
vek to ros rajz ok kal. A 102. áb ra egy szürk e ár nyala tos fo tót mu tat be, alatta a 16
ár nya la tot tar tal ma zó vekt o ros áb rá val. A kü lönb ség ele nyé szô.

A vekt o ros áb ra el kész ül tét min dig egy „mér nöki” ter ve zés elôzi meg, hi szen
az egész mun ka ar ról szól, hogy a kü lön bözô ala pel e mek (mû ve le tek) által biz to -
sí tott le he tô ség e ket mennyi re tud ja kéz ben tar ta ni, és az ép ít ke zést kre a tív
módon ve zet ni, ala kí tani az al ko tó. Ugya naz ok ból a téglákból fel épít het egy koc -
ka há zat sátortetôvel, de el ké szít het egy kac sa lá bon forgó pa lotát is. A mes ter – az
oper á tor – mind ket tôt meg épí ti – ha kell –, de pa lo tát nagy va ló szín û ség gel ô is
szí ve seb ben kés zít. A ter ve zô gra fi kus ak kor tud jó, a le he tô sé geket messze me nô -
en ki hasz ná ló el képz e lést ki a la kí tani, ter vet ké szít e ni, ha ma xi máli san tisz tá ban
van épí tôe le mek tu laj don sá ga i val, le he tô sé ge i vel, az az is me ri a pr og ra mot.
Ellenkezô eset ben a ter ve zô – a gra fi kus – és a kiv i te le zô – az ope rá tor – e lbe szél
egy más mell ett, már pe dig ki tû nô mi nô ségû meg ol dás (kon cep ció és ki vi tel e zés)
csak is eg yüt tes mun káv al va ló sít ha tó meg.
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102. áb ra 
256 ár nya la tos 
pi xel es kép és an nak 
16 ár nya la tos 
vek tor os pár ja



EL EKT RO NIK US
SZÍN BON TÁS

Az au totí pi á ról szóló fe je zet tar talm az za a szín bontás el mé le tét és an nak
hagyo  má nyos mó don, fotó zás sal tör té nô gyako r la ti meg val ó sí tá sát. Az el mé leti
meg fon to lá sok term é sze tesen az elektro ni kus színbo n tás ra is ér vény e sek. Az ott
le írt gya kor lati lé pé sek az on ban a ha gyo mán yos nyom dai elô ké szí té si tech no ló -
giák al kal ma zás á nak ide jében vol tak iga zak. Az elekt ron i kus szín bon tás más utat
jár be, ame ly nek rész le tes isme r te té se elôtt nem árt egy kis szí nel méle ti ki té rôt
ten nünk.

SZÍN HÔ MÉR SÉK LET

A fon al ak kal, szö ve tekk el fog lal ko zó tex til es szak em ber ek már rég óta tud ják,
hogy az anyag „iga zi” színét csak erôs nap fény ben lehet meg áll apí ta ni. Böl cse le -
tük tu do mán yo sabb meg fo galm a zá sa úgy szól, hogy egy test szí ne a meg vil á gí tás
függv é nye. Pon tos ab ban egy tárgy szí nét erôsen befolyásolja a fény for rás fé nyé -
nek szí ne.

A könyv ele jén, az au to tí piá ról szóló fe je zet ben már meg besz él tük, hogy a
lát ható spektr um összes szí ne elô ál lít ha tó al kalma san meg vá lasz tott R(ed),
G(reen) és B(lue) össze te vôk se gít sé gé vel, ahogy azt a III. szí nes táb lán lát ha t juk.

Az RGB összet e vôk együttes tel jes in tenzi tá sa a fe hé ret, egy üt tes nul la in ten -
zitá suk pe dig a fe ke tét ad ja. Elv ben te hát egy igazi mély fek e te test rôl sem mi lyen
fény nem jut a sze münk be. A gya kor latb an ilyen test nem lé te zik, el mé le ti szem -
pont ból vi szont ki tû nô ki ind u lá si alap. Ab szo lút fek e te test nek ne vez zük teh át azt
(a cs ak el mé letben lé te zô) tes tet, am ely mind en rá esô fényt ma rad ék ta la nul el -
nyel, se m mit sem ver vissza. A gyako r lat ban az ab szo lút fe ke te testet leg job ban
egy b elül rôl alap o san be kormo zott, vé kony héjú fém gömb be l sô, üres te re kö -
zelí ti meg nulla Kel vin-fok on (0 K=–273,15 °C). Ha egy ilyen gö mb be kis lyu -
kat fú runk, és a göm böt heví te ni kezd jük, ak kor a ly uk fény forrá s ként vi selk e -
dik. 1000 K kör nyék én a kib o csá tott fény a h ômé r sék let emel kedé sé vel el ôször
mély vö rös, meggy pi ros, majd a sárg án át 6000 K kö rül fe hér, vé gül 10000 K-nél
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pedig már ha tár o zot tan kék szí nû lesz. A zaz a fény forrá sunk ált al ki boc sá tott
fény színe és a fény forrás hô mér sék le te kö zött határozott és egy ér tel mû össze -
függ és mu tat ha tó ki, ame lyet a III. szín es táb la szem lél tet.

Egy fény for rás szín hô mér sékl e te te hát az a hô mér sékl et, me lyen az ab szol út fe -
ke te test nek su gáro z nia kel le ne, ho gy sze münkre ugya nazt a szín ta ni ben yo mást
te gye, mint az adott fény forr ás. 

A gya kor lat ban ez azt je len ti, hogy a gyer tya vagy pet ró leu m lám pa szín hô -
mér sékl e te 2000 és 3000 K kö zöt ti, en nek kö vet kez té ben fé nye vö rös, ill et ve leg -
jobb eset ben is nara ncs, ami nek köve t kez té ben pél dául a világos szín ek a vö rös fe -
lé to lód nak el, a mély zöld, ill et ve kék szí nek pedig fe keté nek láts za nak il yen meg -
vi lá gí tás ban. A wolfr am- szá las iz zó (vil lany kör te) – tel je sítm ény tôl (25–250 W)
függô – sz í nhô mérs ék le te 3000 és 4000 K kö zöt ti ér ték, ami azt je len ti, ho gy a
ki su gár zott fény szí ne ha tá ro zot tan (na rancs)sár ga. A vi lá gos szí nek te hát a sár ga
irá nyá ba szí ne zôd nek át, a sö té tek köz ti kül önb ség té tel pe dig meg le he tôs en ala -
csony szin ten marad. A dé li órák nap fé nye és a fény kép e zô gé pek va ku ján ak (ha -
lo génl ám pák) vil la nó fé nye kö ze lí ti meg az ideá lis fehér fényt, szín hô mér sék le tük
5500 K kö rüli ért ék. Az ilyen szín hô mér sék le tû fény for rás ál tal kel tett tárg yszíne -
ket tek int jük „igaz i ak nak”, szí nel to lód ás nél kü li ek nek. A fényc sö vek hi deg fény -
forr á sok, az ív kis ülés ener gi á ját a fény csô be vo natán el kent flu o resz cens an ya gok
al a kít ják át a rá juk jel lem zô, né hány hull ám hosszon ki emel ke dô ener giá jú su gár -
zá sok összeg évé, en nek kö vet kezt é ben van kö zöttük vö rö ses, fe hér és ké kes fé nyt
sugá r zó egya ránt. A bo rús ég szín hô mér sék le te már 8000 K kö rü li érték, ami a szí -
nek ben eny he kék el to lód ást és emi att sö téte dést je lent. A vi har os ég bolt 10 000
K szín hô mér sékl e te már ko moly kék el tol ó dást ered mé nyez, ug yan ak kor jel en tôs
ár nyal at veszté st, b esz û kü lést is a vi lá gos tó nu sok ban. E fény for rá sok el mé le ti és
gyak or la ti spetr á lis össze te vôit mu tat ja be a III. színes tá b la. 

A fény for rá sok sz í nhô mérs ék le ti probl é má in lényegesen túl mu tat az az eset,
be állí tás, ami kor az il luszt rá ció ké szí tô je szán dé kosan el tér a fe hérh ez kö ze li fé -
nyû meg vi lág í tás tól, és hatá ro zott cél lal al kal maz va lam i lyen (zöld, kék stb.)
spekt rá lis meg vi lá gít ást.

SZÍN TE REK ÖSSZE HAS ON LÍ TÁ SA

Élé n ken él em lé ke ze temb en egyik tan ít vá nyom „ku dar ca”, ami kor is RGB
mód ban, a kép er nyô elôtt meg ter ve zett plak át já nak ab szo lút vil á go szöld hát tere
a di git á lis ada tok ról ké szí tett 50◊70 cm-es fot ón megle he tô sen közép zöld re si ke -
rede tt, drága pén zért „el ront va” ez zel a me gálmo dott (és a kép er nyôn jól mû kö -
dô) szín kont rasz tot. A bal si ker leh an gol ta, és csak ne he zen emészte t te meg, hogy
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ô volt a hu nyó, hiszen elf e lej tette al kal mazni az RGB és a CMYK szín te rek kü -
lön bö zô ség é rôl két évv el elôbb meg tanu lt is mer e te ket. A ta nu ló pénz 5000 Ft fe -
let ti ért ék kel apaszt ot ta pénz tár cá ját.

A DTP abs zo lút il luszt rá ci óké szí tô pr og ram ja – a Phot os hop – a köz lek e dé -
si tá b lák há rom szö gé be zárt felki ál tó jell el fi gyel mez tet arra, ha a vá lasz tott RGB
sz ín CMYK mód ban nem áb rá zolha tó, az az nem nyom tat ható. Il yen kor meg -
mu tat ja a CMYK szín tér nek a vá lasz tott hoz leg kö ze lebb esô szín ét is, ami sok -
szor na gyon tá voli rok o na csak az el kép zelt nek. Il yen eset ek ben a ter ve zôn mú -
lik, hogy mit vál aszt. Nem kö te le zô fi gye lem be ven nie az elté rés re ut a ló figy el -
mez tet ést, de ak kor ne háb o rod jon fel az el kép zelé se i vel kö zel sem egye zô
nyom at szí ne in. Az RGB és a CMYK szín tér el té rés é rôl már min denki hal lott va -
la mit ha ran gozni. A külö nb sé gekr ôl pon to sabb an tá jék oz tat a IV. szí nes tábla,
am ely a két színtér áb rá zo lá si ké pessé gé nek el téré se it mu tat ja be a vö rös, a sár ga,
a zöld és a kék szín eseté ben.

Igaz ugy an, hogy a szí nek ku ta tá sa, a szín ta ni tör vény sze rû sé gek ki a lakí tá sa,
a szín el mé letek fel áll í tá sa gya kor lati lag a XV II. száz ad el sô fe lé tôl fo lya mat os nak
te kint he tô, azonban a naiv, szubje k tív, ér zel mi meg íté lé sek tôl men tes szín el mé -
le tek ki a lak í tá sa cs ak a XX. szá zad el sô har ma dá nak vé gé tôl szá mí tha tó. A szí nta -
ni probl é mák fe lis me résé nek, alk al ma zásá nak fon to ssá ga csak a XX. sz á zad utol -
só harm a dá ban vált ál ta lá nos sá. E ku ta tá sok nap ja ink ban is tart a nak. Az ind u ló,
mint egy har minc szí nel mé leti meg kö ze lít és kö zül mára mi n dössze négy (am e ri -
kai, né met, ja pán és egy ma gyar) mara dt fenn a szi gor ú an gyak or la ti kö vet el mé -
nyek et tá masz tó ros tán, a töb biek ki hull ot tak a kí mé letl en ver seny ben. A sze -
rény tele n ség vád ja nél kül ál lít hatjuk, hogy dr. Nemc sics An tal pro fesszor úr
Colo ro id szín red sze re jó es éllyel pá lyá zik az ab szo lút gyôz tes he lyé re, his zen a
rend sz er alap színei egy részt megle he tô sen nagy szá mú ak, má srészt szí nér zé ke lé -
sünk ál tal egy en lô köz ö ket zár nak köz re a pa let tán, har mad részt köl csö nösen
egy ért el mû en meg fe lel tethe tôk az esz köz füg get len CI EYxy (de fi ní ció 1931) szín -
rend szer szí ne i nek, és mint ilye nek ugya ncsak egy érte l mû en, tel jes biz ton ság gal
me gis mé tel hetô mó don elôá l lít ha tók a nyom dai e ljá rá sok ál tal hasz nált CMYK
színtér szí nei ként.

Ne w ton, Ge ot he és It ten ut án, az érzelmekre ha tó, a ze nei, a ma te ma ti kai,
színdinamikai in terp retá ci ó jú szí nel méle tek után és következtében Mun sell mun -
kás sá ga nyo mán vált el ôször obj ek tív mó don mér he tôvé a szín, mint fo galom.

Be ve zette a szín ér zet jel lem zésé re azt a hár om fo gal mat, amit a mai napig
haszná lunk. Ez ek kö zül az elsô a szí ne zet, amit mi a szín foga l ma ként azo no sí -
tunk. Kép zelj ünk el egy kört, ahol a kerület ment én az eg yes szín ek leg te lí tet tebb
ál lapo ta ta lá lható meg a vö rös tôl az ibo lyá ig össze zár ó dó kör kö rös el rende zés ben.
Bárm ely szín bôl e lin dul va su gá ri rány ban a kör köz epe felé az adott szín
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telítettsége csök ken. E kör kö zép pont ján át, arra me rô le gesen fut a vi lá goss ág ten -
ge lye, amely nul lá tól tí zig ter jed. Nul la a fe hér, tíz az ab szo lút fek e te szín ér té ke.
A te lít ett ség az eg yes alap szí nek ese tén el té rô, de min den eset ben a ne ut rá lis szür -
ké tôl va ló el té rést jele n ti, amely a szín vi lágo s sá gá nak függ vé nyében el té rô le het.
A Mun sell-sz í ntér jel lem zôit mut at ja be a IV. szí nes táb la.

A CIE (Nemz et kö zi Vi lág í tás tech ni kai Bi zott ság) 1931-ben el fo gad ta az
additív szín ke ver é sen ala pu ló trik ro ma tik us szín mé rô rend szert, amely máig
alap ját ké pe zi az összes, az óta be kö vet kez ett vált o zás nak a szín ki ér té kelé s ben. Ez
a rend szer ered e ti leg há rom di men zi ó ban ábr á zol ta az al ap ve tô en RGB ér té kek -
kel meghatározott szí ne ket. Az áb rá zo lási mód bi zo sí tot ta, hogy a vi lá gos sági ér -
té kek nél kül két di men zi ó ban is kive tít he tôk leg ye nek a szín ér té kek. A har ma -
dik, ma gas sá gi (vi lá goss á gi) ér ték szem lélte té sé re szin tvon ala kat ve zett ek be a
két di men zi ós áb rá zol á si modellben. Hát rá nya, hogy mond juk há rom, eg ymás tól
azonos tá vols á gú nak érzett szín e rend szer ben már nincs azo nos tá vols ág ra egy -
más tól. A CI EYxy mod ell szín terét reprezentálja az V. sz í nes táb la.

A CI EL*a*b* 1976-ban ki fej lesz tett há rom dime n zi ós mo dell je egy olyan
gömb, amelynek függ ô le ges ten ge lye a lefelé szá mí tott fe hér-fek e te (L*, vi lá gos -
ság) ten gelyt mu tatja. Vízs zin tes ten ge lye a (plusz) vör ös, (mín usz) zöld (a*) ten -
gelyt mu tat ja, amíg az er re me rô le ges teng ely a (plusz) sá r ga, (mí nusz) kék (b*)
tenge ly értékeit ad ja. Eb ben a rend szerben már az o nos tá volsá gok ra van nak
egymás tól a szem re is azonos tá vol sá gún ak ér zett szí nek. A fent le írt gömböt az
V. szín es táb la mut at ja be.

A HLS szín te ret két, az al ap ja i val egy más hoz il lesz tett kúp al kotja. Az al aplap
ke rü le tén kör ben he lyez ked nek el a tel í tett szí nek, a rend szer el ne vez é se sze rint
szí ne zet ek (Hue). A kör ke rü letén egy más sal szem ben a ko m ple ment er szín pá rok
he lyezk ed nek el, ez ért a kör kö zép pont ja 50%-os szür ke. A ke rül e ten elh e lyez -
kedô te lí tett szín bôl ki ind ul va sug ár irány ban a kör kö zép pontja fe lé mo zog va a
szín te lí tettsé ge csök ken, mígn em a szín a kö zép pont ban szür ké be megy át. Az
ala pkör kö zép pontj án át, a kör sík jára ál lí tott me rô le ges ten gely a vi lá gos ság (Lu -
mi nan ce) ten ge lye, me lyen a kör fö lött he lyez ke dik el a fe hér pont és a kör alatt
ugyan ak ko ra tá vol ság ra a fe ke te. Ez a ten gely te hát a fe ke té tôl a fehé rig a sem le -
ges szürk é ket tar tal maz za. A fe hér, il let ve a fek e te pont ból ki in dulva a fô kör ke -
rü le ti pont ja in át húz ha t juk meg a kú pok al ko tóit, le zár va a szín te ret. A HLS
szín tér az RGB-nek egy – a szí neket lo gi ku sabb elrendezésben be mut a tó – vál -
faja, szer ke zet ét a VI. szí nes tábla szem lél te ti.

Ugyan csak a VI. szí nes tábla mu tatja be az egyes szín te rek össz eha son lí tá sát.
A szín kör a lát ható szín te ret repr e zen tálja. En nél szû kebb az RGB szín tér. Meg
kell je gyez nem, hogy bár a szí nes szken ner és mo ni tor is az RGB szín ter et
használ ja, szín te rük mégs em tel je sen azon os. Az RGB-nél szû kebb a Pan to ne
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szín tér, bár a sár gák te rül e tén kép es olyan szí nek ábrá zo lá sá ra is, ame lyek re az
RGB nem al kalm as. A CMYK szín tér egya ránt va ló di ré sze az RGB-nek és a
Pan to ne szín tér nek is. Igaz ugyan, hogy a meg je lení t he tô szí nek ebb en a szín tér -
ben is tech no ló giafüg gôk (of szet, tin tasu ga ras stb.), azo n ban a szín tér mind egyik
tech nol ó gia ese té ben meg leh e tô sen szûk. Ép pen ezt a szûk nyomtatható szín te -
ret igye kez nek tá gít a ni a hatszín-nyo mó tech noló gi ák, mé g pe dig si ker e sen. A
HIFI col or szín tér az RGB-nél is tá gabb.

CMYK SZÍN SZÁ MÍ TÁS

A ké pere de tik di gi ta lizá lá sa szken ne lés sel (dob- és lapsz ken ner), il letve di gi -
tá lis fény ké pe zéss el, di gi tá lis vi de o felvé tel kész í té sé vel tör tén het. A do bsz ken ner
ese téb en az er e de ti ad ott kép pont já ról be ér ke zô fénysu ga rat in ter fe ren cia-
tükrök kel há rom fe lé oszt ják, majd szí nszû rôk alk al ma zá sá val R, G és B kom -
ponen sek ké ala kít ják át. E fény je lek az után a fo to e lekt ron-sok szo ro zók ban fény -
áram erôss é gük nek meg fe le lô nagyságú fe szült sé get keltenek és e fe szült sé gek
hordo z zák az RGB ana lóg je lek et. A töb bi esz köz a be ér ke zô fe hér fényt op ti kai
út on pi xe len ként a szín szû rôkk el az R, a G és a B szí nek re érz é ke nyí tett CCD
ele mek re vezeti, amel yek ben az oda ju tó fé nyá ra me rôs séggel eg ye nes ar ány ban
elekt ro nok ke letk ez nek (ma xim á li san kb. egy mi l lió elektron cel lán ként), amiket
fe l dol go zá sig a CCD cel la egy po ten ci ál göd ör ben tá rol.

A ka pott an a lóg ér té kek et di git a li zálni kell. Ezt a fe lada tot old ja meg a kvan -
tá lás. Az ere deti árny alat ter jede l mé nek meg fe le lô en a tel jes fe szülts ég-, il let ve
elekt ron szám-tar to mányt szin tek re, ár nya lat lép csôk re oszt ják. Az ár nya lat lép csôk
ide á lis szá ma (n) az ere deti tel jes árnyalatterjedelmébôl (D) az 

n=[10D]

kép let tel szám ít ha tó, ahol a szög le tes zár ó jel pár az egész rész kép zést jel ö li. Az
árny alat terj e de lem pe dig a di git a li zá lan dó kép leg sö téte bb (Dmax) és le gvi lá go -
sabb (Dmin) po nt jai ab szo lút den zi tá sá nak kü lönb sé ge. A leg söt é tebb és le gvi lá -
gosa bb ponto kat az ere de tin vagy mi magu nk je löl jük ki, vagy a di git a li zá ló
rend szer au to mat i ku san áll apítja meg. Az így me gha tá rozo tt n ért é ké bôl a

2s-1 < n < 2s

eg yen lôtle n ség bi tek ben mé r ve meg ad ja az n dar ab ár nya lat lép csô di gi tá lis kó do -
lásá hoz szük sé ges s szín mély sé get. A fen ti ek ala p ján szá mí tott ár nya latl ép csô szám
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és szín mély ség ide á lis an le het ô vé te szi a ké pe rede ti va lós árn ya la ta in ak op tim á lis
vissza a dását. Ki sebb ér té kek es e tén ké pinfo r má ci ót veszítünk, na gyobb ér ték ek
pe dig csak fö lös le ges mun kát, fel dolg o zá si idôt, tár he lyet je lent e nek – a dig i ta li -
zált kép mi nô sé ge nem ja vul. Az elm on dot tak at vi lág ít ja meg a 11. táb lá zat.
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Eredeti Árnyalatlépcsôk Színmélység Árnyalatlépcsô-
árnyalatterjedelme száma különbség

D n s D
0,903 8 3 0,113
1,204 16 4 0,075
1,505 32 5 0,047
1,806 64 6 0,028
2,107 128 7 0,016
2,408 256 8 0,009
2,709 512 9 0,005
3,010 1024 10 0,003
3,311 2048 11 0,002
3,612 4096 12 0,001

11. táblázat
Kvantálási lépcsôk az eredeti árnyalatterjedelmének függvényében

103. áb ra 
Az RGB 
és a CMY 
alap szín ek 
egy más 
komp le men te rei



A kvantálási lép cs ôk szá ma ha tá roz za meg az an a lóg-di gi tál is átala kí tás pon -
tos sá gát. A mai DTP-s kép fel dol go zó prog ra mok szí nen ként 8 bit szín mély ség -
gel dol goz nak, az on ban a sötét kép rész let ek ben ak kor kapu nk na gyobb ár nya lat -
g az dag ság ot, ha a di gi tal i zá lást szín en ként 10–12 bit szín mély ség ben vé gez zük,
és csak ez után, a képfeldolgozás el sô lé pé seké nt ala kít juk 8 bi tes szín mély sé gû vé
a ké pet.

A számí tó gé pes kép fel dol goz ás nál a di gi ta li zált kép RGB mó dú, hi szen leg -
fôbb meg jel e ní tô esz kö zünk, a mo ni tor is eb ben a sz í nmód ban dol go zik. Fény -
színek es e té ben az RGB és a CMY szín tér ugyan a zo kat a szí neket ír ja le, csak a
ki in du ló alap szí nek pá ronk ént egy más nak ko m ple ment e rei, ah ogy azt a 103. áb -
ra muta t ja. Ugya nezt lásd még a VII. szí nes táb lán.

Ép pen ezért egy tet szô leges kép pont di gita li zált RGB ér té ke i bôl nagyon
könnyû a ke re sett CMY ér té ke ket ki számí ta ni, meg hat á roz ni. Te gyük fel, hogy
a szín mély ség a szo ká sos 8 bit, azaz a di gi tali zált ér té kek a 0–255 tar tomá ny ba
esn ek. Az át szá mítá st oda-vissza az

R+C=255
G+M=255
B+Y=255

egyen le tek ha tá roz zák meg. Pél dá ul, ha egy kép pont ér té kei rend re R=244,
G=130 és B=23 (egy narancssárga szín), ak kor C=11, M=125 és Y=232 lesz, ami
ugyan azt a fény sz ínt adja. Az át számí tá si elv egy szerû sé ge szí nes ben a VII. táb lán
lát ható.

Pél da be li kép pon tunk hoz vissza térve azt lát juk, hogy meg ha tá rozó szí ne a
sár ga (Y=232), azon ban ez a szín sem tel je sen te lí tett (Y=255 len ne az), más
szóval a te lí tett sár gá nál halványabb, ke vés fehé r rel (255–232=23) „hí gí tott”, fe -
hér tarta l ma van. Ugyan ak kor feke te tar tal om mal is ren del ke zik, me lyet a leg ki -
sebb ért é kû nyo mó szín, je len esetben a ci án (C=11) ha tár oz meg. Ugyan is a
C=11, az M=11 és a Y=11 ér té kek eg yütt egy vil á gosszür két ered mé nyez nek, ami
kép pon tunk szí nét sö té títi, fe ket e tar talm át ad ja. Szí nünk ed dig még min dig sár -
ga, csak egy ki csit hal vány abb, ugyan ak kor söté tebb, mi nt a te lí tett sá r ga. Szín -
elt o ló dá sát a bí bor és a ci án ér ték ek kü lönb sé ge (M–C=125–11=114) adja, ami
elv iszi szí nünk et a bíb or irá nyá ba, teh át az na ranc sos lesz. 

Az el mon dottak a nem ide á lis tisz ta nyomó szí nek re is ér vé nyes ek, össze fog -
la lá suk a 12. táb láz at ban ta lál ha tó meg.
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Mint az már az elô zôe k bôl is ki de rült a fe ke te szín ki vo nat ér té két az az RGB
szín ad ja, amely a leg na gyobb ér té kû, vag yis leg kise bb a fén yel nyelé se. Elô zô
példánkhoz vissza térve ez vö rös (R=244) volt, ami meg ha tár oz ta a ci án (C=11)
ér té két. Ezzel pon tos an meg egyezô lesz a kép pont fe ke te szín ki von a ti ér té ke is
(K=11). Ez a számí tá si eljárás lá tszó lag meg két sze re zi a fe ke te szín in ten zi tá sát,
azon ban ne fe led jük, hogy a szín „er e den dô” fe ke te tar tal ma ma gán ak az adott
szín nek a tu lajd o nsá ga, szí né nek, színta r tal má nak min tegy el vá laszt ha tat lan
része. Ép pen ennek, a fes ték ek ben hor dott, ere den dô fe ke te tar ta lomnak a kö vet -
kez ménye, hogy az el mé le ti „tisz ta” el sôd le ges (CMY) és más od la gos (RGB)
nyo mós zí nek te lí tett szí nei nem nyomta t ha tók, az az a CMYK szín tér lé nye ge sen
szûke bb, mint az RGB.

A di rekt szí nek al kalma zá sa a CMYK össze tev ôk mel lett szí nen ként to váb bi
egy-egy sz í nki vo na tot je lent szín bontá s kor. Eze ket a szí ne ket nem pro cess szín -
ként kell ke zel ni, kü lön ben ôket is a CMYK szín tér eleme i ként ke ze li és szín re
bont ja a RIP (Ras ter Ima ge Processor). Mint kü lön szín ki vo na to kat min den
egyes di rekt szín rá csát va la mil yen szög gel el kell for gatni. Ha az x ten gely po -
zitív ol da lát te kint jük alap nak, ak kor a kö vet ke zô ket mond hat juk az egyes szín -
ki vona tok r ács el for gat á sá ról:
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Nyomó- Szín- Telítettsége Feketetartalma Színeltolódása
szín szûrôje nô nô lesz
cián vörös a vörös fény a zöld és a kék a zöld és a kék

elnyelésével fény azonos fény nem azonos
arányosan mértékû mértékû 

elnyelésével elnyelésével 
arányosan arányosan

bíbor zöld a zöld fény a vörös és a kék a vörös és a kék
elnyelésével fény azonos fény nem azonos
arányosan mértékû mértékû 

elnyelésével elnyelésével 
arányosan arányosan

sárga kék a kék fény a vörös és a zöld a vörös és a zöld
elnyelésével fény azonos fény nem azonos
arányosan mértékû mértékû 

elnyelésével elnyelésével 
arányosan arányosan

12. táblázat 
A nyomószínek színtani tulajdonságai



sár ga 00°,
cián 15°,
fe ke te 45°,
bí bor 75°,
1. di rekt szín 30°,
2. dir ekt szín 60°.

Amennyi ben a mun ka csak direkt szí ne ket tar tal maz, ak kor azok rá cselfo r -
ga tá si szö ge me ge gyezhet a most nem hasz nált C, M, Y, K ki vo na to kév al. Csak
egy dir ekt színt hasz nál va an nak rá csel forg a tá si szö ge a fe ke té é vel egye zik meg, a
színt mi n tegy a fe ke te he lyé re tesszük. Két dire kt színt nyom tat va azokat a cián
és a bíbor hely é re te szik, vagy 30, il letve 60° lesz az elforgatás. Csak há rom di -
rekt színt nyom tat va azok a ci án, fe ke te, bíbor he lyére ke rüln ek.

SZÍN HEL YES BÍ TÉS

Egy szer már meg be széltük, hogy az ide ál is há rom szín-nyo mó festé kek az el -
sôd leges (RGB) szín ek bôl eg yet-egyet tö kéle te sen el nyel nek, a má sik ket tôt pe -
dig tel je sen vissza ve rik. Szót ejtettünk ar ról is, hogy a nyom dai gyak or lat ban
meg ta lál ható há rom szín-nyo mó fe s ték garn i tú rák saj nos „messze” es nek az ide á -
list ól, emia tt min den kép pen színhelyesbítést szük sé ges esz köz öl nünk, hogy a
nyomat sz í nei és ár nya lat ai a le he tô leg job ban meg kö ze lít sék az erede ti meg fe le -
lô ért é ke it. 

Euró pá ban, en nek kö vet kez té ben ná lunk is há rom da rab hár om szín-nyo mó
fes ték garni tú ra ter jedt el.

A Ko dak há rom sz ín-nyomó gar nitú rát melegnek tek in tik, mert mind három
alap sz ín a vö rös irá nyá ban el tolt, meg köze lít ve ezáltal a Kodak fil mek szín vi lá -
gát. En nek köve t kez té ben csak a mel eg szí ne ket hang sú lyoz ni kí vá nó munk ák
ese té ben hasz nál ják.

Az Eu ró pa háromszín-nyomó fes ték gar ni túr át nor mál fes ték ek nek tart ják,
mert szín ár nya lat ai nem mennek el sem a me leg, sem a hideg szí nek irá nyá ba.
E tu lajdon sá ga mi att ál ta láno san hasz nált fes ték a ny om da i par ban, a leg több
felad a tot e fes ték gar ni tú ra fel haszná lá sá val oldj ák meg a nyom da ü ze mek.

A DIN há rom szín-nyo mó fes ték né met szab vány, de szí nei a hi deg sz í nek
irá nyáb an el tol tak, így itt hon csak olyan ese tek ben hasz nál ják, ami kor pl. té li fel -
vé te lek so ka sága for dul elô a ki vi te leze n dô munk á ban.

A há rom szín-nyo mó fes tékga r ni tú rák spe kt rá lis szín ta ni tu laj don sá gai ha tá -
rozzák meg a szük sé ges sz ín he lyes bí té sek mér té két. En nek kö vet kez té ben al a po -
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san meg kell vizs gáln unk az em lít ett va lós há rom szín-nyo mó fe s ték garn i tú rák
spekt rá lis tu lajd o nsá ga it. Egyik-má sik il yen jell em zô rôl esett már szó, most azon -
ban nézz ük vé gig ôket szi go rú el mé le ti sorre nd ben. Mi vel itthon a leggyak rab -
ban hasz nált hár om szín-nyo mó fes ték garni tú ra az Eu ró pa, ezért en nek a szín ta -
ni vi sel ke dé sét kö vet jük vég ig.

A 104. áb ra az Eu rópa fe s té kek száza lé kos re misszi ós gör béjét mu tat ja a hul -
lá mho ssz függ vé nyé ben. A re misszós (R) vagy transz missziós (T) ér té ke ket spekt -
ro fo tom é ter rel mé rik meg min den egy es hullám hosszon. Már itt is jól meg fi gyel -
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104. ábra 
Eur ó pa fes té kek rem isszi ója

105. áb ra 
Eu rópa fes té kek den zi tá sa



he tô a há rom szín tar to mány (RGB) fény vissza ver é si, áte resz té si tu lajdon sá gá nak
el té rése az elm é le ti ide á lis tól.

Az elô zô ek ben mért ért é ke ket a már ismert mó don át szá mítják den zit ás -
értéke k re (D), ame lyet ugy an csak a hul lám hossz függ vé nyében áb rá zol nak. Az
ered mény a 105. áb rán lát ha tó.

Színsz û rôs den zi tás mé réskor a há rom sz ínt (CMY) spektr á lis jel le gük nek
me gfe le lô en a há rom ki vá lasz tott hul lám hossz tar to mány ban szín sz û rô kön ke -
resz tül mér ik és az áte resz té si vagy vi ssza ve ré si ér té ke ket a há rom szín szûr ôre
külön-kü lön ki szá mí tott den zi tá sért é kek ben adják meg a be jö vô hullám hossz
függ vé nyé ben. A hasz nált szín szû rôknek olyano k nak kell len niük, hogy áte resz -
té si maxi mu muk egy részt egyez zen meg az alap szín el nye lés é nek ma xi mum á val,
más részt a má sik két nyo mó szín bôl kapható keve rék szín (elsôdleges, RGB szín)
el nye lé si min i mu má val. E két felt é tel tel jes pont os ság gal nem tel je sít he tô, lásd a
106. áb rát. 

Az utób bi ábr á ból kit û nik, hogy ha az alap nyo mós zí nek rôl tel jes szín tani
információt sze retn énk kap ni, ak kor a lát ha tó spekt ru mot az elô zô ek ben ki vá -
lasz tott há rom szín szûrôn ke resz tül kell ki mérni mind egyik nyo mó szín nél, és e
szín den zi tá sok at hasz nálni a szá mí tá sok hoz.

En nek meg fe le lô en egy nyomó alap sz ín te lí tetts é gé rôl (fehé r tar talm á ról) az a
szín szû rôs szín den zit ás szol gál fel vi lá go sí tás sal, am e lyet a vizs gált nyo mó szín leg -
job ban el nyel. Így 

a ci án szín te lít ett sé gét a vö rös szín szû rôs,
a bíbor szín te lít ett sé gét a zöld szín szû rôs,
a sár ga szín te lí tett sé gét a kék szín szû rôs

den zitás ad ja. Ideá lis eset ben (ide á lis fes té kek nél) csak ezek a fô den zi tás ok sze re -
peln é nek max i má lis ér té kkel. Adott szín szûrô mel lett a má sik két szín tar to mány
den zi tá sa nul la len ne. 
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106. áb ra 
Az RGB szín szû rôk spekt rá lis el hel yez ke dése



A való sá gos há ro mszín-nyo mó fes té ket szín ta ni tu laj don sá gai az id e á lis tól
szí nen ként különbözô mér ték ben ugyan, de el térn ek. Ezek az el té ré sek a fes ték -
gyár tás so rán fel hasz nált pig men tek tu lajd o nsá gaib ól kö vet kezn ek. Saj nos nin -
cse nek ide á lis (az el mé let nek meg fe lelô) tu laj dons á go kat mu ta tó pig ment je ink.
Ez azt je len ti, hogy a nyomd ai alap szí nek (CMY) nemcsak a rá juk jel lem zô, de
a má sik két RGB tar to mány ban is kü lön bö zô mér ték ben nye lik el a szí nes fény -
su ga rakat, az az az alap színek úgy vi selk ed nek, mintha a má sik két alap szí nbôl is
tar tal maz ná nak bi zo nyos mennyi sé gek et.

Az alap nyo mó szí nek szín den zi tás a it mind há rom szí nszû rôn ker esz tül meg -
mér ve kapj uk meg a hár om szín-nyo mó fes ték gar ni tú rák ana lit i kus szín den zi tás -
ért é ke it. Eu ró pa fes ték re eze ket a mennyi sé geket a 13. táb lá zat tar tal mazza.

Táb lá za tunk sze -
rint az egyes nyom dai
alap sz í nek szín tani pa -
ra mé te re it há rom – R,
G, és B sz ín szû rôs –
szín den zi tá sér ték kel
ad    hat juk meg. A
nyom    dai alap szín tel í -
tett ség é re (feh ér tar tal -
má ra) jel lem zô den zi -

tá sér té ket fô den zi tás nak, míg a má sik ket tôt mel lékd en zi tásn ak ne vez zük. A ki -
sebb mel lék den zi tás az alap nyo mó szín fe ke te tar tal mát, a zaz vil á gos ságát ad ja
meg. Ha a na gyobb mel lékd en zi tásb ól ki von juk a ki sebb et, akkor a ma ra dék
denz i tá sér ték a nyom ó szín sz í nel to ló dá sát ad ja meg a nag yob bik mel lék den zi tás
irá nyá nak meg fe le lô en. Az ed di gi ek alap ján néz zük meg, hog yan ala kulnak az
Eu ró pa három szín-ny o mó fest ék gar nit ú ra szín ta ni hi á nyos sá gai a fent váz olt
színdenzitások alapj án. Az ered mé nye ket a 14. táb lá zat fog lal ja össze.

A táb lá zat ada tai ból kitû nik, hogy az ide á lis fes ték tulajdonságait leg job ban
a sár ga kö ze líti meg. A ci án el téré se az id e á lis tól kö zepes, míg a bí bo ré a le gna -
gyobb. A ci án és a bíb or festék fe ke te tart al ma azo nos, azon ban a bí bor szí nelt o -

158

Színszûrô Cyan Magenta Yellow Key
színe D D D D
Red 1,47 0,18 0,03 1,83
Green 0,45 1,50 0,08 1,90
Blue 0,18 0,70 1,18 1,87

13. táblázat 
Európa festék analítikus denzitásai

Szín Cián Bíbor Sárga
Feketetartalom 0,18 (sárga) 0,18 (cián) 0,03 (cián)
Színeltolódás kék felé (0,27) vörös felé (0,52) vörös felé (0,05)

14. táblázat 
Európa festék színtani hiányosságai



ló dá sa mint egy kéts ze re se a ciá né nak. Szín ta ni szem pont ból ez azt je len ti, hogy
az egyik al a pszín nyo má sa kor a mell ék den zit á sok ará nyáb an a más ik két alap -
szín bôl is ke rül fes ték a nyo mat hor do zó ra. Az alap szí nek szín tani hiá nyos ságai
to váb bi pr ob lé mát okoz nak az el sôd leges ke ve rék szí nek nyom á sa kor, mert itt a
két al kotó al a pszín szính i bái össze a dód nak (a vör ös vi lág os, de sár gás, a zöld is
sár gás és elég nagy a fe ke te tar tal ma, a kék kic sit bí bo ros, de nagy a fe ke te tar tal -
ma, ezért söt ét). Még na gyobb hi ba adó dik a há rom szín fe ke te te li foltjá nak
nyom á sa kor (bar násfe ke te). A szám sze rû ér té ke ket a 15. táb lá zat, míg a ka pott
szí nek et a VI II. szí nes táb la mu tat ja be. Ugyan ak kor az Eu rópa fes ték ana litik us
spekt rális de n zi tás gör béi a 107. ábrán láthatók.

Az alap szí nek te lít ett sé gét a nyoma t hor do zó ra felvi tt fes ték ré teg vas tag ság á -
nak növ e lé sé vel fo koz hat juk. Ez azon ban nem növ e ked het mind en ha tá ron túl,
mert egy opt i má lis ér ték el éré se után egy részt a 70% fö löt ti te lí tett sé gû rácspo n -
tok ro ha mos an el kez de nek be csuk ód ni, más részt a túl zott fes ték vasta g ság

159

107. áb ra 
Az Eu ró pa fes ték ana li tik us spekt rá lis den zi tásgö r béi

Szín- Cián Bíbor Sárga Vörös Zöld Kék Fekete
tartalom C M Y R=M+Y G=C+Y B=C+M K=C+M+Y
C % 70,0 07,5 02,5 010,0 072,5 077,5 080,0
M % 21,5 63,0 06,0 069,0 027,5 084,5 090,5
Y % 08,5 29,5 91,5 121,0 100,0 038,0 129,5
Összes 100,0 100,0 100,0 200,0 200,0 200,0 300,0

15. táblázat 
Az Európa festék színtani hiányosságai és következményei



száradá si és fes ték lehú zó dá si probl é má kat is ok o zhat. Az op ti má lis fest ék ré teg-vas -
tag ság mér téke ép púgy függ a fes ték tôl, mint a nyo mat hor do zót ól, de a válasz -
tott rács sû rû ségt ôl (lpi) is. Nagy ság át kí sér le ti nyom ta tással szok ták meg ha tá roz -
ni. Alac sony fes tékr é teg-vas tag ság ról in dul va fokozatosan nö ve lik azt, mi köz ben
fo lya mat o san el le nôr zik, mér ik az ív kü lönbö zô he lye i re tett 85%-os pont te rü -
letû rács cel la me zôk bôl ál ló fol tok be csu kód á sá nak (a pont te rü let növeke dé -
sének) a mérté két. Az inte n zív vé vált becs u kó dás elôtti fes ték vast ag ság az ide á lis.
Ezt min dhá rom alap fest ék re és a fe ke té re el vé gez ve meg ha tá roz hatjuk az ok te lí -
tetts é gét (fô den zitá sér té kei ket ki mér het jük).

Az opt i má lis fes ték rét eg-vastag ság ism e re té ben ál lít ha t juk be a há rom szín-
nyo mó fe s ték szín egyen sú lyát. A szubtraktív szín ke ve rés sze rint a há rom alap szín
eg ymás ra nyo mása (ide á lis fes té kek eset én) feke tét, még pedig szí nár nyal a tok tól
men tes, úgy ne vez ett ne ut rá lis fe ke tét ad. A való sá gos – je len es et ben Eu ró pa –
festé ke ket hasz nál va a fe ke te he lyett egy mel eg bar na színt ka punk, mint ahogy
az a VI II. szí nes tábla utol só ábrá ján lát ha tó.

A színe l to ló dást a ci án hoz vi szo nyí tott fö lös bí bor és a még több sárga fes ték
okoz za. Mi vel a cián fes ték ré teg-vas tags á gát tov ább fo koz ni nem lehet, ezért a
szín egyen súly be ál lí tá sáh oz csökk en te ni kell a bí bor mennyi sé gét és még enn él is
jobb an a sár gáét. A csök kent és nem törté n het mec ha ni ku san, mert a bí bor
csökkentésekor egyút tal kb. fe le annyi sár gát is el ve szünk és a sárg át csök kentve
kb. ti zen har mad an nyi bíbo r ral is ke ve sebb lesz. Ter mé sze te sen mind két eset ben
csök ken a ci án mennyi sé ge is, de ez oly kis mér té kû, hogy gyako r la ti lag majd -
nem el ha nya gol ha tó. A bí bor és a sár ga szín ci án hoz vi szony í tott vissza vé te lét a
pont te rü let függvényében op ti má lis fes tékr é teg vas tag sá gú Euró pa fes té kekre,
má zolt papírra ké szült of szet nyo mat eset én a 108. áb ra mu tat ja, ugya nezt 10%-
os lép csô ben a 16. táb lá zat tar tal maz za.
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108. ábra 
Eur ó pa fes ték színe gyen súlyt adó
pont te rü le tei



Az elektro ni kus színhe lyes bí tés mû ködé si el ve
könnyen meg érthe tô. A há rom szín-nyo mó fe s té -
kek szín ta ni hi á nyoss á gai mi att (mind egyik ta r tal -
maz a má sik két alap szín bôl is bi zo nyos mennyi sé -
get) szük ség van a szính e lyes bít és re. Pél dak ént
vegy ük azt az ese tet, ami kor egy bí bor fes ték kel
nyo mott te le (rács mentes) tég la la pot kell rep ro du -
kál nunk. Az ere deti tég la la pot di gi tal i zál juk
(szken nel jük), majd színre bontj uk. A négy kor ri -
gá lat lan szín ki vo nat me gmu tat ja a bí bor szín szín -
ta ni hi á nyos sá ga it, azaz a bí bor szín ki vonat 63%-os
flekk je mel lett a ci án ki vo nat 7,5%-os, a sár ga
29,5%-os, a fe ke te pe dig ugyan csak 7,5%-os pont -
te rü le tû rasz tert tar tal maz majd Eur ó pa fes té ket
fel té te lezve. Az el mond ot ta kat il lusztr ál ja a 109.
áb ra.

Az egyes szín ki vo na to kon te hát a bí bor fes ték mel lék den zi tás a it kapjuk meg
a pont te rü let függ vén yé ben. Nyom ta tás kor a bí bor fes ték ezekh ez az ér téke k hez
fog ja hoz z áad ni sa ját szín ta ni hián yos sá gait még egy szer, az az a fenti hi bák meg -
dup lá zód nak. 

A IX. szí nes táb la Eu ró pa fes tékre mu tat ja be a há rom nyo mó szín (C, M, Y)
és a se gít sé gük kel lét re hoz ott el sôd le ges ke ver ék szí nek (R, G, B) és a három szín-
fe ke te kor ri gá lat lan te li színfoltjait, va la mint azok egyes szín ki vo na ti nyoma ta it.

Az ed di gie k bôl a szín he lyes bí tés meg ol dása is kö vet kez ik. Is mer ve a há rom -
szín-nyo mó festékek (fes tékga r ni tú rák) szín ta ni hi ányoss á ga i nak konk rét érté -
keit, ez e ket meg szün tet ni úgy tud juk, ho gy az egyes ny o mó szí nek színsz û rôs
den zi tá sér té kei nek is me re té ben a mel lék denz i tá sok kal egyezô nagy sá gú, de el len -
té tes el ôje lû, úgy nev e zett tör lô érté ke ket ad unk az erede ti ér ték ek hez kép pont ról
kép pont ra ha lad va. Ter mé sze te sen min dig fi gyele m be vesszük az adott rács cel la
rács  pont já nak nagy ság át is. Az eg yes nyom ó szí nek színhibáinak meg szün te té -
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109. áb ra 
Te le bí bor
CMYK szín -
ki vo na tai

Cián Bíbor Sárga
10 8 6
20 16 13
30 22 20
40 30 28
50 39 35
60 48 43
70 58 52
80 67 61
90 77 70

100 85 80

16. táblázat 
Európa festék színegyensúlya
a pontterület százalékában



sével au t oma tiku san meg szûn nek az el sôdl e ges szí nek és a töb bi ke ver ék szín szín -
hi bái is. Ezt a színk or rek ciót a DTP-s pr og ra mok au to mati ku san el vég zik, ne -
künk puszt án annyi a fel ad a tunk, hogy a Pho tos hop ban be áll ít juk a hasz nált fes -
té ket (Eu ro), il let ve a raj zo ló- és ki ad ványs zer kesztô programban a Pan to ne Pro -
cess Eu ro színs kál át hasz nál juk.

A szín he lyesb í tés fen ti
me séje a már em lí tett Ko dak
és DIN háromszín-nyomó
fes ték gar ni túr á ra ugyan így el -
mond ha tó, mind össze e fes té -
kek R, G és B színszûrôs fô-
és mel lék den zi tás a i nak ér té -
ke it kell is mer nünk, hogy az
összes töb bit szá mol has suk. A
kí vánt érté ke ket ta r tal mazza a
17. és a 18. táb lá zat.

A há rom szín-nyo mó fe s -
ték garn i tú rák szín ta ni hi á -
nyoss á ga i nak ki kü szö bö lé se
nagyon fon tos lépés a jó mi -
nôs é gû színes nyo mat kész í -
tés hez ve ze tô úton, azon ban
ko ránts em old meg minden
fe l me rü lô prob lé mát.

PONT TE RÜ LÉS

A nyom dai el járá sok – a szá ra zof szet tech nika ki vé te lé vel – nedv es fes ték kel
dol gozn ak, és a leg gyak rab ban hasz nált nyo m at hor dozó, a pap ír pe dig min ô sé -
gé tôl füg gôen töb bé-ke vés bé nedv szívó. Az elm on dot tak ból az kö vet kezik, hogy
mond juk a sz ín- és ár nya lat he lyes 37%-os te rü letû rác spont a rács cel la kö ze pén
a meg nyom ás pil la na tá ban a fe s ték visz ko zi tá sa, ré teg vast ag sá ga, a nyo mat hord -
o zó minô sé ge és a rács cel la mé re te (lpi-ér ték) függv é nyé ben szolid, vagy roh a mos
híz ás nak, nö ve ke dés nek in dul, mely jele n sé get a szak nyelv pont te rül és nek ne vezi.
A pont te rü lés olyan ve le já rója a nyom dai sok szo ros í tás nak, me lyet kiik tat ni nem
le het, hat á sát ell en sú lyoz ni vi szont igen csak le het ség es és sz ük sé ges is az er e de tit
jól meg kö ze lí tô nyomat lé t re ho zása ér deké ben. 

A rács pont mér e te vég sô es et ben ál ta lá ban nö vek szik, azonban van egy spe -
ci á lis eset, amikor a pont mé ret cs ök ken, sôt a rács pont el tû nik. A ben nün ket leg -

162

Színszûrô Cian Magenta Yellow Key
színe D D D D
Red 1,55 0,15 0,03 1,46
Green 0,59 1,38 0,06 1,46
Blue 0,18 0,78 0,78 1,41

17. táblázat 
Kodak festék analítikus denzitásai

Színszûrô Cian Magenta Yellow Key
színe D D D D
Red 1,48 0,15 0,03 1,48
Green 0,30 1,37 0,06 1,52
Blue 0,16 0,50 0,84 1,49

18. táblázat 
DIN festék analítikus denzitásai



job ban ér dek lô ofszet technika – a nyom dai elô ké szí tést kö ve tô – egyik tech noló -
gi ai lé pé se a nyo mó forma-ké szí tés. Eb ben a lép csô ben a l evi lá gí tott film rôl of -
szet le mez ké szül, amely már a nyom da gépbe he lyezh e tô. A mû ve let so rán – majd
a ne gyed ik kö tet ben rész le te zendô okok mi att – az egyes rács pont ok te rü le te
néhá ny szá za lé kot csök ken a tel jes ár nya la ti ter je de lemb en. En nek kö vet kezté ben
a csúcs fé nyek és a nullá ra ki futó szí nát mene tek leg ki sebb rá cs pont jai (a kb.
0–4% kö zöt ti po n tte rü le tû ek) az ofs zet le mez en már nem je len nek meg. A többi
rács pont te rü let is csök ken kb. ennyit, de azok csök ke né sét messze el len sú lyozza
a nyomt a tás sor án a nyo mat hor do zón be kö vetk e zô pont te rü lés. A nul la ter ü le -
tû, nem lé tezô rác spont azonb an te rül ni sem tud, így a ny o ma ton sem je lent ke -
zik. Az el mon dott ak nak az a kö vet kez mé nye, ho gy az il luszt rác i ón a csúcs fé nyek
te rü le te meg nö veks zik, azok mi n tegy be ég nek. Ugyan ak kor a meg ma ra dó (4%
fö lötti te rü le tû) rács pon tok te rül e te a pont te rü lés mi att a nyomaton meg nô,
ami  nek kö vetke z té ben az ür es (fehér) és a fe dett (leg vi lág o sabb szür ke) te rü le tek
ha tá rán egy nagy on ha tá ro zott vá lasz tóvo nal kele t ke zik, ahogy az a 110. áb rán
meg fi gyelh e tô.

A fent vá zolt jel en ség má sik kö vet kez mé nye a több nyire hát tér ként hasz nált,
nul lá ra ki futó sz í nát me ne tek nél (ver la uf) jel ent ke zik. Az elm on dot tak alap ján
ezek az át me net ek na gyon hir te len érnek vé get. Mi vel a pont te rü lés mér té ke a
rács sû r ûség nö ve lé sével emel ke dik, ezért adott fel bon tás mel lett kis rácss û rû -
ségnél (60 lpi) nem annyira fel tû nô, mint nagy rács sû rûség (150 lpi) eset én.
Péld át a 111. áb ra mu tat.
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110. áb ra 
A kis te rü le tû rácsp on tok el tûné se és a megmaradók pont te rül é sé nek kö vet kezm é nyei



Ha már a szí nát mene tek nél tartu nk, ak kor itt kell meg be szél nünk azok sá -
vo so dá sá nak, csí ko zó dá sá nak kér déskö rét. Kü lö nös en a csak egy nyo mós zínt és
ke vés ár nya latlé p csôt tar tal mazó, vagy túlsá go san hosszú át me ne tek haj la mosak
e je len ség pro du ká lásá ra. A vá lasz tott rács sûrû ség (60–150 lpi) ad ott felb on tás
(mondj uk 1200 dpi) mel lett eg yrészt meg hat á roz za a ki nyom tat ha tó ár nya lat -
lépcs ôk szá mát ((dpi/lpi)2+1), ami pél dánk ese tén 401 és 65 kö zé esik, más részt
egy ér tel mû vé teszi egy rá cs cel la mil li mét er ben mért ol dal hosszát, a rács ál lan dót
(25,4/lpi) is, ami pél dánk ese té ben 0,423–0,169 mm kö zöt ti ér ték lesz. E cel lák
a legjobban lát ha tó középtónusokban kb. fe le ek ko ra (0,21–0,08 mm) át mé rô jû
rács pon to kat tar tal maz nak, ame lyek már meg ha ladj ák, il let ve meg kö zel í tik a lát -
ha tó ság ha tárát. Amennyiben a szí nátme net olyan hosszú, hogy több azon os
pont te rül e tû rács pont ot is egy más mel lé kell ten nünk, akk or könnyen túl lép jük
a lát ha tó sá gi ha tárt és elôáll a sá voso dás jele n sé ge. A gya kor lat azt mu tat ja, hogy
kis lpi (vi szony lag nagy mé re tû rács cel la és rács pont) ese tén is egy más mellé te -
hetü nk két-két azonos rács pon tte rüle tû cel lát, még sem lép fel a sá vo so dás je len -
sé ge. Ez azt je len ti, hogy 1200 dpi és 60 lpi mel lett kb. 34 cm hosszú sáv men tes
á tme ne tet ké szít hetü nk. Ugya nez az át men et 600 dpi és 60 lpi mel lett már csak
8,5 cm hosszú lesz, me rt hi á ba mar ad a rács cel la mé re te ugyan ak ko ra (a 60 lpi
miatt), ha a ki nyomt at ha tó ár nya latl ép csôk szá ma a fel bon tás fel ére csök ke né se
kö vet kez té ben a ne gye dé re (401-rôl 101-re) esik vissza. A 19. táb lá zat az ado tt
(a nyomta tó, l evi lá gí tó fi zik ai felbo n tá sa) dpi és az ál ta lunk vá lasz tott lpi függ vé -
nyé ben mu tatja be az egyes át me ne tek hosszát ab ban az ese t ben, ha az összes ár -
nya lat lép csô bôl min dig egy, ket tô, há rom, öt, il let ve tíz azo nos pon ter ü le tû rács -
cel lát tes zünk eg ymás mel lé. 
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111. ábra 
Szí nát me net 1200 dpi, de 60, 100 és 150 lpi ese tén



Kí sér le ti nyom ta tás sal már el dönth e tô, hogy me lyik át me net lesz sá vos
szerkezetû. A 112. áb ra né hány nyomt a tá si pél dát mut at a hat ár ese tek kör nyéké -
rôl. A dpi- és lpi-ér té ke ket, va la mint az egy más mel lé nyom ta tott azonos
pontterületû rács cel lák szá mát igye kez tem úgy megv á lasz tani, hogy a pár ba ál lí -
tott pél dák el sô ele me még sá vok tól men tes, a má sodik vi szont már ha tá ro zottan
csí kos át me ne tet ered mé nyezzen (sze rin tem). Élese bb sze mû em be rek eset leg kö -
ze lebb esô pá ro kat is pro duká l hat nak. A túl hosszú át mene tek bôl termé sze te sen
csak ará nyos rész le tek kö zöl he tôk a la ptü kör biz tos í tot ta mé ret e ken bel ül.
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Fel- Rács- Rács- Árnya- Nyomtatható átmenet hossza mm-ben, 
bontás szám állandó latok ha árnyalatlépcsônként egymás mellé kerül
dpi lpi mm száma 1 cella 2 cella 3 cella 5 cella 10 cella
0300 50 0,508 37 18,8 37,6 56,4 94,0 188,0
0300 60 0,423 26 11,0 22,0 33,0 55,0 110,0
0300 80 0,378 15 5,7 11,3 17,0 28,3 56,7
0300 100 0,254 10 2,5 5,1 7,6 12,7 25,4
0300 120 0,212 7 1,5 3,0 4,5 7,4 14,8
0300 150 0,169 5 0,8 1,7 2,5 4,2 8,5
0600 50 0,508 145 73,7 147,3 221,0 368,3 736,6
0600 60 0,423 101 42,7 85,4 128,2 213,6 427,2
0600 80 0,378 57 21,5 43,1 64,6 107,7 215,5
0600 100 0,254 37 9,4 18,8 28,2 47,0 94,0
0600 120 0,212 26 5,5 11,0 16,5 27,6 55,1
0600 150 0,169 17 2,9 5,7 8,6 14,4 28,7
1200 50 0,508 577 293,1 586,2 879,3 1465,6 2931,1
1200 60 0,423 401 169,6 339,3 508,9 848,1 1696,2
1200 80 0,378 226 85,4 170,9 256,3 427,1 854,3
1200 100 0,254 145 36,8 73,7 110,5 184,2 368,3
1200 120 0,212 101 21,4 42,8 64,2 107,1 214,1
1200 150 0,169 65 11,0 22,0 33,0 54,9 109,9
2400 50 0,508 2305 1170,9 2341,9 3512,8 5854,5 11709,4
2400 60 0,423 1601 677,2 1354,5 2031,7 3386,1 6772,2
2400 80 0,378 901 340,6 681,2 1021,7 1702,9 3405,8
2400 100 0,254 577 146,6 293,1 439,7 732,8 1465,6
2400 120 0,212 401 85,0 170,0 255,0 425,0 850,1
2400 150 0,169 257 43,4 86,9 130,3 217,2 434,3

19. táblázat 
Átmenetek hossza a dpi és az lpi függvényében
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112. áb ra Pél dák a sávo so dás ha tár ese te i re



Ere deti prob lém ánk ra, a pont ter ü lés kér dé sé re vissza tér ve meg áll apít hat juk,
hogy például a kö zé párn ya la tok 16%-os pont te rü lé se azt je len ti, hogy az ere de ti
film jén lévô, mondj uk 50%-os rác spont te rül e te a nyomta tás ban 58%-os fe dett -
sé gû lesz. Ez a területi fe detts ég nö ve ke dés azon ban min dössze 4%-nyi (négy zet -
gyök sze rin ti) nö ve kedé st je lent a rács pont át mé rôj é ben. Így te hát a ro tá ci ós új -
ság pa pí rok mint egy 36%-os pont te rül é se is csak 6%-os át mé rô növe ke dést je lent
az egy es rácsp on tok ese téb en.

A gy a kor latb an a pont ter ü lés (dot ga in) mint egy 9–36% kö zötti ér ték.
Képfel dol go zó progr am ja ink (Pho tosh op, Pho to Pa int stb.) biz tos ít ják ez en ér -
ték be ál lí tá sán ak le het ô sé gét. A ko nk rét ér ték a ny om ta tá si elj á rás, a fel hasz nált
há rom szín-nyo mó fes tékga r ni tú ra, a nyo mat hor do zó és az adott fel bont ás, va la -
mint a vá lasz tott rá csál landó ér téké nek isme re té ben (a nyom da meg kér de zé se
melle tt) be ál lít ha tó. Ez a be ál lí tás úgy kor ri gál ja a di gi tál is színb on tás egyes pa -
ra mé te re it, hogy a pont ter ü lés mér té ke a kü lön bözô (cs úcs fé nyek, kö zé pár nya la -
tok, mély fe ke ték) fed ett sé gi tart o má nyokb an meg fe lelô mó don kom pen zál ás ra
ker ül.

Tá jé kozt a tá sul szolg ál jon a 20. táb lá zat, amely megadja a pont te rü lés mé r té -
két a le gmar kánsa bb be fol yá so ló té nye zô, a ny o mat hord o zó nedv szí vó ké pes sé -
gén ek, minô sé gé nek függ vény é ben. 

Péld á ul a le ggyak -
rab ban hasz nált Eu ró pa
há rom szín-nyomó fes -
ték gar nit ú ra pont te rü -
lése máz olt fé nyes (co a -
ted) mû nyo mó pa p íron
9%, matt mû nyo món
(un co a ted) 15%, míg
új   ság pap ír on (news -
print) 30%-os.

ÁR NYA LAT-VISSZA ADÁS

A sz ín he lyes bí tés ki kü szö böli a há rom szín-nyo mó fest ék gar nit ú rák szín tani
hi á nyos ság a it, a pont te rü lés fi gye lemb e vé te le pedig kom pen zál ja a tech no ló gi ai
fo lya mat ból és a felhasznált anya gok tu lajd o nsá ga ib ól be kö vet ke zô ár nya la tel -
térést, a sö tét árn ya la tok fe lé tör té nô el to ló dást. E két kor rek ció el fo gad ha tó
ered  ményt ad ak kor, ha az ere de ti ép púgy gaz dag volt a vi lá gos ár nya lat ok ban,
mint a kö zép tó nus ok ban és a mély ár nyé kok te rü le tén. 
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Papír Pontterülés Átmérô növekedése
Minôségi 15% 3,873%
Mázolt, fényes 20% 4,472%
Matt, mûnyomó 22% 4,690%
Mázolatlan, matt 25% 5,000%
Újságpapír 30% 5,477%

20. táblázat 
Pontterülés mértéke a papír függvényében



Az ár nya lat he lyes bí tés az er e de ti
jel le gé tôl és az azon ta lál ha tó ár nya -
latcs o por tok hang sú lyá tól függ. Egy
he lyes ár nya la tok at tar tal mazó er e de -
tin jól el kü lö nít he tô en meg ta lál ha tók
a csúc sfé nyek melle tt a neg ye dár nya la -
tok és a kö zép tó nu sok éppú gy, mint a
há ro mnegy ed tó nus ok és a mély ár nyé -
kok. Az árny ala t ter je de lem nek ez az öt
tó nus tar tomá ny ra osztása a ritká bb, a
gya kor lat ban in kább csak há rom tar -
to mány ra osztjuk a teljes ár nya lat ter je -
delmet, úgy mint a vi lá gos, a kö zép és a
sö tét árn ya la tokra. Az em líte tt be osz -
táso kat mu tat ja a 113. áb ra. 

A li neá ris ár nya lat he lyes bí tés azt je len ti, hogy a tel jes ere de ti vi lág os sá gi ér té -
ke it azon os mér ték kel nö ve lik vagy csökke n tik (gr a dá ci ós gör be el to lá sa), ill et ve
a tel jes kép kont rasztj át vál toz tat ják po zi tív vagy ne ga tív irány ban. Utóbbi a gra -
dá ciós gör be (a gam ma-ért ék ezen egye nes irány tan gense) el for gatá sát je len ti an -
nak kö zép pontja kö rül az em lí tett irán yok ban. Az el mon dott a kat szem lél teti a
114. áb ra. Az el sô kép (A) az ere de ti ár nyala to kat mu tatja, ez a vi szo nyí tá si alap.
A má so dik on (B) le vet tük a fén yerôt – a gra dá ciós gör bét ered e ti ál lá sá val pár -
hu za mos an el tol tuk a sö tét rész ek fe lé –, ami nek kö vetk ez té ben a csúcs fé nyek bôl
neg yed tó nu sok let tek, a ne gyed tón u sok fél tó nu sokká vál tak, a há rom neg yed
tónu sok pe dig mély ár nyé kokká (fe ke té vé) mé lyül tek, az egész kép e lsö té te dett.
A képen nin csen ne gyed tón us nál vi lá go sabb kép pont. A har ma dik kép en (C) az
el ô zô nek ép pen a for dí tott ja tör tént, növe l tük a fény erôt, ami nek az lett a kö -
vetk ez mé nye, hogy a ne gye dtó nu sok is csúcs fé nyek ké vál tak (fe hér kép pont), és
a leg sö té tebb kép rész let is csak há ro mne gyed tó nusú, nin cse nek a ké pen mél yár -
nyé kok, fe ket ék, a kép ki vi lá go so dott. A ne gye dik képen (D) a kont rasz tot nö -
vel tük az ere deti két szer e sé re, a kö vet kez mény a kép ki ke mé nye dé se lett, a ne -
gyed tó nu sok csúcs fé nyek ké vál tak a három ne gyed tó nu sok egy ide jû mély fe ke -
ték ké vá lása mel lett. Az utol só (E) ké pen a kont raszt az ere deti fel ére csök kent,
a kép lágy lett, mert a csúc sfény ek ne gyed tó nu sok ká vál tak a mél yár nyékok egy -
ide jû há rom ne gyed tó nu sok ká sze lí dü lé se mel lett.

A nem lin e á ris ár nyal at he lyes bí tés négy le het sé ges al a pvál toz a tát a 115. áb ra
mut at ja be. Az alap be ál lít ás (A) az er e de ti ár nya la tait szem lé l te ti. Eh hez vi szo -
nyít va (B) a csúcs fé nye ket eme li ki a sö tét kép ré szek ro vá sá ra. En nek for dí tott ja
(C), ahol a sö tét tó nu sok ár n yalat ter je delme nô a vi lá gos ré sze ké pe dig csökken.
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113. áb ra 
Kép e re de ti tó nu sai 
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114. áb ra 
Li ne á ris 
ár nya lat he lyes bítés
(az eredeti kép
Szamos Márton
másodéves tanuló
fotója)
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115. áb ra 
Nem li ne á ris 
árn ya lat hel yes bí tés



Az (E) gör be a csúc sfény e ket és a sö tét ár nya la to kat egya ránt ki e meli a
középárnyalatok hátr á nyá ra, míg (D) en nek ép pen a fo r dí tottja, a kö zép tó nu so -
kat emeli ki a vi lág os és a sötét ré szek árny alat ter je del mén ek ro vás á ra.

Am ennyi ben az ered e ti árny alat terj e del me szûk (nin csen ek erôs világos
és/vagy sö tét tó nu sok, ak kor árn ya lat hel yes bí tés sel a tó nust er je de lem is meg -
növe l he tô. Ezt az el já rást ne ve zik posz te riz á ci ó nak, ame lyet leg jobb an az ere deti
és a mó dos í tott kép his tog ramj á nak kü lön bö zô sé ge szem léltet, ahogy az a 116.
áb rán lát ha tó.

A fen ti alap ese tek mell ett e lkép zel hetô, hogy az egyes tó nus tar to má nyok ban az
ár nya lat megváltoztatása csak az egy-egy szín csat or nán kö vet ke zik be. Az ilyen mó -
do sí tá sok azonban min dig me gvál tozta t ják az ered e ti szín ár nya lat a it is a kér dé ses
tó nust ar to mány on be lül. Ugyan ak kor az ed dig em lí tett alap ese tek szám ta lan
kombinációja és fi no mí tott válto za ta is e lké p zel he tô akár szí nki vona ton ként is.

Vé gül meg kell je gyez nem, hogy em be ri mi volt unk ból adó dó an (fi zi o lóg i ai
és pszic ho ló gi ai okok egy ütt e se köve t kez té ben) a kö zép tó nu sok vál toz á sá ra va -
gyunk a le gér zék e nyeb bek. Ke vésbé ér zé kel jük a vi lág os tó nus ok el tér é sét az
ered e ti hez ké pest, és na gyon nagy kü lönb sé gek ese tén vesszük csak és z re a sö tét
tó nu sok vált o zá sát. Szám szerû sít ve egy il lusztrá ció kö zép tón u sa i nak vál to zás á ra
kb. 2-3-szor érz é ke nyebb ek va gyunk, mint a vi lág os ré szek meg vál tozá sá ra.
Ugyan ak kor a sö tét kép ré szekben 5–10–20–50-szer ak ko ra vál tozá sok szük sé ge -
sek, mint a kö zép tó nu sok ban, hogy egy ált a lán ész reve gyük azo kat. A nö vek vô
szám ér ték ek az egy re sö té tebb ké pré szekre utal nak.
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116. ábra 
Ere de ti 
és posz te ri zált tár sa 
hiszt og ram jai k kal együtt



SZÍN VISSZA VÉT EL

A hár om szín-nyo mó fes ték gar ni tú rák szín ta ni hi á nyos sá ga i nak ki kü szö bö lé -
sé vel (szín hel yes bí tés) a nyom daip ar ké pes a há rom alap szín nel fe ke tét nyom tat -
ni, azon ban en nek a fe ke té nek mind össze 1,3–1,5 D a fe dett sé ge, ami csak
20–32 ár nya latl ép csô nyom ta tá sát te szi lehe tô vé. Ah hoz, hogy a szem ünk nek
meg fe le lô mély sé gû fe ketét kap junk, szük ség van ne gye dik nyo mó szín ként a fe -
ke te be vez e té sé re. Ez a fe kete fes ték ön ma gá ban is elég fe dett (1,6 D) a mély ár -
nyé kok szá munkra el fo gad ha tó fe dett sé gû meg nyo má sáh oz. A há rom nyo mó -
szín nel kom biná l va a fe dett ség a festékterhelés függ vén yé ben 1,7–1,9 D lesz, ami
50–80 ár nya lat lépc sô ki nyom tat á sát tes zi le het ô vé. Meg jegy zendô, hogy át la go -
san jó fény vi szony ok melle tt mint egy 150 ár nya latl ép csô meg kül ön böz tet é sé re
va gyunk ké pe sek. 

Itt szük sé ges me g je gyezn em, hogy a fe ke te nyo mós zín b eve ze té se te hát nem
elm é le ti, ha nem nyom da techn i kai okok mi att vált szük sé gessé. Am ennyi ben egy
fe ke te folt nyom ta tá sáh oz a C, M, Y alap szí nek mind egyi két 100–100%-ban
meg nyom juk, úgy a pap ír egy-egy pont ján 300%-nyi le sz a fes tékt er he lés. Ha
eh hez még 100%-nyi fe ke te fes ték et is ny o munk, ak kor a nyo mat hor dozó egy
pont ján már 400%-os fes tékt er he lést érünk el. Négy szín-nyo más nál ez a 400%
a fe s ték terh e lés el mé leti fel sô ha tá ra.

Ez az el méle ti ha tár a gya kor lat ban mindössze kb. csak a há romne gye dé re
közelíthetô meg, mert a kép pon ton kén ti fes ték ter he lést to vább nö velve fes ték -
szá ra dási és fes té ká ta dá si (fest ék le hú zó dá si) pr ob lé mák ke let kez nek. A fes ték ter -
helés ma xi má lis ér té ke kép ma ni pu láló prog ram ja ink ban be ál lí tha tó a fe ke te (K)
nyomószín ma xi mális szá zal é kos ha tá ráv al egyet em ben.

Aki lá tott már mû ködô nyom da gé pet, az tud ja, hogy az egyes pél dá nyok,
ívek meg nyo mása köz öt ti idô mind össze század-, ha nem ez red má sod per cek ben
mér he tô. Tehát az ép pen fris sen nyo mott pél dányra, ív re ennyi idô múl va (eset -
leg még üres, av agy már meg nyomo tt hát ol da lá val) rác susszan a kö vet ke zô pél -
dány, ív. Alap vetô kö ve tel mény, hogy mi re ez az ese mény be kö vet ke zik, akk or -
ra a friss pél dány (ív) ut o ljá ra nyo mott szín ki vo na ti fest é ke mind en tó nu sá ban,
te hát a tel je sen fe det tek ben is me g szá radj on. El len ke zô es et ben a „fri ss” nyo mat,
és az új on nan ér ke zett példá ny (ív) hát ol da la ma sza to lód na.

A pr ob lé mát megoldani csak a a nyo mó gé pek se bes sé gén ek csök kenté sé vel
– gazda sá gi lag eg yál ta lán nem el fo gadh a tó al ter na tí va –, a fes tékek szá radá si ide -
jé nek csök ken tésé vel – sok pénzért tu do má nyos kut a tó in téz e tek fár a doz nak
rajta –, il let ve a fes ték ter helés cs ök ken tés é vel – a le gké zen fek vôbb, ugyan ak kor a
leg ol csóbb meg old ás –, le het sé ges.
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A fest é ká ta dás, -le hú zó dás prob lém á ja ugyan csak a rend el ke zésre ál ló idô rö -
vi dsé ge, il let ve a pap ír (nyoma t hor do zó) meg nem sz á radt fes ték kel va ló te lí tett -
sé ge mi att kö vet kez ik be. Gyako r la ti lag azt jel en ti, hogy a megnyo mott te li, vagy
ah hoz kö ze li alap szín folt já ba a köv et ke zô ver ken nyo mott má sik te li, vagy ah -
hoz köz e li alap szín folt ja a meg nem szá radt te rüle tek miatt egyes he lye ken nem
ad hatja át a tel jes fes ték mennyi sé get, emia tt a kö zö sen ki ala kí tan dó szín folt ban
nem kí vá nat os ár nya latk ü lönb ség ek ke let kez nek. Amennyi ben az alap sz ín az el ô -
zô höz nem tel jes mér ték ben adód ik hoz zá, úgy festékátadási prob lé má ról van
szó, ha viszont az át ada n dó fes ték még az el ô zô – meg sem sz á radt ré teg bôl is –
lesz ed itt-ott vala mennyit, akk or festé k le hú zód ás ról be szél ünk. A gyako r lat ban
mind két je len ség el ke rül en dô.

A fest ék ter hel és csök kenté sé re két me gol dás kí nál ko zik. Az egyik a fe ke te és
a söt ét színek al att a nyo mó színek (CMY) vissza vé te le (Un der Co lor Re mo ve,
UCR). A má sik le he tô ség a szín ek fe ke te tar tal má nak a nyo mó szí nek tel jes tar -
tom á nyá ban – ter més ze te sen kü lön bözô arányb an – a fe kete sz ín nel tör té nô he -
lyet te sí té se. Az eljárás ang ol ne ve Gray Com po nent Rep la ceme nt, az az GCR.
Mindkét el já rás nál alap köv e tel mény, ho gy a há rom nyo mó szín menny is é gé nek
vissza vét e le és fe ke té vel tör ténô he lyett e sí té se köve t kez té ben a nyom at hor dozó
fes ték ter he lése úgy csök ken jen, hogy közben a nyo mat színei ne vál toz za nak meg
(szá mot te vô en).

Az UCR a sö tét kép ré sze ken veszi vissza val a mi lyen mért ék ben a nyo mó szí -
ne ket és fek e té vel he lyet tes í ti azt. Ez a fes ték visszavé tel a gya kor latb an ma xi mum
50–60%-os mér té kû, ami je lent ôs össz pont te rü let-csök ke nést er ed mé nyez. Pél -
dak ént nézz ük meg egy sö té tzöld szín összet e vô it. A 117. áb rán jelö lt ér té kek
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117. áb ra 
Sö tét zöld szín 
fes ték ter he lé se, 
és an nak UCR-rel
csök kente tt értéke.



mel lett a kép pont fes tékt er he kése 250%, ami még messze van a 320%-os fel sô
ha tár tól, de az UCR hatására ez is 238%-ra esett vissza.

Ahh oz, hogy az UCR szín visszavé tel mû kö dé sé rôl tel jes ké pet kap junk, né z -
zük meg, hog yan vál tozta t ja meg a CMYK festé kek pont terü le te it a ké ppont
fedett sé gén ek függv é nyé ben elté rô UCR be áll í tá sok mel lett. Az UCR mû kö dé -
sét a a szín visszav é tel vál asz tá sa mell ett a ma xi má lis fes ték ter he lés és a fe ke te szín
leg na gyobb pont te rül e té nek be ál lí tás á val sza bá lyoz hat juk. A 118. ábra két el té rô
be ál lí tás ha tá sát mu tat ja be.

A GCR a telj es fe dett ségi ta r to mányb an csök ken ti a C, M, Y fes té kek
mennyiségét azok fek e te tarta l má nak be ál lí tott szá zalá káv al és fekete fes tékk el he -
lyet te sí ti azt. Mind két szín visszav é te li el já rás fel osz ta ja az adott sz ínt szín tar ta -
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118. áb ra 
Két el té rô 
be ál lít á sú UCR
szín visszavé tel 
ha tá sa 
a nyo mó szí nek re

119. áb ra 
Barna és
sö tét zö ld
szín szín-
és fe ke te -
tar tal ma



lom ra és fe ke te tart a lom ra, ahogy azt a 119. ábra mu tat ja, azonb an a GCR al kal -
ma zá sá nál ez a fel osz tás job ban tet ten érh e tô.

A GCR szín vissza vé telt vá laszt va a fes ték ter he lés (300–320%) mel lett be -
állít hat juk a fe kete max i má lis pont te rül e tét (80–100%), vala mint az adott szín -
pont fe ket e tar talma he lyet te sí té sé nek szá za lék os ér té két (0–100%), amit a gya -
kor lat ban a no ne, light, me di um, he avy, ma xim um ér ték ek vá lasz tá sá val ala kít -
ha tunk a 0, 25, 50, 75 és 100% kö zött. Min dez a 120. áb rán ki tû nô en
meg fi gyel he tô. As alsó há rom diag ram le vá gá sa it az összpo nt te rü let 300%-os
kor lát ja okoz za a 80%-os fe ke te kor lát tal együtt.

Bár az el mé let sz e rint a szín vissza vé tel nem vált oz tat ja meg a sz í ne ket, és a
nyom dai par is min dent el kö vet e kö ve tel mény be tar tá sa ér de ké ben, az on ban a
szí nek kis mér ték ben mé gis meg vál toz nak, már csak azért is, mert bi zo nyos szí -
nek nél a gya korl at ban nem le het köve t ni az el mél et ál tal meg kívá nt túl ki csi
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120. áb ra 
GCR szín vissza vé tel 25, 50 és 75%-os feke te tar tal om-ér té kkel, 300 és 320%-os
fest ék ter hel és, va la mint 100%, il let ve 80% fe kete ma xi mum mel lett



változ ta tás o kat (di gi tá lis kor lát). Nem leh et pél dá ul egy rács pont terü le tét 1,47
ele mi pont tal csök ken te ni, cs ak eggyel vagy ket tô vel. 

A le gér zé ke nyeb ben a sár ga visszav é te lé re, fe ke tet ar tal mán ak he lyet te sí tés é re
re a gál nak a szín ek, ahogy az a X. szí nes táb lán lát ha tó. E be ál lí tás ok nál ter mésze -
te sen fi gye lem be kell ven ni a há rom szín-nyo mó fes té kek szín ta ni hi báit is, ami
most a X. szí nes táb lán nem tör tént meg.

Össze fog la lás kép pen e lmo nd hat juk, hogy mind két szín vissza vét e li el já rás
csök kenti a fest ék ter hel ést, de egyes sz í nek nél kis el moz du lást okoz hat. A GCR
több b eál lí tá si le het ô sé get biz to sít, mint az UCR, kü lönö sen akkor, ha fi gye lem -
be vesszük az UCA (Und er Co lor Amo unt) le he tôs é get is, amely az ut ol só ne -
gyed tó nus tar to mányban, il let ve an nak az ál ta lunk szá za lé ko san meg ha tá roz ott
ré szé ben visszah e lye zi a fe ke te alá az el vett szí nek et, ezzel a mély ár nyé kok ban
úgyn e ve zett szí nes fe ket ét hoz lét re, ami nö ve li ezen ré szek rész let gazd ag sá gát, fe -
detts é gét, s ez zel együtt a kép árny alat terje del mét. Lény e ge a 121. áb rán lá tha tó.
A két al só di ag ram le vá gás a it az össz pont te rü let fel sô ko rlát ja okoz za.
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121. áb ra 
Az UCA ha tá sa
a GCR 
szín visszav é tel re



ÉLES Í TÉS

Di gi tal i zá lás so rán, a ké pe re de ti szken ne lé se kor a fel bon tás függ vé nyé ben a
kép élet len eb bé vál ik. A vé kony, vo nals ze rû ár nyala tok, alak za tok el tûn hetn ek,
kör nyeze tük kel eggyé vál hatn ak. A rács pon tok ki a lakí tá sa kor, az lpi meg vá lasz -
tás á val to vább csökkentjük az ár nya la tok szá mát, am ely még ke ve sebb lesz a nyo -
mat ké szí té se kor. A nyo mat árn yalatte r je del me (1,7–1,9 D) jó val az er e de tié
(2,7–3,3 D) alatt mar ad. Min dez a kép ha tá roz ott el élet le ne dé sét ered mé nye zi.
A di git á lis ké pfel dol go zás so rán az éles ség növ e lé sét az úg y ne ve zett életlen masz -
ko lás (Uns harp Mask, vagy rö vi den USM) mû ve lete biz to sítja. Kép fel dol go zó
prog ramj a ink ban mint azo nos ne vû szû rô ta lál ha tó meg. Feladata a kép éles ségé -
nek növ e lé se. Be ál lí tás a i val a megl é vô kont raszt sz á za lé kos növ e lé sét, ható su ga -
rát és azt a fed ett sé gi küsz ö bér té ket ad hatj uk meg, amely felett a maszk mû köd -
ni kezd, az az ha tá sát ki fej ti. Mûk ö dé si el vét a 122. áb ra muta t ja be.

Az a áb ra rész az éle sí ten dô ár nya lat külö nb sé get szem lélt e ti. Jól lá tha tó annak
mér té ke (100%) és pix e lek ben mért hat ás rá di us za (r). A b áb ra rész a be ál lí tott
ma sz kot mu tat ja an nak száz a lé kos ér tékû él e sí té si ár nya lat kü lönb sé gé vel (E%) és
pixelekben mért ha tás rá diu szá val (R). A c áb ra rész már az éle sí tett kép rész le tet
áb ráz ol ja, amely az ere de ti és a maszk össze adásá ból kele t ke zett.
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122. áb ra 
Az élességfokozás el ve



ALÁ TÖL TÉS

A csak egy színt és an nak ár nya lat a it tartalmazó ki adv á nyok ban fel sem me -
rül ez a kér dés. Az alá töl tés (rá töl tés, trap) pr ob lé mája az összes nem fény kép sze -
rû, de szí ne ket – leg alább két színt – tar talma zó il luszt rá ció, ki ad vány sa játja.

Amikor va la ki ill uszt ráci ós progr am já ban péld á ul egy 100%-os ci án tég la lap -
ja kö ze pé be hel yez el egy ugyan csak 100%-os, de bí bor szí nû négy ze tet, ak kor
mo ni to rán a ci án tég l alap közepén bíbor négy ze tet lát. A bí bor négy zet alatt a
cián tég la lap folyt o nos (nem ly u kas), hi szen ha az ille tô a bí bor négy ze tet el -
mozga t ja, akk or alatta ott lesz a sér tet len ci án tég la lap. Amennyi ben ez szín -
bontáskor is így ma radna, ak kor a ny om ta tásn ál a tel jesen fe dett ci án tég la lap
kö ze pé re nyom ott, ugyan cs ak fe dett bíbor egy kék négy ze tet er ed mé nyez ne,
hisz en min den ki tudja, hogy a ci án meg a bí bor együtt ké ket ad. Ahhoz, hogy a
kí vánt bíb or fol tot kap juk meg, a cián tég la lap kö ze pét a bí bor négy zet alatt ki
kell lyu kaszt a nunk. A cián sz í nki vo na ton a bí bor négy zet he lyén egy fe hér (át lát -
szó) négy zet van. Ezt a ki lyu kasz tá si mûv e le tet a szín bon tás, le vi lá gí tás so rán a
RIP (Ras ter Ima ge Proce s sor) vég zi el. Ma gát a mûve le tet ki ta ka rásn ak, k iüt és nek
(knock out) ne ve zi a szak ma. Pél dánkban az tör té nik te hát, hogy a ci án tég la la p -
ból ki üt jük a bí bor négy zet hel yét.
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123. áb ra 
A hagy o má nyos alá töltés 
me chan iz mu sa



Az egyes szín ki vo na ti fil me ken ugyan il lesz tô je lek (passzer je lek) se gí tik a pon -
tos il lesz tést, il lesz té si hi ba mégis elô for dulh at. A sz í nki vo na ti fil mek elô készí té -
se na gyon pon to san tör té nik, a nyom ta tás so rán azon ban a nyo math or do zó nyú -
lá sa, eset leg a ki csit is pon tatlan il lesz té se foly tán az egyes szí nki vona tok egy más -
ra nyom tat á sa kor a ha tá roz ot tan el térô, más-más szín ki vo na ton szereplô szí nek,
szí nes fol tok kö zös ha tá roló von alán il lesz té si hiba ke let kez het. Ez a hi ba már
néh ány szá zadmi l li mé ter es nagy ságban is hat á ro zot tan lát ha tó, hi szen alá töl tés
nél kül az el mozd u lás egyik irá nyá ban na gyon is észre ve he tô en lát szik majd a
nyom at hor dozó – álta lá ban fe hér papír – vé kony csík ja, míg az el lenk e zô irány -
ban a két szín egy másra nyo mott, ál ta lá ban sö té tebb szí nû sáv ja áru l ko dik a pon -
tatl an ság ról. Meg fe le lô mértékû alá tölté st alkalmazva a leg za var óbb fehér csík
még el fo gadha tó pon tat lan ság eset én is el tû nik. Túl nagy alá töl tést vá lasztva akár
jó, ak ár rossz az ille sz tés a fol tok két fes ték kel nyo mott ha tár von alán túl zot tan
szél es, za va ró sö té tebb csík kel et ke zik. Az el mon dot ta kat a XI. szín es táb la tes zi
szem lé le tes sé. A táb lán lát ha tó ér ték ek ter mé sze te sen túl zott ak.

A ha gyo mán yos elô ké szí tésk or a szín ki vo na ti fil mek túl-, il let ve alu lex po ná -
lás á val a nyom dai fo tós old ot ta meg az alá töltés problé má ját. Ek kor az egyes
szín ki vona ti te rü le tek csök ken tek, illetve növ e ked tek. Az alá töltés ter més ze té hez
hoz zá tar to zik, hogy a fe ke te min den színt fed és a sö té tebb szín ek fe dik a vi lá go -
sab ba kat. Ez azt je lenti, hogy a sár ga szín ke rül leg alul ra, ôt köv e ti a ci án, majd
a bí bor, vé gül leg fe lül a fe kete zá r ja a sort. A ha gyo má nyos színbo n tás nál a vi -
lágo sabb szín folt ból ki ta kart sö téte bb szín folt fe hér te rü le te csök kent, ugyan ak -
kor a sö té tebb szín folt terü le te nö ve ked ett. E csök ke nés és nö ve ke dés egy ütt e se
ad ta az alá töl tés mé r té két, ahogy az a 123. áb rán lát ha tó.

A vek tor os alak za tok di gi tál is alá tö l té si me chan iz mu sának meg ért é sé hez
tiszt áz nunk kell a vek tor os folt és kör vo nala pon tos visz o nyát. Ami kor kör vo nal
nél kül meg ad juk egy vek to ros l eír á sú folt kit er je dését és szí nét, akk or ponto san
azo kat a geo met ri ai mére te ket ki töl tô, adott szí nû fol tot kap juk, amit megha tá -
roz tunk. Ha eh hez a folt hoz hoz zá ve szünk egy adott vas tag sá gú, el té rô színû, de
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124. áb ra 
A vek to ros folt, an nak kö r vo na la és viszonyuk egy más hoz



fo ly to nos kör vo nal at, akkor fol tunk a vona l vas tags ág tól függôen sz em mel lát ha -
tó, vagy lát ha tat lan mó don, de min den kép pen meghí zik. A hí zás, a nö ve ke dés
mér té ke mi n den irány ban a kör vo nal vas tag sá gán ak fe le lesz, ugya nis kör von a -
lunk szé les ségé tôl, vas tags á gá tól füg get len ül an nak „el mé le ti kö zép vo na la” il lesz -
ke dik „ha jszál pont o san” a folt ker ü le té re. A je len ség meg le het ô sen nagy, jól lát -
ha tó körvo nal vas tag sá gok mel lett esz mé nyi mó don meg fig yel he tô, ha a kör vo nal
folyt o nos ságát me g le he tôs en szag ga tot tá tesszük. Az el mon dott a kat vil á gít ja meg
a 124. áb ra.

A di gi tá lis szín bon tás nál el mé le til eg egyar ánt al kal maz ha tó az alul lé vô vi -
lágo sabb, ki ta kart te rül et csökk en té se, ille t ve a fe lül elhe lyez ke dô söt é tebb szín -
fo lt te rü le tén ek nö vel é se a meg fel e lô nagy sá gú alá tölt és mérté ké ben. Ugyan -
akkor nem el képz el he telen az sem, hogy a ki ta kart te rület az alá tölt és mér té ké -
nek fe lével csök ken, ve le egy idejû leg a ta ka ró szín folt te rü le te pe dig ugyan cs ak az
alá töl tés nagy sá gá nak fe lé vel megnövekszik. E há rom al a peset egyar ánt meg va -
lós ít ha tó, és bi zo nyos eset ek ben va l óság gá is vá lik.

A megl e he tô sen nagy te rü le tû, össze füg gô fol tok alá töl té se vi szony lag egy -
szerû en me gold ható pusz tán a DTP-s ki ad ványsz er kesz tô prog ra mok au to ma -
tikus alá töl té si be állí tá sá nak (kb. 0,05 mm) vá lasz tásá val.
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125. ábra 
Ki töl tô fo lt alá töl tése 
az o nos szí nû kör vo nall al



Na gyobb prob lém át je lent, és kel lô oda fi gye lést, gya kor latot igé nyel az oly -
kor vált o zó an sz í nes hát tér elôt ti szí nes szö veg ek meg je lení té se. Az eset kü lönö -
sen kis be tû fo ko za tok – vas ta gság tól füg gô en 24–48 pont alat ti be tû mé re tek –
nyom tat á sa kor okoz prob lémát. A fel bont ás (dpi) és a rács ál lan dó (lpi) érté ke i -
hez vi szo nyít va az alá töl tés mértéke oly nagy leh et, hogy szá mott e vô mó don
meg hiz lalja és nem kív á na tos kon túr ral lát ja el a szí nes szö ve ge ket (a kar akte rek
el ve szít ik jel leg zet es ará nya i kat). Ép pen ezért min de nki jól te szi, ha szí nes
nyomtatón ki nyomta t ja ilyen jel legû meg old á sa it. Amennyi ben a nyom ta tás a
szi go rú kri ti ka el len ére is el fo gad ha tó ered ményt ad, úgy biz tos leh et ab ban,
hogy el kép zelé sé vel a nyom dai repr o du ká lás nál sem vall majd szé gyent. Ugyan -
ak kor a szí nes nyo mat si ral mas ál la po ta nagy mér tékb en va ló szí nû síti a nyomd ai
meg ol dás vár ha tó ku dar cát is.

A 124. áb ra és elôt te a folt kör von alá ról mon dot tak adj ák a kul csot a ki töl -
téss el rende l ke zô, kö zös hat ár vo nalú fol tok alát öl té sének egyéni meg ol dá sá hoz.
A kív ánt alá töl tés mér ték é nek két szer e sé vel meg egye zô szé les sé gû kör vo nal at ho -
zunk lét re a ki töltô folt kö rül, me ly nek szí ne azon os a folt ki tölt ô szí né vel, ahogy
az a 125. áb rán lá tha tó. 
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126. áb ra 
K itö l tô folt al átöl té se 
hát tér szí nû kör vo nal lal



A kör von al szí ne me gegyez het a háttér sz í né vel is, ek kor azo n ban a ki töl tô
folt mérete a von al vas tag ság ér té kével csökke n ni fog!  Ezt a hely zetet – term é sze -
tesen el túlz ott adat ok kal – szem lélt e ti a 126. áb ra.

A me se a hát tér rel ha son ló mó don el mond ható. Meg áll apít hatj uk te hát,
hogy ak kor já runk el he lye sen, ha a ki töl tô fol tot sa ját szí nû, az alá tölt és mérté -
ké nél két szer szé les ebb körv o nal lal lát juk el, vagy pe dig a hát te ret növ el jük meg
ug yan csak saját sz í nû, az alá töl tés mér ték é nél két szer szé le sebb kör vo nal lal.
A har  ma dik jár ha tó út a k itö l tô folt és a hát tér egyi dejû növelése, még pe dig úgy,
ho gy a kör vo nal va s tag sá ga mind két ele m nél az alá töl tés nag ysá ga le gyen, színe
pe dig egyez zen meg a folt, il let ve a háttér ki tölt ôszín é vel. Hely te len meg ol dást
ad az a két eset, ami kor az alá töl tés érté ké nél két szer szé le sebb kör vo nal nak a
folt  nál a hát tér, a hát tér nél a fo lt ki tölt ôsz í nét adj uk. Ek kor ug yan is a hát tér, il -
let ve a folt hí zik, pár ja mé re te pe dig csök ken az alá töl tés mé r té ké vel. Már ped ig
ez – bár kismértékben ugyan –, de meg vált oz tat ja az il luszt rá ci ón be lü li ered e ti
arán yo kat, mé ret e ket, ami mi n den képp en el ke rü len dô. A vá zolt öt eset et, az
alakz a tok köz ös ha tár o ló vo nala egy-egy rés zle tét mu tat ja be a 127. áb ra. A le -
hets é ges meg ol dá sok kö zül min dig azt kell vá lasz tanu nk, amel yik a vi lá go sabb
színt töl ti a sö tét ebb alá.

Már be széltem ar ról, hogy min dig a vi lág o sabb nyo mós zínt tölt jük a sö té -
tebb alá, az az a vilá go sabb szí nû részt lát juk el sa ját szí nû, az alá tölt és kí vánt mér -
té ké nél ké tszer te szé le sebb kör vo nal lal, le gyen ez a ré sz a folt vagy a há ttér. Innen
ered az alá tö l tés eln e ve zés is. Rá töl tés rôl be szé lünk ak kor, ha az il luszt rá ció sö té -
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tebb színû ré szét lát juk el a most rá töl tésnek ne ve zett át fe dés két sze res é vel meg -
egye zô szé les ségû kör vo nallal. Azt, hogy alá- vagy rá töl tést vál asz tunk-e mi n dig
az dön ti el, hogy az il luszt rá ció me lyik, vi lág o sabb, vagy sö té tebb szí nû ele me, ré -
sze rend el ke zik-e ho mogén szín nel, mely hez ve le me ge gyezô szí nû kör vo nal
adha tó.

A leg vi lá go sabb nyo mó szín a sár ga (tó mu sér té ke a 11%-os szür ké nek fe lel
meg), ezt tölt jük min den más ny o mó szín alá. A sor ban a ci án kö vetke zik az
53%-os szür ké nek meg fe le lô tó nu sér ték kel, ezért ezt a színt a bíb or és a feke te
alá töltj ük. Har ma dik a bí bor a ma ga 68%-os szürke ér té kév el, csak a fe kete ke -
rül fö lé je. Utol só ként kö vet ke zik a fe ke te a ma ga 100%-os tó nu sá val, ôt nem
töltjük egyik nyo mós zín alá sem.

Kö vet kez zék egy kis kit é rô. Ha már a nyo mós zí nek vi lá gos sági ér té ke i nél,
szür ke tó nu sá nál ta r tunk, ak kor rá be szél nék min den kit az al áb bi kí sérlet el vég zé -
sére. Vá lasszon ki a lát ható spektr um ból nagyjából egyen let es el osz lásb an kb.
10–20–30 színt. Pho tos hop ban ké szít sen egy fehér la pon a vála sz tott szí nek bôl
kb. 2◊2 cm-es négy ze te ket. E zut án rak ja vil á gos sá gi sor rend be a szí ne ket, az az
ren dez ze át ôket oly mó don, hogy az egyes szí nek a vi lá gos sá guk nak meg fe le lô
szür ke fo ko za tok növekvô sor rend jéb en sze re pelj e nek.

El len ôr zés ként teg ye át a képet graysc a le módba. A sor rend me gál la pí tá sakor
el kö ve tett hib ái rögtön ki de rül nek. A vázolt gya kor lat ot a hel yes szín fo ga lom
kial a kí tá sáh oz na gyon fon tos nak tartom. Megk oc káz tat om a ki je len tést, hogy a
szí ne ket az is me ri igaz án, aki a fen ti gya kor la tot minél több szín (má sok ál tal tör -
tént) ki vála sz tá sa melle tt a leg ke ve sebb hi bá val vég zi el. Se gít ség ként a XII. szí -
nes táb lán a há rom nyo mó szín 20–20%-os meg vált o zá sa mel let ti szín táblák lát -
ha tók az egyes ér té kekn ek meg fe le lô szür ke tó nu sok kal együtt. A hat ol da lon ta -
lál ha tó 216 szín CMYK ér té kei vel már egy Eu ró pa fes ték kel fén yes mû nyo mó
pap ír ra nyo mott színskálaként is hasz nál ható.

Ki té rônk vége z té vel vizsg ál juk meg az al átöl tést a ny o mó szí nek szem po nt já -
ból is. Ed di gi meg áll apí tá sa ink az el mél e ti leg el kép zelh e tô ese tekre, va lami nt a
folt és a hát tér vi lá go sabb-söt é tebb vol tára ala poz ták a meg ol dást. 

A gyak or lat ban saj nos az „elmé le ti leg tisz ta” ese tek a leg rit káb ban fo r dul nak
elô. Jobb, ha rög tön tisz táz zuk: a nyom da i par a leg jobb tö rek vés ei mel lett sem
ké pes az adott nyomaton meg je le nô szín ki vo nat ok tö kél e tes ill esz té sére. Ez a
hiba ugyan na gyon ki csi (a ma el fo gad ha tó mi nô sé gi kö vet el mé nyek mel lett kb.
0,05 mm kör ü li, vagy még an nál is ki sebb ér ték), de meg lé te ese tén azon nal lát -
ha tó, ép pen a nyo math or do zó fe hér, és a megny o mott folt et tôl je lentô sen el té -
rô szí ne alap ján. Vi zs gá ló dá sa im (kü lön bö zô nyo ma tok ról kész ült 1200 dpi-s
szken ne lé sek alap ján) ar ra a köve t kez te tés re juto t tam, ho gy még ugyan azon a
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nyo ma ton is az egyes szín k ivo na tok il lesz tése a „véle t le nül” el ta lált pon tos ér ték -
tôl a 0,1 mm-es ha tá rig (1200 dpi melle tt ez min tegy 5 pi xelt je lent) ter jed. 

Az el mon dot tak ból re mé lem mi n den ki számá ra nyilv án va ló, hogy ami kor az
egyik old a lon „el köve tett” il lesz tési hiba a két folt köz ött a nyo mat hor do zó
(általában fe hér pa pír) elô tû nés ét je len ti, akkor az átel len es tér fé len ugya nez az
el té rés a két szín egy más ra nyomá sát ered mény e zi. En nek kö vet kezt é ben ez az
alá tö l té si te rü let ál talá ban jóval sö téte bb nek lát szik sz om szé dai nál, ahogy az a
128. áb rán lát ha tó.

Néz zük meg most, hogy mi a hely zet akkor, ha alá töl tés nél kül nyo munk a
szí nes hát térre más ik szí nû fol tot. A leg egy sze rûbb eset az, am i kor a hát tér az
egyik, a folt pe dig a má sik nyo mó szín te li flekk je lesz. Le gyen a hát tér 100% ci -
án, a folt pedig 100% bí bor szí nû. A ny o más so rán saj nos min dig el ôfor du ló
illesz té si hi ba foly tán a kö zös hatá ro ló vo nal egyik irányában na gyon is fel tûnô
mó don ki lát szik majd a pa pír fe hér sávja, az el lenk e zô ol da lon pedig a két szín
egy másra ny o má sa foly tán (100c100m) kék csík ke letk e zik.

Va la mi vel jobb a hely zet ak kor, ha ugy an csak alá töl tés nél kül, de most – a
nyo mó szí nek bôl el té rô arány ban ke vert – össze tett szí nek kel vé gez zük el a kí sér -
letet. Le gyen a hát tér 20c50m100y szí nû ok ker, a folt pedig 100c60m0y sz í nû
kék. Ekk or az il lesz té si hi ba mi att az egyik old a lon a fe hér hel yett a 20c50m ró -
zsa szín, átel len ben pe dig a 100c60m100y sö tét zöld sáv lát szik. Az el mon dotta -
kat a XI. szí nes táb la má sod ik so ra muta t ja be.

Amennyib en a 100% ci án hát tér el ôt ti 100% bí bor fol tot meg fe le lô mér e tû
alá tölté s sel hoz zuk létre, akkor az ille sz té si hi ba miatt az egyik ol da lon vé ko -
nyabb, az átel le nes ré szen vas tag abb, de a tel jes hat ár vo na lon kék (100c100m)

szí nû sáv ke let ke zik, ami sokkal ke vés bé
za va ró, mi nt a fe hér csík meg je len é se.
Ter mész e te sen a túl zott mé re tû, szé les sé -
gû alá töl tést vá lasztva már jól lát ha tó, za -
va ró, szán dé kosn ak tet szô lesz a kel et ke zô
kék zó na.

Kö vet ke zô pél dánk ban le gyen a hát -
tér is mét 20c50m100y szí nû okk er, a folt
pe dig 100c60m0y szí nû kék. Az elôb bivel
azonos sz é les sé gû al átöl tést most a két
szín leg ma ga sabb ér té kû nyomó szín
össze  te vô ib ôl hoz zuk lét re. Je len eset ben
ez egy 100c60m100y sö tét zöld har ma dik
szín lesz, amely ép pen két szer olyan szé les
alá tölt ést hoz létre, mint az elô zô eset alá -
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töl tésé nek szél es sé ge. Az ilyen me gol dá sú alá töl tés vas tag sá gá nak fe lé vel nö ve li a
folt mér e tét, ha ah hoz, és csökk en ti, ha a hát té r hez adt uk hozzá.

Ut ol só pél da ként néz zük meg, ami kor úgy nev e zett sz í nes fe ke te rajz ol ja ki az
in verz (fe hér) alak za tot. A színes fe ke te olyan fe ke te, amely a 100% Key (fe ke te)
szín mel lett tar tal maz még több-ke ve seb bet a má sik há rom nyo mó színb ôl is. Az
ilyen fe ke te teste sebb, sö té tebb, mint a szimp la 100%-os fe ke te szín. Le gyen
példa be li fek e ténk szí ne 40c30m30y100k. Csak a 100% fe ke tét tölt sük alá a
meg fe le lô szé les ség ben, ez meg aka dá lyoz za, hogy ill esz té si hi ba ese tén a fe hér folt
szé lén a há t te ret al kotó va la me lyik nyo mó szín szí nes csíkja lá tha tó vá vál jék.
A fen ti há rom pél da a XI. szí nes tábla har mad ik és ne gye dik so ráb an lát ha tó.

Ed dig az al átöl tés kü lön bözô mó do zat a it tár gyalt uk meg, azon ban a meg -
való  sí tás leg fon to sabb mozz a na tá ról még nem esett szó. Bárm i lyen mó don hoz -
zuk is lét re a meg fe le lô szélességû alá töl tô vonalat és ad juk hoz zá a folt hoz vagy
a hát tér hez, ez zel alá tölt és még nem jön lét re, ugya nis a folt vagy a hát tér te rüle -
té nek nö ve lé sév el együtt vá l to zik a ki ta kart, ki ü tött alakzat, hiány mé rete a má -
sik, a többi nyo mós zín bôl. Ah hoz, hogy alá töl tés ke let kezzék az ôt lét re hozó vo -
na lat fe lül kell nyom ni (overpri nt). A fe lül nyom ás be kap cso lá sa jele n ti a RIP-nek
azt, hogy szín bont ás kor a vo nal te rü le te alatti nyo mó színe ket nem kell ki üt ni, s
ez zel meg való sul a kí vánt mér e tû alá töl tés. 

Felm e rül a kér dés, hogy mekk o ra legy en az alá töl tés mértéke? A ki ad vány -
szer kesztô pr og ra mok alap beál lí tá sa 0,144 pt, ami kb. 0,05 mm. Ez ál ta lán o san
elf o gad ható kö zép ér ték nek fe lel meg, te hát egy jó nyom da ilyen alá töl tés mel lett
pon tos an dol go zik, az az il lesz té si hi bá ja ennél ki sebb. A szük sé ges alá töl tés nagy -
sá gát a nyom at hor dozó tu lajd o nsé gai (mér et tar tása, pont te rü lé se) mel lett erô sen
be fo lyá solja a nyom da gép mi nô sége (új, vagy ré gi vol ta, koty o gá sa). A XI. szí nes
táb la utol só so ra kü lön bö zô al átöl té si érté ke ket mu tat be.

Itt kell meg tárg yal ni a szín es szö ve gek kérd és kö rét. Azt re mé lem, mon da -
nom sem kell, hogy pixeles pr og ram ban csak ak kor írunk szö veg et, ha ott va la -
mi lyen ef fek tet (el mo sás, emboss stb.) ha j tunk vég re rajta, az az kép pé al a kít juk.
A szö veg vek tor os alak zat, ezért he lye a vek tor os prog ra mok ban (raj zo ló, ki ad -
vány szerke sz tô stb.) van. Ott ugyan is a meg je le nít és (nyom ta tás, le vil á gí tás) fel -
bon tá sa (600, 1200, 2540 dpi) ha tá roz za meg a kar ak te rek szé lé nek „csipké zett -
sé gét”, nem pe dig a pi xe les ké pek re (és az ab ban sze replô sz ö ve gek re) al kalm a -
zott rá csál landó (50, 100, 150 lpi) lé nye ge sen na gyobb lép csô ket adó ér té ke.

A szí nes szöve gek re is vo nat ko zik a min den szö veg re ér vé nyes alapszabály: le -
gyen könnyen, jól ol vas ha tó! A betû tí pus, -mé ret és -vál to zat megválasztására vo -
nat kozó, – a má sod ik kö tet ben rész le te zett sza bá lyok – a szí nes szö veg ek re fo ko -
zot tan vo nat koz nak. Gon dolok itt pél dául a kis mé re tû, 10–12 pon tos szín es szö -
ve gekb en a vék ony össze kötô von ala kat tart al ma zó (klasszic is ta an tik va), vagy
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nehe zeb ben ol vas ha tó bet û tí pu sok (script) ha sz ná la tá nak mell ô zé sé re. Min den -
képpen aj án lott egy kis mér tékû ri t kí tás (track) be áll í tá sa, és kis fo ko za tok ban
nem árt a vis zony lag vast a gabb vá l to za tok (me dium, se mi bold) hasz ná la ta. Most
a szö ve gek színébôl adó dó probl é má kat rész le tez zük.

A szí nes szö veg ek szí né nek a hát tér szí né hez vi szo nyí tott ki vá laszt á sa kor
ugyanúgy érvé nye sek, hasz nál ha tók az It ten-fé le szí nel mél et színk ont raszt ok ról
szó ló sza bá lyai (ki fejt ve az el sô kö tet ben), mint bárm ely más színfoltpárnál.
A szí nek kiv á lasz tása az on ban sem mi képp sem történhet a mo ni torr ól! A mo ni -
to ron lá tott szí nek hol jól, hol rosszul, de csak megk ö ze lí tik a nyo ma ton majd
me gje le nô szí ne ket. A Panto ne pro cess vagy a Process to sol id ská la hasz nál a ta
te szi biz tos sá a ter ve zést, hi szen ott azt a színt lát juk, ami majd a nyomda -
terméken meg je le nik. Saj nos sok hely ütt nem hasz nálj ák azon egy sze rû okn ál
fogva, mert nincs meg a cé g nek, ter ve zô gr a fi kus nak. Az már jó eset nek szá mít,
ha egy cég hasz nálja az alap Pan tone ská lát, csak azt nem ve szik fi gye lembe, hogy
azon a di rekt szín ként ny om tat ható Pan tone szí nek sze re pel nek. Pe dig pont os
szí ne ket csak a szín Pan to ne pro cess skálán va ló k ivá lasz tá sá val, és az il luszt rá ciós
prog ram ban ugya ne zen sz ín Pan to ne Pro cess Eu ro skálán va ló kije lö lé sé vel kap -
hat unk. Aki nek nincs Pan tone pro cess ská lája, az nem te het mást, mint pró bál -
gat ás sal né hány év alatt bel övi saj át színe it, mert a nyomd ák ál tal ki a dott és az
ügy fe lek rend el ke zésé re bo csá tott, a kö zölt szí nek CMYK össze té te lét is tar tal -
mazó szí nat lasz ok kal – fi no man szól va – ne migen tal ál koz tam.

A hi ányt va lam ennyi re póto l hat ja a XII. szí nes táb la hat ol dala, bár ott a szí -
nek nem a „termé sze tes” sor rend jü ket, ha nem a CMY ös sze te vôk növ ek vô sor -
rend jét kö ve tik. Emi att ne héz eb bôl a táb láz at ból pél dá ul a kü lön bözô színko nt -
rasz tok nak meg fele lô, vagy har moni zá ló szí ne ket ki vá lo gat ni. Er re a feladatra
sok kal al kal ma sabb a XI II. szí nes táb la két ol da la, ahol az It ten-fé le szín kör ti zen -
két szí né nek CMYK össze te vôi mel lett az azok ból öt-öt fo koza t ban vi lá gos í tott,
il let ve sö té tí tett ár nya la tok CMYK össze te vôit is meg ta lál hat ja az ér dek lô dô
olva só.

A szí nes szö veg ek – a már em lí tet te ken kí vü li – egy ik leg fo n to sabb kérd é se a
hát tér és a szö veg szí né nek meg fel e lô kont raszt ja. Ez a kont raszt az ol va sható ság
szem pont já ból re n dkí vü li jel en tô ségg el bír, és a két szín meg vál asz tá sak or – a tu -
dat o san vagy tu dat alatt – al kal ma zott It ten-fé le szín kontr asz tok egy üt tes ha tá -
sa ként je lent ke zik. A XIV. szí nes táb la tí z old a la a vá laszt ha tó ren ge teg va riá ci ó -
ból a leg font o sab ba kat mu tat ja be. Mind a há ttér, mind az elô tér (egy szö veg)
szí ne az It ten-féle tiz en két szín va lam e lyi ke, ille t ve ezek hez még a fe ketét és a fe -
hér et vet tem hoz zá. Min den telített It ten-fé le szín öt fo ko zatb an vi lá go sít ott és
ugyancsak öt fo ko zatb an sö té tí tett vá l to za ta színenként ti ze negy  ár nyala tot ad.
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A fe ke te 10%-os ár nya la tai a feh ér rel együtt ugyan csak ti ze negy fo ko za tot tesz -
nek ki. 

Tet szô leg es két te lí tett színt ki vá laszt va az elsô le gyen a hát tér, a más o dik az
alak zat – mo st egy szöveg – szí ne. Négy oszl op ban, oszlo pon ként a ti zen egy szín -
ár nya latt al egy ol da lon negy ven négy áb ráb an a két szín vi szon ya be mu tat ha tó.
Az el sô osz lop ban a hát tér az el sô szín, a szö veg pe dig a má sodik szín ti zen egy ár -
nya lata. A má so dik ha sáb ban a hát tér a más o dik szín ti zen egy ár nya la ta, a szöveg
pe dig az el sô szín. A har ma dik osz lop ban a sz ö veg a má sod ik szín, a háttér pedig
az el sô szín tiz en egy ár nyal a ta. Az utol só osz lop ban a hát tér a máso dik szín, a
szöv eg pe dig az elsô tiz en egy ár nyal a ta. A ti zen há rom szín összes va ri á ci óját 13-
szor 12, az az 156 ol dal on le het ne be mut at ni. 

Eb bôl a 156-ból 10 ol dalt mu tat be a XIV. szí nes tábla. Az el sô ol dal a fe ke -
te-fe hér és a szür ke árny a la tok probl é ma kö rét jár ja kö rül. A má so dik, har ma dik
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és a ne gye dik ol da lon az egyes szí nes szöv e gek szür ke foko za tú hát tér elôtt sze -
rep el nek, de ezen ol dal ak minden eg yes hasá b já ból egy tel jes ol dalt leh et ne készí -
te ni az el ô zô b ekez dés ben mondo t tak sze rint. Az ötö dik, ha to dik és he te dik ol -
dal egy-egy osz lo pa az ill e tô szín mi nô ségi szín kontra szt ját mu tat ja be ti zen egy
fo ko zat ban oly mó don, hogy a hát tér szí ne vál to zik a ti zen egy árn ya la ton keresz -
tül, a szö veg pe dig vé gig az adott szín te lí tett for má ja. A nyol ca dik ol da lon két
meleg szín kö zöt ti kontr asz tot lát ha tunk. A kilenc e dik old al két – It ten-fé le ér -
te lemb en – har madr en dû szín kö zöt ti komp le meter kont rasz tot ér zé kel tet. Az
utol só ol dal pe dig két el sôdl e ges szín har sogó kont raszt ját mu tat ja be.

A szí nes szöv eg alá töl tés ét – ha csak egy mód van rá – min den kép pen ke rül -
ni kell! A szöveg alá töl té se ugyan is ann ak nagy sá gá val hiz lal ja, meg vast a gít ja, a
hát té ré pe dig ép pen el lenk e zô leg, so vá nyít ja, csökkenti a kar ak ter ek vo nal vast ag -
sá gát. Ez a mé ret vál to zás kis be tû mé ret vagy túl zott mér té kû alátöltés ese tén hí -
zás nál akár a be tû sze mek (e, g, p stb.) be csu kó dás á hoz, fogyásnál pe dig a vé kony
össze kö tô vo nalak elt û né sé hez, a kar ak ter szé te sé séhez ve zet het. Az el mon dott a -
kat mut at ja be a 129. áb ra, ahol 10 pon tos Ti mes és Hel ve ti ca szö veg lát ható
tízsze res nagy í tás ban alá töltés nél kül, elô tér szí nû alá töl tés sel, il letve hát tér színû
alá töl tés sel. Az alá töl tés mér téke a szoká sos 0,05 mm-es ér ték, ám a tízsz e res na -
gyí tás na gyon jól meg mu tat ja, hogy  mennyi re meg válto z nak az alá töltö tt be tûk
kép é nek bel sô ará nyai, ho gyan vál to zik meg azok jel le ge.

A színes szö ve gek alá töl té sét két mó don ke rül het jük el. Az egy ik le het ô ség a
szí nes szö veg fel ül nyo mása, er rôl a kö vet ke zô cí mszó alatt még lesz szó. A má sik
lehe tô ség az, hogy olyan hát tér- és szövegszínt vála sz tunk, ame lyekn ek mi nél
nag yobb szá za lék ban meg van leg alább egy, de in kább két nyo mó szín CMYK
össze te vô je. A nyomószín fo gal mába ter més ze te sen a fe kete is bele ér ten dô.

Néz zünk egy pél dát. Amennyi ben a szö veg 100m100y (vö rös) és a hát tér
100c85m (kék), ak kor a két szín ben köz ös 85% bí bor tar ta lom alá töl tés nélk ül
is ész re ve het et len né te szi az elfogadhatóan ki csi il leszt é si hi bá kat. Még enn él is
job ban mû kö dik a do log, ha a szö veg szí nén ek vál to zatl a nul hag yá sa mel lett a
hát te ret 40m100y (sár gásn a rancs) szín ûre változtatjuk. Ek kor ugyan is a két sz ín
kö zös rés ze 40% bí bor és 100% sár ga lesz.

Amennyi ben mindenképpen el ke rül he tet len a színes sz ö veg alá tölt é se, akk or
a leh e tô leg ki sebb alá töl tést hasz nál juk. Gon dol junk csak bele: egy 12 pontos an -
tik va kis e be tû magassága kb. 2 mm, a ra j zo la ta a vas tag abb rész e ken mint egy
0,4 mm, a leg vé ko nyabb vo nal pe dig en nek mi n tegy negyede, az az 0,1 mm. Ha
itt va la ki az át la gos 0,144 pt-os (0,05 mm) alátöltést al kal mazza mond juk a hát -
tér hizlalásával, ak kor nagyjából már el is tün tet te a kis e vízs zin tes von alát, ami
nem ép pen üd vös cse le kedet. Nem vé let len hát, hogy szí nes szö vege k hez a
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nagyobb be tû mé ret, a vas ta gabb vál toz a tok hasz nál a ta és né mi rit kí tás (track)
messzemenôen aján lott.

FELÜ L NYO MÁS

Mint lát tuk, az alá töltés legfontosabb mozza na ta az alá töl tô vo nal fe lül -
nyom á sá nak be kap csol á sa, hisz ez a lé pés jel en ti a RIP szá má ra azt, hogy a vo nal
ter ü le te alat ti nyo mó szí nek et nem kell ki üt ni. A fe lüln yo mást (overp rint) azon -
ban nem csak az alá tö l tés kia la kí tá sá nál hasz nálj uk. 

Egy elkészült ol dal eg ymás fö lött tar tal maz hat képet, szí nes fol tok at, szöv e -
ge ket stb. L evi lá gí tásk or a RIP a tel jes ol dalt pont ról pont ra vé gig nézi. Ez a mun -
ka A/4-es ol dalt és 2540 dpi-s fel bon tást vé ve ala pul kb. 625 mil lió kép pont vizs -
gá la tát jele n ti. A vizsg ált kép pont sor, osz lop ko or di ná tája alap ján me gke re si
a leg felül el he lyezke dô ol da lalko tó ele met és enn ek ada ta i ból meg ál la pítja,
amennyi ben szük sé ges (pl. vek to ros szín át me nete k nél) ki szá mít ja a kép pont
CMYK összet e vô it. Ezt kö ve tô en sorra ve szi az adott koo r di ná ta alatt lévô eset -
le ges tov áb bi ele me ket és ala pese t ben val a mennyi elem azo nos ko or diná tá jú
pont ján ak CMYK ér té ke it nul lá ra ál lítja, az az a kép pont ot a töb bi elem bôl ki üti,
ki ta kar ja. Mon dom, ala pe set ben te szi ezt, mert a leg fel sô elem kép pont szí né nek
meg áll apít á sa kor meg vizs gál ja azt is, hogy az il le tô elem nincs-e fe lül nyo más ra
ki je löl ve. Amennyi ben igen, ak kor a leg fel sô elem kép pontj á nak CMYK ér té ke -
it hoz z áad ja az alat ta lé vô elem ké ppont ja meg fe lelô ér té kei hez, és meg né zi, hogy
ez a má sod ik elem fe lül nyo másra ki jelö lt-e. Ha nem, ak kor az alatta lé vô ket az
adott he lyen ki üti. Amennyi ben ez is fe lül nyo mott, ak kor ve szi a fe lülr ôl har ma -
dik elem et (ha van ilyen) és foly tat ja a vizs gá la tot, a nyo mó szí nek össze adá sát stb.
Ter mész e te sen na gyon hamar, akár már az el sô két fo lt ér té ke inek ös sze adá sa kor
túlc sor du lás lép het fel, ki de rül het pél dá ul, hogy ci án ból 64 és 72 szá za lé kot kel -
lene össze ad ni. Ek kor az össze get 100%-nak ve szi, hisz a te li szín foltn ál többet
úgy sem nyo mha tunk. Ügyel a ma ximá lis fest ék ter hel és (300–320%) be tar tá sára
is. Az egy es szín ki vo na ti rács pon tok ki ala kí tá sát most nem rész let e zem.

Az el mon dot tak ból kitû nik, hogy a RIP-nek nincs ide je unat kozni, van
dolga bô ven. Szám unk ra mi n deb bôl most csak annyi a fon tos, hogy a fel ül nyo -
más ra ki jel ölt elem kép pont ja i nak szín ki von a ti ér té keit hoz zá ad ja az al at ta lé vô
elem(ek) meg fe le lô kép pont ja i nak azo nos szí nû ér té keih ez, és az eset le ges túl -
csor du lás o kat le vágja.

Mi lyen ele meket je lö lünk hát ki fe lül nyomá s ra az alá tö l tést meg val ó sí tó, és
már em lí tett szí nes kör von alak on kí vül?
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A válasz na gyon egy sze rû: mind ig fe lül nyom unk min den olyan fe ke te színû
ele met – le gyen az vo nal, folt vagy szö veg –, amely nek akár cs ak egy kis ré sze is
szín es fe lü let re ke rül, az elem azon hal ad át, vagy tel jes mér ték ben azon he lyez -
ke dik el. A lé nyeg a hat á ro zott, tel je sen fe dett fe ke te szín. A feke te alatti szí nek
ugyan is nem lát szan ak, csak a fe ket ét te szik még mé lyeb bé. Sok szor az egy sze rû
fe ke te (100k) he lyett is ily en színes fe ke tét (példá ul 45c35m30y100k) ha sz nál -
nak a fe ke te szín ki vo nat fe lül nyo má sa (és szüks ég esetén alá töl té se) mel lett még
ak kor is, ha egyéb ként a fe kete al att nem len ne szín, ugyan is az ilyen fe ke te denz -
i tá sa kb. 0,3-del na gyobb egy sze rû tár sá é nál.

Kép zel jünk el egy vál to zó szí nû hát te ret, mely nek egyes ré sze it vé kony fe ke -
te vona l há ló vá laszt ja el egy más tól. Ha ezt a fe kete há lót nem nyom nánk fel ül,
ak kor a leg ki sebb il lesz té si hi ba is lát ha tó vá vál na. Egy vál tozó szí nes há ttér elôt -
ti fe kete sz ö veg ugyan hiz la láss al alá tö lt he tô, de ez a meg ol dás meg vált oz tat ja az
egyes kar akte re ken be lüli ará nyo kat. Sokk al jobb és ele gán sabb meg ol dás a szö -
veg fe lül nyo má sa.

Szür ke ele mek, vagy fe kete-feh ér színá t me ne tek (am e lyek ug ye bár fe ke te
rács pon tok ból és az azok kö zött lé vô üres te rül e tek bôl álln ak) már csak na gyon
spec i á lis kö rül mé nyek kö zött, hogy úgy mond jam ha tá ro zott cél lal nyom hat ók
fe lül. Né z zünk egy pél dát: szür ke ár nya lat os ké pe met úgy sze ret ném me gje le níte -
ni, hogy egy söt ét vö rös (100m100y10k) folt le gyen al at ta és a fe hér kép te rül e tek
(a szürkét adó rács pon tok kö zöt ti te rül e tek is) a vö rös hát tér szín é vel je lenje nek
meg. Nincs más dolgom, mint a sö tét vö rös há ttér el ké szít é se, a kép el he lye zé se a
há ttér elôtt, majd a fe lül nyo más be kapc so lá sa, és már ké szen is vag yok. Ebben az
esetben a kép er nyôn egy ál ta lán nem azt lát om, ami majd a nyom dá ból ki ke rül. 

Amennyi ben a fenti kép alá, de még a vö rös folt ra sze ret nék ír ni egy vé gered -
ményk ént sö tét vö rös (100m100y50k) szí nû, de fe lül nyo mott szöv e get, ak kor a
sz ö veg szín össze te vôin ek ér ték e i bôl rend re ki kell von nom a hát tér szín össze te -
vô i nek meg fe lelô ér té keit és a ma ra dék szín nel (je len eset ben 40k), az az 40%-os
szür ké vel kell azt meg ír nom, majd a szö veg fe lül nyo má sát be kap csol nom. A kép -
er nyô és a nyo mat ki néze te messze nem le sz azo nos. A kép erny ôn egy 40%-os
szür ké vel meg írt szö ve get lá tok, ame lyet kö rü lvesz a vö rös hát tér, a nyomat pedig
egy fe ke té be haj ló mély vö rös szö ve get mu tat. 

Az elô zô két be kez dés szövege szin te szó sze rint meg is méte l he tô ak kor is, ha
egy bit map mó dú kép pel vég zem el az elôbb elm on dot tak at.

Még durv ább a hel yzet, ha egy sár ga (100y) folt ra fe lüln yo más sal sze ret nék
el he lyezni egy má sik fol tot úgy, hogy az vé gül zöld (100c100y) szí nû le gyen. Ek -
kor a szí nek ki von á sa után egy 100%-os cián (100c) fol tot kell a sár gá ra ten nem
és fe lül nyo má sát be kap csol nom. A kép er nyôn egy cián foltot lá tok a sár ga kö ze -
pén, a nyo ma ton pe dig egy zöl det, vagy is na gyon észnél kell len nem a munka -
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vég zés so rán, ha ilyen és eh hez has on ló fel ül nyo mási meg ol dá sok at al kal ma zok.
Az el mond ot ta kat – a képernyôkép és a nyo mat közti kü lönb sé ge ket – mu tatja
be a XV. szí nes táb la. 

Még az is elô for dulh at, hogy hiá ba sze ret ném a hát té ren felü l nyo máss al meg -
je lení te ni a má so dik fol to mat, a fel ad at nem old ha tó meg, mert a háttér az egyik
nyomó szín bôl nagy obb száz a lé kot tarta l maz, mint a ráh e lye zendô folt. Ek kor a
kivo nás ne ga tív érté ket ad az il le tô nyo mó színre. Pél dá ul ha a folt 25c72m17y,
a hát tér pe dig 12c35m85y színû, ak kor a ki vo nás 13c37m-68y ér té ke ket ad a fe -
lül ny o mó szín re, ami azt je len ti, hogy a hát tér már meg lé vô sár gá já ból az adott
folt alatt 68%-ot vissza kel le ne ven ni, ez pe dig le he tetl en.

Amennyi ben munká mat egy – a PostSc ript nyel vet is me rô – szín es lé zer -
nyom ta tón je lení tem meg, akk or azo kat a színeket kap om vissza, ami a nyo ma -
ton is me gje le nik majd, de ha a nyomta tás hoz egy tin ta su ga ras nyom ta tót
használok, amely nem is meri a PS nyel vet, ak kor a kép er nyô kép szí ne it ka pom
meg. Mi re jó hát ilyen ese tekb en a fel ül nyo más hasz nál a ta? A vá lasz: nincs szük -
ség al átöl tés re!

SZÍNK E ZE LÉS

A ma napság oly so kat em le gete tt mi nô ség biz to sí tás a DTP-ben többek kö -
zött azt jel en ti, hogy a nyom dai elôkészítést vé g zô stúd ió és a nyom da egy üt te -
sen ké pe sek ar ra, hogy egy részt a nyo mat az ere deti szí neit a le he tô leg job ban
vissza ad ja, má srészt az ere de ti idô ben és térben új ra tör té nô is mé telt feld ol go zá -
sai az el sô fo lyam at tal meg egye zô szí ne ket ered mé nyezz e nek. Sôt az ere d mény a
tech no ló giai fol ya mat egyes lé pé se ib en, ille t ve az el térô fel dol gozá sok ban is
ugyanaz le gyen. Más sz ó val a mo nit o ro mon lá tott szí nek egyezzenek meg a tin -
tas u ga ras vagy szín es lé zer nyom ta tó ált al pro du kált szí nek kel ugya núgy, mint a
proo f ké szí tôk ál tal áta dott pro of és a nyom dá ból ki ke rült ny o mat szí ne iv el. Rá -
adá sul min dez bár mi kor me gis mé telh e tô mó don az o nos ma rad jon, és a kapo tt
szí nek ter més ze te sen a le he tô le gjob ban kö ze lítsék meg az ere de ti szí neit. A vá -
zolt célt a tel jes elô kész í té si és gyár tási fo lya matra alk al ma zott szín kez e lés sel biz -
to sít hatj uk.

Ma a le gtöbb hel yen szín keze lés nélk ü li tervezés és ter me lés fol yik, ami azt
jel en ti, hogy a ter ve zô le gjobb eset ben a Pan to ne pro cess ská la fig ye lem bev é te lé -
vel, an nak szín e i vel te r vez. A monitor in kább több, mint ke ve sebb el té rés sel ad -
ja vissza a skála szí neit, a szí nes nyom a tok, pr ó ba nyoma tok is el térô sz í ne ket mu -
tat nak – az el té rô szín ér té keket a kivitelezôk a meg ren de lô nek „me gma gya ráz -
zák” –, de az of szet nyo mat jó kö ze lí tés sel ad ja vissza az ere de ti leg ter vez ett
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szín e ket, am i nek kö vet kez té ben min den ki megk önnyebbü l ten fel sóha jt és elé -
ged ett lesz, a megr en de lô pe dig fi zet. Többéves mun kával a ter ve zô gra fi kus ok,
ki vi te le zô operá to rok fel hal moz nak annyi ta paszt a la ti tu dást, hogy akár a mo ni -
tor, akár a tin ta su gar as nyom ta tóv al ké szült nyomat sz í ne i bôl „jós ol ni” tud janak,
mi sze rint a nyom dai vég termék jó lesz. 

A DTP szé les körû el ter je dés é vel a di git á li san fel dol goz ott szín is áru cikk
lett, am e lyet sz ab vá nyos í ta ni kel lett. Az 1990-es évek elejé re az App le szükségét
érez te egy ál ta lán os színk e ze lô rend szer el ké szí té sé nek. 1993-ban láto tt nap vi lá -
got a Co lorSync 1.0, amit két év vel ké sôbb kö ve tett a 2.0-ás vál to zat, amely
azóta ipa ri szab vánnyá vált, mert az ICC (Int er na tion al Co lor Con sort i um – tag -
jai az Apple, IBM, HP, Agfa és még sok veze tô hard ver- és szoft ver gyártó cég)
el fo gad ta, mint ál ta lá nos szín kez e lô, -me ne dzse lô rend szert, és ter mé ke ibe az óta
is be épí ti.

A színke ze lés vol ta képpen an nak a problé má nak a tu do má nyos meg kö zelí té -
sét je lenti, hogy az ere de ti szí ne it mi kép pen tudj uk a mo ni tor kép erny ô jén, a
színes nyom ta tás pap írja in, a pró ban yo ma to kon és a nyomd ai íveken stb. azo nos
mó don, min ô ség ben megj e le ní teni. A Co lorSync, mint ál ta lán os színk e ze lô rend -
szer négy for rás és öt cél szín mó dot is mer, ame lye ket a 21. táb láz at mu tat be.

A He xach rome, mint ne ve is mu -
tat ja egy hat szín-nyo mó elj á rás, a
Pant o ne cég fej lesz té se, amely a szo ká -
sos né gy nyo mó szín mel lett zöl det
(Gre en) és na ran csot (Oran ge) használ
még al a pszínké nt. A Hi Fi Co lor álta -
lá nos el ne ve zés a négyn él több alap -
színt hasz  ná ló nyomt a tá si tech no ló gi -
ákra, így ma gá ban fo g lal ja a Hex ach -
ro me eljá rást, de hasz nál hat akár nyolc
alap színt is.

A Co lorSync a szín hû ség et a tel jes elô ké szí té si, gyár tá si fo lya mat során me -
gôr zi, sôt biz to sítja a ke resztp lat formos (App le és IBM gé pek kö zös háló za ta) fe -
j lesz tési kör nye zet ben is. A Ma cinto s hok a szín ke zel ést rend szer szin ten vég zik, a
Win dows ala pú PC-k pe dig prog ram szin ten old ják meg ugya nezt a fe la datot. A
Co lorSync haszn á la tá nak el sô lé pése a CMM (Co lor Ma na ge ment Mod u le) vál -
asz tás. Szín ke ze lô mo dul több is lé te zik. Az App le gé pek az App le/Li no Co lor
CMM-et haszn ál ják (fej lesztôk az App le, Li noty pe-Hell, He ide l berg), de lé tez ik
még a Win dows ál tal elô sze ret et tel hasz nált Ko dak, Ag fa, vagy az újabb fej lesz -
tésû Ima tion CMM. Egy (akár veg yes) háló zat min den gé pén ug yan azt a CMM-
et kell hasz nál ni.
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Forrás képmód Cél képmód
Monokróm Monokróm
RGB RGB
CMYK CMYK
CIEL*a*b* Hexachrome
CIEL*a*b* HiFi Color

21. táblázat 
A ColorSync színmódjai



Mi hát az a CMM? Azok nak a ma te ma tik ai át ala kí tá sokn ak, el já ráso k nak az
össze ssé ge, amel yek segít sé gé vel a szín konve r tá lá si és az ár nyal at mó do sí tá si lé pé -
sek meg va ló sul nak. Az egyes cé gek ezek re a fel ada tok ra kü lön bözô meg old á si
mó do kat dolg oz tak ki, ame lyek egy más tól kissé el térô vég e red ményt sz ol gál tat -
nak, ezért egy há loz a ton bel ül nem ke ver he tôk. A CMM tu lajdon kép pen a sz ín -
kon ver tá lás ra he lye zi a hang sú lyt, az ár nya lat mó dó sítá st az ad ott CMM-be füg -
get len ül be épí t he tô, be e mel hetô, az adott fi zi kai esz köz színt e rét fig ye lem be vevô
pro fil (ún. ICC pro fil) írja le. Bár mely CMM al a pszín tér ként az es zköz füg get len
CIEL*a*b* szín te ret hasz nál ja min den mó do sí tásh oz. A pr ob lé ma könnyeb ben
meg ért he tô egy pél dán ke resztül.

Te gyük fel, hogy egy RGB módú, adott tí pu sú mo nit o ron me gje le nô szí nes
ké pet kell ki nyomt at nunk CMYK mód ban egy ugya ncsak adott tí pu sú szí nes
léz er nyomta tón. Az ered e ti szke n ne lé sek or a szken ner sz ín hi bá it egy ICC pro fil
(a szken ne ré) kor ri gálja, hogy menté s kor a hát tér tár ra az ere det i é vel meg egye zô
színadatok ke rül hess e nek. Az ere de ti ada tok moni to ron tö r té nô meg je le nít é se -
kor ugyan csak mûk ö dés be lép egy ICC profil (a mon i to ré), hogy kik ü szö bölje
an nak megj e le ní tési hibáit és így a mo ni to ron lá tott szí nek meg egy e zze nek az
ere de ti szí ne i vel. A nyom tatá si uta sí tás k iad á sa kor a há ttér tár RGB ada ta it a
mûk ö dô CMM e lôs zör a CI EL*a*b* szín térbe kon ver tál ja, majd onnan ala kít ja
át a szûkebb CMYK tér be. Az elô ál lí tott CMYK ada to kat egy újabb ICC profil
(a nyom ta tóé) mó do sít ja, aminek kö vet kez té ben el tûn nek az adott ny om ta tó
szính i bái, és a nyomat a CMYK szín tér kor láta it fi gye lem be vé ve a leh e tô leg -
hûbb rep ro duk ci ó ja lesz az er e de ti nek.

Mi vel a CMM-ek a Co lorSync rend szer ré szei, ez ért ne künk csak az egyes
eszközöket, azok meg jel e ní té si hi bá it le író, ko m pen zá ló ICC pro filo kat kell lét -
reho z nunk. Ugya nis hi á ba rés ze az ope rác i ós rend szer nek a Co lorSync és benne
a CMM-ek, ha nem re n del ke zünk az esz kö ze ink et le író, azok szín ta ni hi bá it ki -
küs zö bö lô ICC profi lok kal – nem hasz nál hatj uk a szín ke ze lést. Mi ként hoz hat -
juk hát létre az ICC pro fi lo kat, mi lyen esz kö zök re, mûveletekre van eh hez sz ük -
sé günk?

A szín ke ze lés az ere de ti szí ne i nek hû vissz aad á sát szol gál ja a vé gter mék lét re -
hozá sá nak tel jes fol ya ma tában, le gyen az akár nyom dai te r mék, in ter ne tes fel -
hasz ná lás, in ter ak tív CD, fi l mki írón kés zült dia vagy bár mi más. A cél el éré sé re
szük ség el te tik egy olyan er e de ti, amely a tel jes színs ká lát rep re zen tál ja és bár mi -
kor ren del kez és re áll, jól be mu tat ván a be vit el re szánt rá néz e ti és át né ze ti ered e -
tik szín tar to má nyát ép púgy, mint a nyom ta tott kép szí ne it. A kí vá nal mak ki elé -
gí té sé re há rom szab ván yos teszt lap ot hoz tak lét re. Az IT8.7/1 jelû egy át né zeti,
az IT8.7/2 pe dig egy r áné ze ti teszt lap, mind ket tô ugyan azt a 264 színnégyzetet
tar tal mazza 22 osz lopb an és 12 sor ban el ren dez ve. Az 1–4 osz lo pok sö tét, az 5–8
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köz epes, a 9–12 osz lo pok pe dig vi lá gos tó nu sok at tarta l maz nak. A 13–16 osz -
lopok a CMYK szí nek, a 17–19 osz lopok pe dig az egyes RGB szí nek ár nya lat a it
mu tat ják, míg a 20–22 osz lop ban a bôrszínek és a ter mész et ben gyakran elô for -
du ló szí nek szín négy ze tei ta lál ha tók meg, ahogy az a XVI. szí nes táb lán lát ha tó.

E két tesz táb rát a be vi te li esz kö zök (lap- és dobszke n ne rek, di gi tá lis
fényképezôgépek, vi deo ka me rák), va la mint a mon i to rok ICC pro fil ja i nak létr e -
ho zá sáh oz hasz nál ják. A fiz i kai me gje le ní tô esz közök (nyomt a tók, di gi tá lis
proof  ké szítôk, le vi lá gít ók, film k iír ók, digi tá lis és dig i tá li san ve zé relt an a lóg
nyom dag é pek stb.) ICC pro fil jait a 928 szín négy zet bôl ál ló IT8.7/3 je lû teszt lap
se gít sé gév el ala kít ják ki. Ez a te szt lap fájlk ént is lé te zik, s már olyan pon tos sá got
nyújt, hogy a raj ta nem szer ep lô ár nya la tok ere de tit ôl va ló kis elté ré sei gy a kor la -
ti lag észr e ve he tet le nek. Az IT8.7/3 tesztl ap ugya ncsak a XVI. szín es táb lán
látható.

Az ICC pro fil el kés zí té se min den esz köz re egy ka lib rá ci ós el já rás so rán tör -
té nik, amely hez szük ség van egy ka lib rá ci ós szoft ver re és egy mé rômû szer re, ami
spekt ro fo tom é ter vagy co lo ri mé ter le het (a spekt ro fo to mé ter a tel jes szín tar to -
mány ban mé ri az adott szín in ten zi tá sát, a co lo rim é ter ped ig csak az R, a G és a
B ér té kek hul lám hossza in érzé ke li az in ten zit ást), am ely méri az adott szín ér té -
ke it. A ka lib rálá st az in put esz kö zök kel (lap-, dia- és dobsz kenn er, di gi tális
fényké pe zô gép stb.) ke ll kez de ni.

Szken ne rünk ICC prof il já nak ki a la kít á sá hoz a szk en ner összes állítási le he -
tô sé gé nek alap érté ken tart á sa mell ett besz ken neljük a IT8.7/2-es és amennyi ben
át né zet it is szkenn el he tünk vele, ak kor a 7/1-es teszt la pot.  Az er ed ményt fájl ban
tá rol va a szinkr o ni zá ló, pro fi lí ro zó szoftver össze ha son lít ja az egyes szken nelt
mez ôk értékeit az IT8-hoz tar to zó ere de ti adat fájl ér té ke i vel. Az el té ré sek bôl lét -
re hoz za a szken ner re jel lemzô ICC pro filt, am ely a sz ín ke ze lés fo lyam a tá ba il -
leszt ve au to mati ku san ki kü szö böli szkenn e rünk szín hi báit. Az ICC pro filt a ka -
lib ráló p rog ram hozza lét re és ér té ke it a re n dszer, il let ve a Co lorSync prog ram egy
res tart után azon nal fi gyele m be ve szi. A szk en ner ka libr á ci ó ja te hát a teszt la pok
és a ka lib rá ló szoft ver hasz ná la táv al kb. egy óra alatt elv é gez he tô. Ha son ló mó don
készíthetô el a di gi tá lis fényképezôgép, ka me ra ICC pro filja is. A szken ne rek új -
raka lib rá lás át ele gen dô 2-3 éven ként elvégezni, il let ve a fén ycsô va gy a CCD ele -
mek cse ré je után kell meg ism é tel ni.

A mo ni tor, mint a leggyak rab ban hasz nált me gje le nítô esz köz kalibrációja
sem okoz kü lö nö sebb prob lém át. Igaz, eg yes régi, ol csó mo ni torok egy ált a lán
nem kal ib rál hat ók. A tel jes mon i tor ka lib rá ci ót hely et te sí ti, kö ze lí ti az Ap p le
rend szer be épí tett mo nit or be ál lí tá si elj á rá sa. Ez le he tô vé te szi a fény erô és kont -
raszt kézi be ál lí tá sát a min den ko ri fényvi szo nyokn ak meg fe le lô en, de ennyit
min den mon i to ron ál lí thatu nk. Ami vel több, az nem csak a gam ma-ér ték sk á lás
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be ál lít á sa, han em a tel í tett R, G és B érték (szín) lát vány he lyes be áll í tá sa, va la -
mint a fe hér pont (a mo ni tor ál tal elô ál lít ható fe hér szín) szín hô mér sék le té nek
meg ha tá roz á sa. Ezen ér té kek meg fel e lô b eál lí tá sa már elég jól ka lib rál ja a mon i -
tort, le gyen az bár mily en gyár tó tól szár ma zó ter mék. 

Az App le ál tal gyár tott, gyár ta tott egyes mo ni tor ok (és né hány ne ves gyár tó
egy-egy tí pusa is) be é pít ett, ön ka lib rá ci ós egy ség gel ren delk e zik. A kali b rá ció a
rend szer bôl in dítha tó. A mo nitor kü lönb ö zô szín e ket ge ne rál a tel jes sp ekt -
rumban, ezek ér té ke it a be é pí tett (belsô) co lo rim é ter méri és az ideá lis tól va ló el -
té ré sek al ap ján au t oma ti ku san létr e hoz za a mon i tor ICC pro filj át, ame lyet az tán
a Co lorSync haszná lat ba vesz. A mo ni tor be ál lí tott szín hû sé ge egy ál ta lán nem
vég le ges érték, hi szen a munka he lyi fényv i szo nyok vál tozá sá val folyton (kb.
kéthe ten ként) új ra el kell vé gezni. Az il yen önka lib rá ló mo ni torok min dezt auto -
ma ti ku san meg is te szik. 

Amennyib en mo ni to runk nem rendelkezik ön ka lib rác i ó val, úgy kény te -
lenek va gyunk ma gunk ka lib rálni – még pe dig szin tén kb. két he ten ként egy
vis zony lag hosszabb el já rás ban. A már ka lib rált szk en ner rel új ra szkenn el jük
az IT8.7/2-es r áné ze ti ere detit. A kap ott fájl már val ó ban az ered e ti szín e it
tartalmazza a háttértáron, hi szen a Co lorSync már ki kü szö böl te a ka lib rált
szken ner hi bá it. Mo ni toru n kon vizs gál va a fájl eg yes képk oc kái az on ban
már nem az ere de ti érté ke it mu tatj ák, ha nem at tól a mo nitor hibájával el té -
rô ér té ke ket lát juk. Szín mérô mû sze rün ket a mo ni to ron meg je le nô egyes
kép koc kákra té ve ki mér het jük azok ér té ke it, majd fel je gy zé se in ket az elin -
dí tott ka lib rá lós zoft verbe ír hatj uk. Az összes ér ték b eír á sa után a ka lib ráló -
p rog ram e lké szí ti és men ti a mon i tor ICC pro filj át. Az el já rást kéthetenként
meg is mé telve mo ni to runk fol ya ma to san szín hû ké pet ad. A kézi ka lib rá ció
néh ány óra alatt vé gezh e tô csak el, az au to ma ti kus kali b rá lás ide je kb. egy
perc – és nem igé nyel mû szert.

Meg kell je gyezn em, hogy a munka hely me gvi lá gí tá si kö rül mé nye iben beállt
bár mi lyen vál to zás (hét ág ra ki sü tött a nap, bo rús lett az ég, Laci be húz ta a füg -
gönyt, Ka ti fel kap csol ta a lám pát stb.) sz ük sé gessé te szi a mo ni tor új raka lib rá -
lását. Nem vé let len, hogy az elô kés zí tô stú diók igye kez nek ál lan dóan jó téko ny
(szórt és ál landó, de vis zony lag kevés fény) fél ho mály ban tar tani a számí tó gé pes
munk a he lye ket.

A szí nes film ki írók ka lib rá ci ó jáh oz a már pro filí ro zott szken ne ren az
IT8.7/1-es á tné ze ti tesztla pot di gi ta li zál juk, majd er rôl fil met írunk. Az egyes
színko c kák ér té keit mû szer rel ki mér jük, a kali b rá ló szoft ver be ír juk, amely az ere -
de tiv el tör té nô össz eha son lí tás után el ké szíti a film ki író ICC pro fil ját. Az el já rás
a mo ni tor be méré sé hez ha son ló ol yan é rte lem ben, hogy itt is RGB ada to kat
hasz ná lunk.
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A kü lön bö zô nyom ta tók, di gi tá lis pr o of ké szí tôk, le vi lág í tók, nyom da gé pek
ICC pro fil ja i nak el kés zí té séhez az IT8.7/3-as teszt la pot haszn ál ják. Lé nye ges
különbség az edd i gi ek hez ké pest az, hogy az RGB szín tér ben me gad ott, dig i ta li -
zált ad a to kat CMYK módba kell konve r tál ni a nyo mat, film el ké szí té se el ôtt.
A konve r tá lást az akt ív CMM vég zi. A nyo mat, film szín me zô i nek érté ke it ki -
mérve és a pro fil í ro zó szoft verbe írva az el ké szí ti az ad ott kimeneti CMYK esz -
köz ICC pro filj át a hasz nált fest ké k gar ni tú rá ra, papírra, felbo n tás ra, fest ék ter he -
lés re, rác sér téke k re. Bár me lyik fel so rolt par a mé ter meg vál toz ta tá sa kor új ICC
pro filt kell ké szít e ni. Eb bôl is lá t szik, hogy egy nyom tató vagy ny om da gép összes
ICC pro fil ján ak el kés zí té se meg le he tô sen hossza dal mas fel adat, ak ár több na pig,
hé tig is el tart hat. Nem is szokták egy szer re el vé gez ni, ha nem csak ak kor ké szí -
ten ek új be ál lí táso k kal teszt nyo ma tot, ha egy tény le ges mun ka meg kí vánja a pa -
ra mé te rek meg vál toz tat á sát. A nyom ta tás után el kés zült új ICC pro fil a leg kö ze -
lebbi az o nos be ál lít á sú mun ká nál már mû ködni fog.

Ál talá nos ICC pro fi lok kés zít he tôk az in ter net es fel hasz ná lás hoz ép púgy
mint az in tera k tív, mul ti mé diás CD vagy DVD ké szí té séh ez. Nincs aka dál ya a
He xachr o me vagy a Hi Fi Color nyomta tá sok ICC pro fil jai e lké szí té sén ek sem.

Az el mon dott ak ból ki tûnik, hogy meg fe lelô fel sze re lés és tür e lem mel lett
mag unk is el ké szíth et jük összes ber en de zé sünk ICC pro fil ját, jobb azon ban ezt
a mun kát egy er re sza ko so dott cég re bíz ni, hisz a mon i tort ki véve nem kell
gyakran meg ism é tel ni eze ket a lé pé se ket. Az ön ka lib rál ós mo ni torra pe dig egy
terme lô cég nem sajnál hat ja a pénzt.

A sz ín ke ze lés be veze té se a teljes te r me lé si fo lya mat ba nem csak biz ton ság os -
sá, meg ism é tel he tô vé, elôre lát ha tó vá te szi a szín ek hasz ná lat át, de nö ve li a ter -
me  lé kenys é get, csök ken ti a se lejt et, je len tô sen ja vít ja a mun ka mi nôs é gét.

Ez zel az il luszt rá ció dig i tá lis fel dol goz á sát tár gya ló fe jeze tünk vé gé re ér tünk,
a zaz bef e jez tük az il luszt rá ció elôk é szí té sét. In nen kezd ve úgy teki nt jük, hogy a
szük sé ges mé ret ben, mód ban, mi nô ség ben ren delk e zé sünkre áll a k iad vány el ké -
szí té sé hez szük sé ges összes il luszt rá ció, már csak meg fe le lô mó don be kell emel -
ni azo kat a k iad vány meg ha tá ro zott he lye i re.
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AZ IL LUSZT RÁLT
KI AD VÁNY TI POGR Á FI Á JA,
TÖR DE LÉSE

Amíg a tisz tán szöv e ges ki ad ván yok – több ny i re köny vek – tö r de lé se szinte
ki zár ó lag a klasszi kus ti pog rá fia sza bá lyai sze rint tör té nik, ad dig a több-ke vese bb
il lusztrá ci ót is tart al ma zó ki adv á nyok (a könyvtôl a szó ró lap ig) egya ránt le hetnek
a ha gyo mán yos és a mod ern ti pog ráf ia el vei sze rint meg for máltak, sôt na gyon
sok kö zöt tük az olyan, ame lyik ugyan dön tô en az egyik stílus el vei alap ján ké -
szült, de magán vi se li a má sik irányzat jó néh ány jel lemzô jét, meg oldá sát.

Eml é kez tetô ül: míg a kl asszi kus tip og rá fia alap el vei a rend, a nyu ga lom, a
szim met ria, ad dig a modern ti pog rá fia ép pen ezek el len ke zô i re, a moz galm as ság -
ra, a di nam iz mus ra, az aszim met ri á ra he lye zi a hang súlyt. A fel soro lt alap el vek
ki hat nak az egyes stí lu sokb an al kal maz ha tó il luszt rá ciók mé reté re, alak já ra épp -
úgy, mint azok el hel ye zé sére az ol da lon.

Ugyan így jel lem zô az eg yes stíl u sok ban be mu tato tt il luszt rá ci ók ra azok el ké -
szít é si tech ni ká ja, a ké szít é sük köz ben fel hasz nált gra fi kai me gol dá sok, ha tá sok
mi ben lé te. A klasszi kus stí lusú ki ad vány áb rái igye kez nek be les i mul ni kör nye ze -
tük be, míg a mo dern stílu s ban az illu szt rá ció min dent elk ö vet, hogy ma gára irá -
nyít sa a fi gyel met. 

Az elm on dot tak at leg egy sze rûbb en e köt e ten tud om be mut at ni. A könyv a
ha gyomá nyos stí lus ban ké szült, de pél dá ul a cím ek bal ra iga zí tá sa a mod ern stí -
lus al kot ó e le me. A kö tet elej é re la poz va az áb rák kö zül ki ug rik a 2. áb ra b rajza,
a gra fi kus által ké szí tett dia g ram, mert az a mo dern stí lus ra jell em zô gra fi kai je -
gye ket hordoz.

A váz olt prob lé má kat, azok me gold ás mód jait bon col gat ja ez a fe je zet.
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IL LUSZT RÁC IÓ 
A KLASSZI KUS STÍ LU SÚ 
KI AD VÁNY BAN

Az év szá zad ok so rán a klasszi kus st í lu sú ti pog rá fia ann ak el len ére, hogy al ap -
el ve it meg tar totta, min dig iga zodo tt az egyes mû vé szeti stí lus ok hoz, ma gán vi -
selte azok fôbb je gye it az ôs nyom tat vá nyok ra jell em zô gó ti kát ól a ren e szán szon,
a bar ok kon ke resz tül, a klasszi ciz mus on, sze cesszi ón át a mai na pig. A több mint
fél évez red alatt az il luszt rá ció ké szít é sé nek techn i kai me gol dá si ter mé szet es mó -
don meg vált oz tak, hi szen a száz a dok so rán szá mos új tech nika al a kult ki, ter jedt
el, vet te át a vez e tô sze re pet, hogy az tán egy úja bb, egy sze rûbb, gyorsabb el já rás -
nak ad ja át a he lyet. 

A kez deti fa met sze tek (lap- és ha ránt dúc) – ké szí té sük las sú vol ta, haszn á la -
tuk ne héz kess é ge (a gyors kop ás mi att ke vés pél dány nyom ta tás át tette le he tôvé)
kö vet kez té ben – csak a ny om dá szat kez de tén, a kis ter me lé keny sé gi igények mel -
lett vol tak az il lusztrá ció fô hor do zói. Igaz, a mes te rek ig ye kez tek az ol dal szö -
veg é nek szür ke foko za tát me g kö ze lítô, azzal har mo ni zá ló szür ke sé gû met sze te ket
kész í te ni, hogy az il luszt rá ció term é sze tes mó don be l eol vadj on az ol dal pár
rendjé be. 

Az 1500-as évek tôl kez dôdô en fo koz a to san meg vál toz tak az il lusztrá ci ó val
szem ben tá masz tott kö ve tel mén yek. Egy részt meg je lent az il luszt rá ci ók szá má -
nak nö ve lé sé re vo natko zó igény, más részt a pél dány szám ok nö vek e dé se ko pá sál -
lóbb meg ol dá sok at kö ve telt. A felme rü lô igé nye ket a réz mets zés tech ni ká ja ki vá -
ló an kielégítette és még ár nyalta bb, rész let gazda gabb ké pek el ké szíté sét is le he tô -
vé tette. A réz mel lett kem é nyebb fé me ket (vas, ötvözetek) is haszn ál tak az
al ko tók. A kü lön bözô fém met szé si tech ni kák vit ték a vez e tô sze re pet az il luszt -
rá ció ké szí tés ben egés zen a ti zennyolc a dik szá zad végé ig.

Alois Se ne fel der (1771–1837) Mün chen ben, 1797-ben vé let le nül fed ez te
fel az ál ta la ve gyi nyom tat ás nak ne ve zett, ma li tog rá fia né ven is mert síkny om ta -
tá si el já rást, amely röp ke 15 év ala tt Eu rópa-sz er te el ter jedt, és nem csak a mû vé -
szi, de a nyom dai kép sok szo ro sí tás veze tô tech ni kája lett. E ljá rá sát ma ga a fel talá -
ló fej le sz tet te tovább, k ial a kít va a szí nes li tog ráf ia (krom o li tográ fia) ké zi szín bon -
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tá si és nyom ta tá si tech no ló giáj át, amellyel az olaj fest mé nyek ha tás át tö kél e te sen
utánzó, 10–18 színt tar tal ma zó nyo mat o kat le he tett lé t re hoz ni. Mi vel a li togr áf
kô rôl gya kor la til ag tet szô le ges szá mú, azo nos min ô sé gû nyo mat kés zít he tô, ezért
a mû vé szi nyo ma tok ké szí té se mellett ha mar be vo nult a nyom da vi lá gá ba, mint
a nagy üze mi ter me lés szol gá la tába áll í tott tech no ló gia. Szinte min den féle nyom -
da ter mék (új ság, tér kép, hi va ta los nyom tatv ány, ûrlap, üveg cím ke, szóró lap,
mûv é szi rep ro duk ció stb.) ké szült az ol csó, gyors és nagy pél dány szám elô ál lí tá -
sá ra ké pes új el já rás sal. A li tog rá fia a nyom dá szat egyik ve zetô tech no ló giá ja ma -
radt, sôt fej lô dött is, his zen a XIX. század má so dik felében a raj zok ké szí té sé nél
alka l maz ni kezdt ék a nagy ko rú vá váló – ipa ri ter me lés ben is hasz nosí t ha tó –
olyan fény ké pész e ti tech ni ká kat, mint a fo to tí pia és az au to tí pia. A cink és alu -
míni um nyomó le me zek k ifej lesz tés é vel a techn o ló gia meg sza bad ult leg ne hez eb -
ben ke zel he tô, súl yos ele mé tôl, ma gától a lito g ráf kô tôl. 

A li tog rá fia sík nyom ta tá si tech noló gia. A ma gas nyo más il luszt rá ci ós ele me a
fém met sze tek ut án a kli sé – lásd a 130. ábr án – lett, ez a fé möt vö zetbôl ma ratás -
sal ké szí tett nyo mó for ma, amely kez det ben vo na las áb rák, ké sôbb akár szür ke -
árny a la tos fény ké pek aut o tí pi ai változatának nyom ta tá sára szol gált.

A li tog rá fia nyom dai kar ri e ré nek vé gét, vissza szo rul á sát a mû vés zi sok sz o ro -
sí tó graf i kai el já rás ok kö zé az of szet nyom tat ás fel ta lá lá sa és a pap ír min dkét olda -
lá ra nyomt at ni kép es ro tác i ós nyom dagé pek meg je le né se je len tet te a XX. szá zad
le ge lején. Et tôl kezd ve a fo tó vált a nyom dai il luszt rác ió fô ho r do zó e le mé vé. Mi -
vel a fén ykép ol csón, gyor san és töm e gé vel ál lí tha tó elô, ezért meg je len é sé vel ro -
ham o san nôtt a nyom date r mé kek il luszt ráltsá gi fo ka, azok a ko ráb bi ak nál lén ye -
ge sen több illusztrációt tarta l maz tak. Le he tôvé vá lt az ak tu á lis tár sa dal mi, po li ti -
kai, kul tu rá lis, mû vé szi, sport- stb. esemé nyek kép e ken tör té nô bem u ta tá sa az
egy re na gyobb menny is ég ben elô áll í tott napilapokban is. Az of szet nyom ta tás fej -
lôd é se egyre in kább hát tér be szo rít ot ta a ha gyo má nyos ma gas- és mély nyo mó
nyomd ai techn o ló gi ákat. Az il -
luszt rá ci óké szí tés fô fo lyam a ta i vá
az ana lóg fot ó tech nik ai el jár á sok
vál tak, a film lett az il lusztr á ci ók
sz in te ki zá ról a gos hor do zó ja. A
fé ny sze dés me gje le nése az 1900-
as évek de re kán meg adta a ke gye -
lem dö fést az ólom sze désn ek, és
így a szö veg is fil men elô áll í tha -
tóvá vált.

A dig i tá lis tech ni ka, a szá mí -
tó gép 1985-tôl fo ko za tos an be-
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nyo mult a nyom da i par te rü le tére és kb. tíz-ti ze nöt év alatt ki szorí tot ta az ana lóg
e ljá rá so kat. A tel jes nyomdai elô kés zí tés már „ré gen” – az il luszt rá ciót is be le értve
– di gi tá lis út on tör té nik. Meg je len tek a di gi tá lis nyom dák is, ame lyek a szá mí -
tógé p rôl – film ké szí tés, mon tí ro zás és nyo mó for ma-ké szít és nél kül –, köz vetl e -
nül a nyo mat hor do zó ra vi szik a sok szo ro sí ta ni kí vánt in form á ci ót, szöve get, ábr -
át, ké pet, min dent, még pe dig akár nyo mat ról nyo matra vál to zó elemekkel (név,
cím, fén ykép stb.) is. 

A fej lô dés természetesen nem áll meg. A vez e tô il lusztr á ci ó kész í tô tech no ló -
giák egy re gyors u ló üte mû vá l tá sa biz to san meg jó sol ha tó. A vál to zó techn o ló gi -
ák vissza hat nak mag á ra az il luszt rá ci ó ra, an nak sze re pé re, s ez en ke resz tül az al -
kal maz ott ti pog rá fi ai megoldásokra. Most vizs gál juk meg a klasszikus stílu sú ki -
adv ány il lusztr á lá sá nak leh e tô sé geit.

AZ IL LUSZT RÁ CIÓ EL HE LYEZ É SE

A kl asszi kus stí lu sú ki ad vány il luszt rá ci ója bel e si mul az ol dal ba nem csak mé -
re té nél, de tö me gé nél, szürke tó nu sá nál fog va is. Az il luszt rá ció meg tart ja, sôt ha
lehe t sé ges fo koz za az ol dal, old al pár rendjét, szim metri á ját. En nek kö vet kez té -
ben az illusztráció min dig a lap tük rön bel ül ta lál ha tó, hi szen a ha gyo mány os ti -
pog rá fia csak a pag i nát és a ma r gi ná list tû ri meg a mar gókra el he lyez ve. Az il -
luszt rá ció szé les sé ge le he tôl eg egyez zen meg a lap tü kör széles sé gé vel, vagy annál
kis ebb, de ah hoz kö ze li ért ék le gyen, hogy a lap tü kör tenge lyé be ál lítva elô seg ít -
hes se az ol dal szim met ri áj á nak me gôr zé sét. 

A tör de lôn ek min dig be kell tar tan ia azt a tip og rá fiai sza bályt, hogy a szö ve -
ges ki adv ány szövegfolyamát az il luszt rá ció nem sza kít hat ja meg. Mi vel a mai il -
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lusztr á ció tö me gét, sz ür ke fo ko zat át te kint ve leg több ször már nem harm o ni zál a
szö veg folt szür ke sé gé vel, ezért a szö veg nél vi lá gos abb, könnyebb, lé gi e sebb il -
luszt rá ci ó kat a laptü lör fel sô él é hez il leszt jük, a sú lyo sabb a kat, a sö té tebb tó nu -
súa kat pe dig a tü kör al já hoz ig a zít juk. A tel jes tü kör szé les ség et ki töl tô, vagy ah -
hoz kö zeli szé les ségû, kö zépre iga zít ott ábra sem mi kép pen sem ker ül het az ol dal
ma ga ssá gá nak kö ze pé re, mert ak kor meg szak í ta ná a szöv eg fo lyam ot. A 131. áb -
ra mu tat ja az el mon dott a kat.

Amennyi ben az il luszt rá ció, áb ra olyan kes keny, hogy mel let te még leg alább
30–40 kar akte r nyi hely ma rad, ak kor szük ség ese tén a tü kör kö zép ma gas ságá ra
is el he lyezhe tô, de el sôd le ges he lye ek kor is a tü kör alsó va gy fel sô élén van,
ahogy azt a 132. ábra mut at ja.

A tör de lô min den kép pen ügyel jen arra, hogy a sz ö ve get az ol dal pá ron egy
tömb ben tart sa, ne szab dal ja szét da ra bok ra az áb rák ro ssz elhe lye zé sév el ak kor
sem, ha több áb ra is he lyet kap az ol dal pá ron. A nem te l jes tü kör szé les ségû áb -
rák he lye az oldal mar gók mel lett van, a szö veg a ge rin chez kö zel fo lyik el mel let -
tük. A 133. ábra jó péld á in a szö veg is sza bá lyos tömbben ma radt, az oldalpárok
ké pe szim met ri kus, 134. áb ra hi bás meg ol dá sa in a szö veg sza bályt a lan ala kú,
töre de zett, és az ol dal pá rok képe is aszim met rik us.

Az áb rák at a szö veg tôl és egy más tól min den irány ban egy sor tá vol ságn yi köz
vá lassza el, így azok kel lô kép pen elkülönülnek. Az áb rák el he lyez é sé nél minden -
kép pen törekednünk kell ar ra, hogy azon az ol da lon, old al pá ron szer e pel jenek,
ahol a szö veg is ró luk szól. Ne okoz zunk kény el met len sé get az olv a só nak a szö -
veg és az áb ra kö zöt ti ide-oda la poz ga tás sal az zal, hogy az illu szt rá ciót má sik ol -
dal pár ra tet tük, nem ar ra amel yi ken a ró la szó ló szö veg sze rep el.

Amennyi ben az ol dalon több ki sebb áb ra is el fér egy más mel lett, il let ve egy -
más alatt és semm i kép pen sem mére -
tez he tôk egy en lô szé les sé gûre, ma gas -
sá gú ra, akkor in kább a közt nö vel jük
meg az ala cso nyabb, il let ve kes ke -
nyebb fö lött, mel lett, a szö veg min -
den kép pen ma rad jon egy tömb ben.
A 135. áb ra a jó és a rossz me gol dást
egya ránt b emu tat ja.

Tár gya lá sunk so rán ed dig fel té -
tele z tük, hogy a tük ör egy szö veg -
hasá bot tar tal maz. A tö bb ha sá bos
lap tük ö rbôl er e dô prob lé má kat és
azok me gol dási lehtôségeit a saj tó ter -
mé kek rôl szó ló fe jez et tarta l maz za
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132. áb ra 
Nem tel jes tü kör szé les sé gû il lusztr á ció 
he lye a klasszi kus ol da lon
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134. áb ra 
Több ábra hib ás el hel ye zé se a klasszi kus ol dal pár on

135. áb ra 
Azo nos mér et ûre nem hoz ha tó áb rák he lyes és hel yte len kö rül fol ya tá sa szö veg gel

133. áb ra 
Több áb ra jó el he lyez é se a kl asszi kus old al pá ron



majd. Amennyi ben a kl asszi kus stí lu sú könyv ben annyi áb ra tor lódna fel egy
hely re, hogy a szö vegn ek már csak na gyon ke vés hely ma radna az ol da lon, ol dal -
pá ron, ak kor cél sze rû a tel jes ol dalt, ol dal párt az áb rák fo lyó szö veg nél kü li elh e -
lye zésé re fel ha sz nál ni.

A ti pog rá fia sar kos mûv é szet, a rend ki a lak í tá sá ban nag yon fon to sak az egyes
ele mek együtt ál ló vízs zin tes és füg gô leges vo na lai. Azok az il luszt rá ciók, am e lyek
nem tég la lap ala kú ak, egy ke ret tel vagy vo na las áb rák eset én egy mö géj ük tett
vilá gos tó nus sal tég la lap al a kú terü let be zár ha tók an nak ér de kéb en, hogy az ol -
dal nak, ol dal pár nak na gyobb le gyen a rende zett sé ge. Ter mé szete sen ilyen meg -
old á sok nál a ki advá ny összes amorf ala kú áb rá ját fo g lal juk ke ret be vagy hát tér -
ként lás suk el vi lágos tó nuss al.

KÉP ALÁ ÍRÁS

A klasszi kus stí lu sú ki ad ván yok áb rái – kü lö nösen tu domá nyos, is me ret ter -
jesz tô mû vek, sz ak köny vek ese téb en – igény lik a kép al áír ást. A sok il lusztrá ci ót
tar tal ma zó ki ad vá nyokban cél sze rû azok sorszámozása is, his zen a szer zô akár
több hely rôl hi vat kozh at egy-egy áb rára, il let ve nem biz tos, hogy a kép ar ra az
ol dal pár ra ker ül, ame lyen a szö veg róla szól, (lásd az il luszt rá ci ók töm bö síté se, pl.
a szí nes áb rá kat tar talm a zó ol da lak – költ sé g csök ken tés céljából – a könyv vé gére
ke rül nek). 

A kép alá írás egy ér tel mû en a ké p hez tar to zik, en nek kö vet kez té ben szo ro san
hozz á si mul, füg get le nül attól, hogy az il lusztrá ció me lyik ol dal án (alatt, fö lött,
jobb vagy bal fe lén) hely ez ke dik el. Itt kell meg jegy ez nem, hogy az áb ra a láír ás
be tûje ál ta lá ban a ke nyér szö veg kur zív ja, rit káb ban fett vál to zata, és csak ki vé te -
les ese tekb en – hosszabb ma gyar á za tok nál – vált az alár en delt szö veg mé re té re,
de ak kor vég ig ilyen, az egész ki adv á nyon át. A kép al áír ás sor tá vols á ga ér te lem -
sze rû en a fol yó szö veg vagy az al á ren delt rés zek sor tá vol sá gá val azo nos mérté kû. 

Ame nnyi ben a kép alá írás az il luszt rá ció alatt, fö lött van, ak kor at tól csak a
ke nyér szö veg sor tá vol sága vál aszt ja el, az az a kép al só vagy felsô éle és az alá írás
úgy te kint he tô, mint két egy mást kö ve tô szöv eg sor. A kép alat ti vagy föl öt ti szö -
ve gek min dig bal ra igazí tot tak, ábra a lá í rá so kat soha sem tömb ö sí tünk. Az áb ra
mel let ti kép alá írás szö ve ge jobb ra vagy bal ra iga zí tott, at tól füg gô en, hogy an nak
bal vagy jobb ol da lán he lyez ke dik el. Az el vá lasz tó tér köz egy ha sáb ese tén a ke -
nyér be tû sor távo l sá ga, több ha sáb nál ped ig a has áb köz. A szó vég elsô sor á nak
tet e je a kép te te jé hez, vagy ut ol só so ra an nak al só von alá hoz iga zí tott, ahogy az
a 136. áb rán meg fi gyel he tô. A ké palá írá sok nál beh ú zást so ha sem al kal mazu nk!
A ki ad vány lap ja in mind össze sor szám mal el lá tott ill uszt rá ci ó kat néha csak
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annak vég én látják el mag ya rá za tok kal, kép alá írás sal. Ezt – az ol vasót fö lös le ges tor -
nagy a kor la tok ra, lap o zás ra kény sze rí tô meg ol dást – min den kép pen ke rül jük el!

A fo lyó szö veg és a kép alá írás ese tén a be tû ke ve rést in kább a sajtótermékek
– na pi la pok, ké pes mag a zi nok – al kal maz zák, ugyan csak itt fi gyelhe tô meg, hogy
a kép alá írás – folyó szö veg hiá nyá ban – oly kor kissé bô lé re ereszt ett, és a ke nyér -
szö vegnél is na gyobb fo ko zatú, akár an nál dí szes ebb be tû bôl szed ett. 

A kép al áír ás szö ve ge min den esetben dön tô je len tôs é gû, bár so kszor érd em -
te le nül el ha nya gol ják, nem for dí ta nak kellô gon dot hat á sos meg fo gal maz á sá ra.
Mi ért fon tos annyi ra a kép alá írás? Pusz tán az ért, mert a le en dô vá sár ló a ki ad -
vány (könyv, fo lyó i rat stb.) el sô érin té se, át la poz á sa köz ben a cím, könyv bo rító
mel lett az áb rákra – és ha kö zöttük ér dek eset, tan ul má nyoz ás ra mél tót ta lál –,
akk or an nak alá írás á ra fi gyel. Tü rel mes ebb fajt á ja még be le ol vas az egy-, ma xi -
mum ké tol dalas ta r ta lom jegy zék be és már dönt is: vá sá rol, avagy nem vá sá rol.
Tess ék tu do má sul ven ni, hogy az il luszt rált ki ad ványt a borí tó, cím, szer zô, tar -
ta lom jegy zék, il luszt rá ci ók mel lett sok szor a na gyon is lené zett, de jó kép alá írá -
sok adj ák el. 
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136. áb ra 
A kép alá írás he lye az áb ra kö rül

137. áb ra 
B eka p csolt sor eg yen nel a pap ír két
ol dal án fe dés be ke rült so rok



TÖR DELÉ SI FO GÁS OK

A kla sszi kus stíl u sú, több old a las ki ad vány szö veg e i re min den kép pen sor -
egyent (ba se line gr id) al kal ma zunk. A sor egyen bizt o sít ja, hogy a cí mek, le üté sek,
áb rák, kö zök stb. mé reté tôl függ et le nül a ki ad vány egy-egy lap já nak elô- és hát -
ol da lán a szö veg so rok ugya nott áll ja nak. Fény (ab lak) fe lé tart va a pap írt a 137.
ábrán lát ha tó mó don együtt álln ak az elô- és hát ol da li so rok, az utóbbi ak ter mé -
szet e sen hal vá nyab ban lá t sza nak. Ér de mes a sor eg yent a kép alá írá sok ra is ki ter -
jesz  te ni. Ek kor új prob lém a ként me rül fel, hogy a kép alá he lye zett – soregyenbe
tett – kép alá írá sok bá zis vo na la és a kép al só éle kö zöt ti tá volság a kép mé re té tôl
füg gô en vá l to zik az egyes il lusztr á ci ók nál. Ezen a tör de lô a kép box mé reté nek
meg fe le lô beállításával, il letve a jó mé retû kép box tel jes ki töl té sé vel se gít het.
Utób  bi meg köve tel he ti a kép mi ni má lis (né hány tized szá zal ék nyi) na gyí tá sát,
ki csi nyít é sét. Az amorf kör vo na lú áb rák nál se gít a kép box kör von alá nak diszkrét
(0,25–0,5 pt) me gje le ní té se, vagy vo na las áb rák ese tén a képbox hát te rének vi lá -
gos ár nya lattal va ló ki töl té se.

A 136. ábra sz e rin ti el hel ye zé sek is bá zis vo nal hoz kö tött so rok ból áll nak, és
az egyes ábr ák fel sô, al só élei iga zodnak a bá zis vo na lak hoz, hogy együtt ál lhas sa -
nak a kép alá írá sok elsô, utolsó sor á val. A törd e lô itt is a kép boxok meg fe le lô iga -
zí tás á val és tel jes ki töl té sé vel érhe ti el a kí vánt ha tást.

Az egy sor nál va la miv el hosszabb kép al áír á sok ese tén nem sze ren csés, ha az
el sô sor tel jes mér ték ben k itö l ti a kép szé les sé get és a má so dik ba csak egy két
rövid szó ke rül. Ilyenk or in kább ér tele m sze rû en tör jük a sort, ki ala kít va két
egyen lô, vagy egy máss al har mo ni zá ló hosszú ságú sort (arany met szés). Kü lö nö sen
az áb rák me l lé tett ké palá íráso k ra igaz, ho gy gyak ran 3–5 so ros ak is le hetn ek,
hisz en a kes keny hely és a jobbra vagy bal ra iga zí tott sze dés még rö vid szöv e gek
ese tén is több sort ered mé nyez. Re mé lem, ma gá tól ér te tô dô, hogy a kép alá írá -
sokb an nem hasz ná lunk el vá lasztá st!

A több ha sáb érd e ke seb bé te he ti az il luszt rá ci ók el he lye zé sét ép púgy, mint a
kép a lá í rá sok he lyé nek meg ke re sé sét. Eze ket az ese te ket, azok tá r gya lá sát a sajtó -
ter méke k rôl szó ló kö vet kezô fe je zet ben ta lál hat ja meg az ol vasó.
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MODE RN STÍ LU SÚ 
KI AD VÁNY IL LUSZT RÁ LÁSA

A Ter vezés, a mod ern stí lus cí mû fe je zet ben már meg tár gyal tuk a mo dern ol -
dal ki a la kít á sá nak alap lé pé se it, a mo dul há ló lét re ho zá sá nak szem pont ja it. Meg -
áll apít ot tuk, hogy az ol dalt al ko tó ele me ket (cím, szöv eg, il luszt rá ció, vo nal, folt

206

138. áb ra 
Át me ne ti, de in kább klasszikus je gye ket hor do zó, szimmetrikus ol dal ter vek



stb.) mind ig a mo dul há ló me zôi nek bal felsô sar káh oz il leszt jük és szé les sé gük et
is min dig egész számú me zô re (plusz a köz tük l évô csa tor nák) mére tez zük. Ma -
gas ság uk már ol dal ará nyukb ól, il let ve szö veg nél an nak hosszá ból kö vetk e zik.

A zsú folt, lin e á ris szer ke ze tû, sz im met rik us és st a ti kus klasszi kus ol dal tól jó
né hány lé pé sen át ve zet az út a sz e llôs, nem li ne á ris szer ke ze tû, aszim met ri kus és
din a mi kus egyen súlyt mu ta tó mo dern párj á ig. Ez az át me net azt je len ti, hogy a
ha gyo má nyos ol dal el vesz ti egy-egy tu lajd on sá gát, és hely et te fel veszi a modern
ol dal ra jelle m zô meg fe lelô tu lajd o nsá got, tul aj don ság o kat, mi közb en a klasszi kus
stí lus többi jel lemz ô jét meg ôr zi.

A klasszi kus stí lus ke nyér szöv e gé nek le ger ô sebb att rib ú tu ma fo ly to noss á ga, és
csak ezt köv e ti töm bös szedé se. A foly to nos ság, li ne a rit ás azt je len ti, hogy a szö -
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139. áb ra 
Mo dern, de egy kla sszi kus je gyet (minden elem a laptükrön belül van) 
még hordo zó ol dal ter vek



ve get fe lül rôl lef e lé szépen so ron ként olv as suk, majd az alsó sort el ér ve az a köv et -
ke zô ol da lon foly ta tód ik oly mó don, hogy akár szó, mon dat vagy be kez dés kö z ben
lé pünk át a más ik ol dal te te jére. Más szó val a klasszi kus ol dal szö ve ge dön tô több -
ségben egy ha sá bos tör de lé sû. A több ha sáb már in kább a mo dern ol dal jel lem zôje.
A so rki zárt, tömbös sze dést a mo dern ol dal bal ra zárt sze dése vált ja fel, a szö veg
fo lyam sze rû ár a dá sát pe dig rö vid, mind össze né hány be kezdé s nyi gon do la ti egy -
sé gekre os zt ja a mo dern ti pog rá fia. Ezen egy sé ge ket az után egy-egy elem ként ke -
ze li, s mint ily e nek tel jes ter je del mük ben egy ol dal hoz kötöttek, ma gya rul a szö -
veg egy ilyen gon dol a ti egy sé ge csak egé szé ben vi he tô át új ol dal ra. A 138. áb ra
ilyen át me ne ti olda la kat mu tat be, ame lyek ugyan mind szim met ri kus el ren dez é -
sû ek, még is ma gu kon vi se lik a mo dern ol dal szerk esz tés egy-két stí lus je gyét.

A 139. áb ra épp en az elô zôek el lent é tét mu tatja be. Olyan aszim met ri kus
szer kez e tû modern ol dal a kat lá tha tunk, amel yek még meg tarto t ták a klasszi kus
stí lus egy ik alape le mét, az ol dal tükrön be lü li kom po ná lást. 

A mo dern ol dal ele me it az egy sze rûség jel lem zi. Az il luszt rá ciós ele mek, áb -
rák, rajz ok, diag ra mok, fol tok, dí szí tô vo na lak, pikto g ra mok stb. lé nye ges en egy -
sze rûb bek klasszik us tár sa ik nál, az egy sze rû for mák és a tö mör szí nek, a rész le tek
elh a gyá sa na gyobb ru gal mass á got (át mére te zés, torzí tás) biz to sít mint a hag yo -
má nyos áb rák rész letga z dag kid ol go zá sa.

AZ IL LUSZT RÁ CIÓ SZE RE PE AZ OL DALON

Amíg a klasszi kus ol -
dal il luszt rá ci ó ja a szö veg -
nek alá ren del ve egy ér tel -
mûen ki e gé szí tô, ma gyar á -
zó szer e pet tölt be, ad dig a
mo dern ol dal il luszt rá ci ós
ele mei a szö veg gel egye n -
ér té kûek és több féle sze -
rep kört is magu ké nak
mon d  hat nak. Egy-egy
ilyen elem le het ti pog rá -
fiai, gra fi kai, il luszt ra tív,
fo tog rá fi ai vagy ábra je l le -
gû.

A tip og rá fiai elem (rö -
vid szö veg, szó, be tû vagy
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!
Modern tipográfia

140. áb ra 
Az ol dal 
nagymér e tû
be tûi, az ok
rész le tei 
már gra fi kai 
ele mek ként
funk cio nál nak



an nak cs ak egy rész le te) me gfe le lô en nagy mé retb en és el he lye zés ben fo gal mi,
gon do la ti je len té sé tôl függ et le nül il lusztr á ci ós el em ként funkc i o nál hat az ol da -
lon, ahogy az a 140. ábr án lát ha tó.

A gr a fi kai elem leg több ször ön ál ló je len tés sel nem bí ró dísz pont, vo nal (alá-
vagy fö léh ú zás), folt – amelyn ek sze re pe a ta go lás, figyelemfelhívás, il let ve az ol -
va só te kint e té nek ve zet é se az ol da lon a fon tosa bb ré szek fe lé. Ezek az elem ek ál -
ta lá ban nem lén ye ge sek az át adan dó üze net szem pont já ból, de az olda lon sa ját
tö me gük nél, a töb bi el em hez vi szo nyí tott hely ze tük nél, súl yuk nál fog va töl tik be
sze re püket, és a feke té tôl el té rô ki eme lô színt csak in do kolt ese t ben kap nak. Ne
fele d jük, a mo dern stílus pu ri tán mó don egy sze rû – „a ke vese bb több”. 

Az il luszt rat ív elem, ill uszt rá ció ki fe je zést szû kebb ér te lem ben ál ta lá ban a
kéz zel al kot ott, raj zolt, fes tett, met szett stb. kép ek re hasz nál juk. Ezek az al ko tá -
sok leg több ször a lá tott valós vi lág egy rész é nek, ré sz le té nek, szim bó lum á nak,
pil lan a tá nak mû vés zi meg je le ní tései két di menz i ó ban. Mai, szám í tó gé pes í tett, di -
git á lis vil á gunk ban szám tal an le het ô sé günk van e ha gyom á nyos mû vé szi te ch ni -
kákk al me gal ko tott il luszt rá ci ók át ala kí tá sá ra, átfo gal ma zás á ra, le egy sze rû sí té sé -
re, ahgy az a 141. áb rán meg fi gyelh e tô.

Míg az ill uszt ra tív el em a va ló ság mû vé szi, ad dig a fo to rá fi ai elem an nak
realis ta meg jele ní té sé re szol gál. Ez az áb rá zo lás a ben nün ket érin tô szem pon tok
alap ján mind ig két di menz i ós és ál ló képsz e rû. (A graf i ka – és ezen be lül a ki ad -
vány szer kesztés – ma még nem fog lal ko zik a moz gás, a hang, az il lat egy ké pen
be lü li egy id e jû meg je len í té sé vel. En nek el len ére min den ne héz ség nél kül el tu -
dok kép zel ni egy ol yan hagy o má nyos ki né zetû köny vet, ame lyet az adott ol dal -
páron ki nyit va az ott lát ha tó fotografikai il lusztrá ció pél dá ul a ka pott fényt
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141. áb ra 
A ke reszt szim bó lum klasszikus és mo dern stí lu sú meg fo gal maz á sai



haszn o sít va élet re kel, mo zog, meg szó lal és az al ka lom nak me gfe le lô en il la toz ik.)
A mai fo tog rá fi ai il luszt rá ció leg fel jebb ab ban kül ön bö zik a száz év vel rég eb bi tôl,
hogy fel bon tá sá ban, rész le te i ben, tó nus a i ban, szí ne i ben sok kal jobb an ki dol -
gozo tt és di gi tá li san me gal ko tott, il let ve a di gi tál is fel dol go zásnak kö szön he tô en
az er e de ti felvételtôl je lent ô sen el té rô, az ana lóg techn o ló gi ákk al lét re hoz ha tat la -
nul el ké pesz tô is le het.

Az áb ra ma leg ink ább a tu do má nyos, is mere t ter jesz tô mû vek saj át ja, amely
leg jobb eset ben is leg fel jebb ké t di men zi ós, vo na las meg ol dás ban igyek szik szem -
lé le tes sé ten ni a sok szor jó zan és szel fel fog ha tat lan vagy a lát ha tatl an törté né sek
egy-egy meg hat á ro zó pil la na tát, moz zan a tát. Más kor olyan egy sze rû dolg o kat
ve tít elénk, mint egy egy sze rû há rom szög vagy út-idô di ag ram. Ezek az áb rák
szin te min dig mente sek a fel es le ges rész let ek tôl ép pen ezért könnyen át mé re tez -
he  tôk, sok szor tor zít hatók.

K IFU TÓ KÉ PEK
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142. áb ra 
Mo dern ol dal pár lap tükre



Amíg a klasszik us stí kus ké pei a lap tük rön be lül, na gyon is szi gorú sza bá lyok
sze rint he lyez ked nek el, ad dig a mo dern ol dal il luszt rá ci ói na gyon is sza ba don el -
he lyez he tôk, mind össze annyi a ki köt és, hogy pél dául bal fel sô sar kuk az ill esz -
tô von a lak met szés pont já ba vagy a mo dul háló egyik me zô jének bal fe l sô sark á ba
ke rül jön. Mé re tü ket ezen be lül szin te sem mi sem korlátozza – jel en tés tar tal muk -
nak, mon da ni va lóju k nak, sú lyuk nak meg fe le lô mé re tû ek le gye nek – csak fér je -
nek el az ol da lon, ol dal pá ron. A szö ve get ki vé ve a mo dern ol dal mind en ele me
(fény kép, mû vé szi rajz, ábra, gra fi kon, folt, vo nal stb.) fej nél, láb nál, és ol dalt ki -
fut hat a lap szél é ig, sôt ha már a lap sz é lé ig ér, ak kor azon is túl kell érn ie 3–5
mm-rel, il let ve át lép he ti a kö tés vo na lat, hogy az ol dalpár má sik ol da lán foly ta -
tód jék.

A k ifu tó il luszt rá ció azért lé pi túl 3–5 mm-rel az ol dal mé re tet, hogy (a haj -
to ga tás ut á ni) mé retre vá gás kor – amely nek pon tos sá ga kb. 1 mm – min den eset -
ben a kép kerül jön vá gásra, ne mar ad jon a lap szé lén egy vé kony, oda nem il lô
fe hér cs ík. Utób bi akkor kel et kez ne, ha a ki fu tó kép szé le az ol dal terv e zett szé -
lé vel es ne egybe és a pon tat lan ság mi att a vágás enn él ki csit kijje bb len ne. Ne
feled jük: vá gás kor kb. 10–15 cm vas tag pap ír köt e get vág nak át egy sz er re, an nak
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143. ábra 
Mod ern ol dal pár ter ve az elô zô áb ra lap tükre al ap ján



min den pél dá nyát nem le het haj szál po n to san be iga zíta ni. Az ol da lterv e ken a ki -
fu tó vo nala a leg kül sô ke ret, ezen be lül van az ol dal pár vá gott mé re tét és a kö -
tésv o na lat mu tató, ál tal á ban vas ta gabb vo nal lal jel zett keret és vé kony von alak
muta t ják a lap tük röt vagy a mo dul hál ót, ahogy az a 142. áb rán is lát ha tó. A 143.
áb ra egy mo dern könyv ol da lpár tervét mu tat ja be, feltü n tet ve a ki fu tót, az oldal
vá gott mé re tét és a mar gó kat. Az egyes el e mek el té rô funk ci ó ját azok tó nu sa jelzi.

Az áb rák, gra fi kai ele mek – sôt a szö veg is – a mo dern ol da lon te r mé sze te -
sen el for gat hatók, azonban ez az elf or ga tás ne le gyen ön ké nyes, hasz nálj unk erre
is „mo dulhá lót”. Le gyen az elfo r ga tá si lép csô mondj uk 5°, ez már ele gen dô le he -
tô ség et biz to sít. Hagy juk ki azon ban ezen elf or ga tá sok kö zül a két szélsô ért é ket
(5° és 85°), mert ezek az ol va só sze méb en akár gon dat lan ság ból el kö ve tett hi bá -
nak is mi nô sül het né nek. Még így is ma rad 15 el for gatá si le het ô ség, ami bôven
eleg en dô.

NEM LI NE Á RIS SZÖV EG

A szö veg a mo dern ol da lon is a lap tük rön be lül helyezkedik el, a pagi nát ki -
vé ve nem ke rül het a (meg le hetô sen szûk) mar gók ra, és sem mi képp en sem le het
ki fu tó, nem kez dôdh et a lap szé lén, el sô so ra nem le het a lap felsô élén, utol só
so ra pe dig a lap al só élé vel nem es het egybe. Gon dol juk el, mennyi re örüln énk
egy olyan – egyéb ként sz ép ki vi te lû könyvnek –, ahol a pá ros ol da lak min den
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144. ábra 
Szö vegb lokk ok ol vas á si sor rendje az oldalon



sorá nak el sô ka rak te re hi á nyoz na, mert a szö veget ki tet ték a la pszél re és a pon -
tatlan il lesz tés miatt a vá gás el vitte a so rok el sô kar ak te rét.

A mo dern ol dal szö vege legtöbbször bal ra zárt, úgy nev e zett sz a bad so ros sze -
désû. Áb rá hoz kap cso lódó rö vid fe li ra tok le het nek jobbra zár tak is, de a ke nyér -
szöv eg sem mi képp en sem le het töm bös, mert az a szö ve get természetével el lenté -
tes tér be zár ná, kény sz e rí te né. A mo dern ol dal szövegének leg fon tos abb jel -
lemzô je azonban nem li neá ris vol ta. A ter ve zô tip og rá fus még a hosszú,
sok old a lnyi folyamatos szö ve get is egy-két be kez dé ses gon do lati egy ség ek re
bont ja és ezek a rö vid szöv eg egy ség ek az után az ol dal ön ál ló ele mei ként funk cio -
nál nak. A te r ve zô eg yik leg fon to sabb fe lada ta – folyó szö veg ese tén – ép pen az,
hogy olyan el ren de zést ta lál jon az ol dal on, ol dal pár on, hogy e szö veg egy sé gek ol -
va sá sá nak egy más után i sága te l jes mér tékb en egy ér tel mû le gyen. Eb ben segíti
mun ká ját a kon ven ci o ná lis bal ról jobb ra, il let ve fent rôl le fe lé va ló olva sá si irány. 

A 144. áb ra hár om példát mu tat be. Az el sô ket tôn egy ér tel mû a szöv eg -
blokkok ol va sá si sor rend je, és az ol va sók is ezt a sor rend et kö vet ik. Az utol só pél -
da négy szö vegb lokk jának ol va sá si sor rend je – egy más hoz ké pest e lfog lalt hel yze -
tük kö vet kez té ben – ugyan csak egy ért el mû, az on ban az olv a sók a má so dik részt
könnyen kih agy hat ják, mert az el sô rész olv a sá sát annak jobb al só sar ká ban feje -
zik be, és at tól mind össze né hány mil lim é ter re kezdô dik a har mad ik szö veg -
blokk. Ugyan így a har ma dik blokk ol va sá sá nak befejeztével az ol va só sze me szin -
te au to ma ti ku san ug rik – most he lyesen – a ne gyed ik blokk kez de té re pusz tán
annak köz el sé ge mi att. Az ilyen hi bát oko zó el hel ye zé sek e lke rü lé sé re a ter ve -
zônek üg yel nie kell. 

Ol yan eset ek ben, amikor az old al szöve gb lokk jai nem egy más utá ni folyt a -
tó la gos an ol vas an dó szö ve get ad nak, han em példá ul egy más tól füg get le nül a be -
mut a tott áb rák, kép ek ki e gé szí tô le írás ai, egy szó val ol va sá si sor re nd jük lé nyeg te -
len, ak kor, de csak is ak kor en ged he tô meg a 144. áb ra har ma dik pél dá ja sze rin -
ti, vagy ah hoz ha son ló sz ö ve gel he lye zés.

A mo dern tip og rá fia meg en ge di a szö ve gek, szö vegb lok kok el for gat á sát is.
Egy-két be kez dés nyi blok kot ugyan rit kán for gat unk el, ak kor is inkább csak
90°-kal, de szl o ge nek, címszövegek, je lmon da tok, egy szó val né hány szavas sz ö -
veg ré szek ily mó don tör té nô ki emelé se, a fi gyel em oda irány í tá sa szin te ált a lá -
nosnak mon dha tó. Itt is ér dem es „mo dul hál ót” al kal maz nunk. Ma ximum 24
pon tos szöv e ge kig haszn ál hat juk a ké pek el forga tá sá val meg egye zô há lót, az az
5°-os lép csô vel for gat unk, de a két szél sô ér té ket az 5 és a 85°-ot ki hagy juk.
Ennél na gyobb mé retû cím szö vegek ese tén elé ged jünk meg a 10°-os elforgatási
lép csô nyúj tot ta ki lenc le he tôs ég gel.

213



AZ ÜRES TE RÜ LET

A mo dern oldal szer ves ré sze az üres ter ü let, amely nagy sá gá tól függ ô en el -
vá laszt ja, cso por to sít ja, szer ve zi az oldal akt ív ele me it. Az ilyen ol dal szellôs szer -
keze tû, kerüli a zsú folt sá got, mert az nem ad ele gen dô te ret a vál to zatos, érdekes
ol dal ki a la kít ás ra. Szám sz e rû sít ve az ér té ke ket azt mond ha t juk, hogy a mo dern
olda lon a sz ö veg össz ter ü le te sem mik ép pen se tölt se ki a mo dulhá ló ál tal meg -
hatá ro zott me zôk 50%-át. Az il luszt rá ció k kal együtt szám ol va is ma rad jon üre -
sen leg alább a lap 20–25%-nyi te rüle te. Az el mon dot ta kat fi gye lem be vé ve a
144. áb ra hár om példá ja ugyan csak zsú folt szer ke ze tû, in kább á tme net a ha gyo -
má nyos ból a mo dern ol dal fe lé.

A 143. ábra egy iga zi modern ol dal pár lap ter vét mu tatja be, ah ol meg le hetô -
sen kis marg ók, kifutó ele mek, ge rinc von a lon áthaladó kép, nem li ne á ris elre n -
de zé sû szö veg ép púgy meg ta lál ha tó, mint ele gen dô mé retû, az ol dal pár el e me it
cso por tokba szer ve zô üres tér.
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145. áb ra 
Di nam iz must mu ta tó
ol dal szer ke zet

146. áb ra 
Áll í tá si se géd vo nalak
haszn á la ta



Egy eg ysze rû öt lett el – pél dául az ele mek jobbra dön té sé vel – ha tá sos,
szokat lan el ren de zés ala kít ha tó ki, ahogy azt a 145. ábra mu tat ja. Ve gyük ész re,
hogy az üres tér fe r de mivo l ta erô sí ti az egész szer kez et erôt, len düle tet, din a miz -
must su gal ló ha tá sát. Ha ez a su gal lat a tar ta lom mal össz hang ban van, ak kor a
te r ve zô tö ké le teset al ko tott.

A MO DUL HÁ LÓ HASZ NÁ LATA

A mo dern ol dal szer keze tét a fu nk ció messze menô fig ye lem bev é te lé vel (a
for ma kö ve ti a tarta l mat) be lülr ôl ki fe lé haladva építjük fel. Dolgo z ha tunk állí -
tá si se géd von alak kal ép púgy, mint tel jes en ki é pí tett mo dulhá ló alapj án. A lé nyeg
az, hogy a k iad vány oldalterveinek ki al a kí tá sak or hasz nál juk ez e ket a nagy sze rû,
a leg jobb vagy egyik jó meg old ás meg ke re sé sét le egy sze rû sí tô se géd esz kö zök et.

Ke vés szá mú elem bôl és rö vid szöv eg bôl ál ló ol dal nem igényli a mo dul há ló
elkészítését, ilyen kor ele gen dô az úgyn e ve zett il leszté si se gé dvon alak és a mar gók
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147. áb ra 
Mo dul háló hasz nál a ta



megh a tá ro zása. A szö veg jell em zô it ek kor a szign á lás hat á roz za meg. A 146. áb -
ra a fentiekre mu tat pél dát. A raj zon a k ifu tó, a vá gott lap mé ret, a mar gók és az
ál lí tá si se géd von alak lát ha tók a ke vés elem egy le hets é ges el rende zé sével együtt.

Sok elem, il letve több szö vegb lokk el he lye zés é hez ér de mes a szö veg ig é nye i -
bôl ki in du ló ha sábs zám megh a tá ro zása, majd en nek mé re tét és a szö veg jel lem -
zôk (be tû mé ret, sor tá vol ság) adat a it fi gye lem be vé ve egy mo dul háló ki a lak í tá sa.
A háló el ké szí tés é nek lé pé seit, rész le te it a Terv e zés, a mo dern stílus cí mû fe je zet
tar tal maz za. A 147. áb rán egy vis zony lag kevés elembôl ál ló mo dul há ló és mel -
let te an nak al kal mazá sa lát ha tó.
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NA PI LAP TÓL 
A FO LYÓI RA TIG

Az Ipari Ter mék Jegy zék (ITJ) a nyom da i pari ter mé ke ket a 66-os ITJ-szám
alá so rol ja, kö zöt tük tíz alcsoportot megkü lön böz tet ve, ame lyet a 22. táblá zat
mu tat be. Aki to váb bi rész le tekre kí vánc si, az azt lát hat ja, hogy amíg a fé lkész
ter mé kek 6, ad dig a köny vek 25, a fo lyó i rat ok 3 al cso port ra osz tott ak, a na pila -
pok nak pe dig nincs to váb bi fe losz tás uk. A to vábbi hat cso port mi n dösszes en 19
al cso portra osz tott. E fel oszt á sok fig ye lem be veszik az el té rô nyom dai elô ál lí tá si
tech no ló giá kat, azo n ban egyút tal tá jé koz tat nak ben nünk et az eg yes csop or tok
vá l to za tos sá gá ról, so kszí nû ség é rôl is.
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ITJ szám Megnevezés Áfakulcs %
66-0 Nyomdaipari félkész termékek 25
66-1 Könyv, brosúra 12
66-2 Folyóirat 12
66-3 Napilap 12
66-4 Tájékoztató nyomtatvány 25
66-5 Nyomdai csomagoló, árukiszerelési nyomtatvány 25
66-6 Vegyes nyomtatvány 25
66-7 Térképészeti termék 25
66-8 Plakát 25
66-9 Egyéb nyomdaipari termék 25

22. táblázat 
Nyomdaipari termékek ITJ szerinti felosztása



A nyomd a i pa ri ter mé kek közül a fo lyó i ra tok és a na pi lap ok ugyan rend re
vált o zó belsô tar tal om mal, de elô re lát ha tó rend szer es ség gel jel en nek meg.
A rend sze res meg je le nés, a mé ret, a pél dá nyon kén ti ol dal szám és a pél dány szám
ál landó vol ta szo ros és na gyon is ki szá mít ha tó, pon tosan id ô zí tett együttmû kö -
dést tesz lehe tô vé a szerk esz tô ség (ki adó), az eset leg ön ál ló cég ként sze re plô
nyom dai elôkészítô stúd ió és a nyom da kö zött.

A saj tó ter mék ek (fo lyó i ra tok, na pi lap ok) szá munkra azért fon to sak, mert
igen szél es át me ne tet kép vi sel nek pél dá ul egy a klasszi kus ti pogr á fia sza bá lyai
sze rint me gal ko tott könyv, és tel jes mért ék ben a mo dern ti pog rá fia el vei sze rint
meg kompo nált egész ol da las áru hir det és kö zött.
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A SAJ TÓ TER MÉ KEK 
FE LOSZTÁ SA

A na pi lap – de fi ní ci ó ja szer int – he ten te leg alább há rom al ka lo mmal meg je -
len te tett, a meg jel e né sek szá má val megegyezôen sors zá mo zott, azo nos név en
meg je le nô, kel tez és sel el lá tott, hí re ket, kö zér de kû köz le mény e ket, kom men tá ro -
kat stb. tar talm a zó saj tó ter mék. Le het nem zet közi, or szá gos vagy re gi oná lis (pl.
me gyei, vá ro si) ter jesz té sû. Ki vite le zé se szeri nt fel oszt ha tó egy szí nû (szin te min -
dig fe ke te), kísérôszínes (fe kete és egy ki eme lôs zín, pl. kék), il let ve színes
(CMYK) ka te gór i ák ra. Tar tal ma, pro filja sze rint me g kü lön böz tet hetü nk po li ti -
kai, ga z da sá gi, sport-, bul vár- és hir det é si újsá go kat. Elô ál lí tá si tech no lóg i á juk
te kint e té ben az egy re rit kább (fot ó po li mer nyo mó for mát hasz ná ló) ma gas -
nyomó ro tá ci ós el jár ás melle tt szinte ki zá ró lago san ofsz et ro tá ci ós el já rással ké -
szül nek.

A ro tá ci ós gyártási tech nol ó gi á nak köszönhetôen gaz da sá gosan elô ál lít ha tó
lap mé retük is a ro tá ci ós te kercs pa pír ok szé les ségi ad a ta i ból kö vet kez ik. Szab vá -
nyos mé ret e i ket a 23. táb lá zat fog lal ja össze.
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Az újságalak jele Az újság A rotációs papírtekercs 
körülvágatlan szélessége mm
mérete mm

A/2 420◊594 420, 0840, 1280, 1680
A/3 297◊420 420, 0840, 1280, 1680
A/4 210◊297 420, 0840, 1280, 1680
RO13/3 315◊470 630, 0940, 1250
RO13/4 235◊315 630, 0940, 1250
RO12/3 285◊430 570, 0870, 1150
RO12/4 215◊285 570, 0870, 1150
RO11/3 265◊400 530, 1060
RO11/4 200◊265 530, 1060

23. táblázat 
Napilapok méretei



A na pi la pok – ép pen rö vid meg je le né si ide jükbôl kö vetk e zô en – na gyon szo -
ros mun ka kapcs o la tot kí ván nak meg a tar tal mat ki ala kít ók (új ság írók, ro vat-,
kép-, ol va só szer kesz tôk stb.), a for mát meg ha tár o zók (ti pog rá fus, tör delô stb.),
ill et ve a pél dány szám elô ál lí tá sát végzô nyomda köz ött. Épp en ezért a tarta l mi és
for mai ki a lak í tást ál ta lá ban az új ság szer kesz tôs é ge vég zi, am ely on-li ne kapc so -
lat ban áll az elô ál lít ást nagy tel je sít mén yû ro tác i ós gé pen vé g zô nyom dá val. Gon -
dol juk csak el: két lap szám me g je le nése kö zött ált a lá ban 24 óra te lik el. Az es ti
aktu á lis ese mény ek tu dós í tá sai mi att a lap zár ta csak késô éj sza ka le het, haj nalra
pe dig le gyen ké szen a péld á ul 48 ol dal as új ság több mil li ós pél dány ban, hogy ko -
ra reggel az ors zág túl só vé gén is kap ha tó le gyen a lap. Min dez azt je len ti, hogy
a lap szer kesz tôsé ge nagy lét számú bel sô mun ka társ sal dolg o zik, ak ik a tar talom
ki a la kí tása mel lett a telj es nyom dai elô ké szít ést el vég zik.

A foly ó i rat (pe rio di ka) meg jel e né sét te kint ve le het he ten te egy sze ri meg je le -
né sû he ti lap, kéth e ti, ha vi, két ha vi, negy e dé ves rends ze res ség gel meg je lenô fo -
lyói rat vagy egyéb idô sza ki lap. A bo rít ón vagy an nak hi á nyá ban az el sô olda lon
fel kell tün tetni a fo lyó irat cí mét, az é vfo lyam szám ot és az on be lül az évre vonat -
ko zó sor szá mot, va la mint a me gje le nés idej ét. A fo lyó i ra tok ál talá ban nemz et kö -
zi, il let ve or szá gos ter jesz té sû ek, na gyon ritka kö zöttük a pusz tán re gi o nál is ér -
dek lô dés re szá mot tar tó pél dány. Ki vi te le zé sük, elô állí tá si tech no ló giá juk sze rint
na gyon sokfé lék le het nek: lé tezik a leg rosszabb, a na pi la pok é val me gegye zô mi -
nô ség – ro tá ciós of szet tech nika, egy szín ben, új ság pap írra nyom va, haj to gat va –
(pl. ál la mi köz lön yök); a fel sô ha tárt pe dig a CMYK szí nes ofs zet techn o ló gi á val
el ô ál lí tott, fe lü let ke zelt pa pír ra nyo mott, kü lön fe de les, rag asz tó köt és sel ké szült
fo lyói ra tok kép vi se lik. Tar tal muk szer int a na pi la po ké nál jó val szé les ebb skál á ra
fûzh e tôk csak fel, hi szen ni ncs olyan életké pes érde k lô dé si kör, ál la mi vagy civ il
szerv e zet (mi nisz té ri u mok, sakk szö vet ség, hor gá szok, fe mi nis ták, szemészek, ku -
ty ateny ész tôk, irod al má rok, cip é szek stb.), ame ly nek ne len ne fo lyó i rata.

Egy fo lyó i rat ter jede l mét tek int ve mi ni mum 16–20 ol da las, a fel sô hat ár bô -
ven száz ol dal fel ett van. Rotá ci ós el já rás sal ép púgy ké szül het, mint íves ofsz et
tech no lóg i á val. Mé re tük en nek me gfe le lôen az A/5, B/5, Fr/4, A/4, olykor B/4
ese tek va lam e lyi ke. A fe l so rolt mé re tek pon tos ér ték ei az el sô kö tet ben meg ta lál -
ha tók. 

A fo lyói ra tok – na pi laph oz vi szo nyít ott – rit kább meg jel e né se ké nyel me sebb
szer keszt é si tem pót tesz lehe tô vé. En nek köve t kez té ben a szer kesz tô sé gek vi -
szony lag kis lét számmal do l goz nak, a szer zôk ál ta lá ban kül sôsök, és nem ri t ka az
a fel ál lás sem, hogy a ny om dai elô ké szíté st ko o pe ráci ós szerz ô dés ker e té ben kü -
lön stú dió vég zi.

A hus za dik szá zad más o dik fel é ben a saj t óterm é kek kb. egy évs zá za dos elô -
ál lí tá si tech no ló gi á já ban két nagy vál to zás kö vetk e zett be. Az 1960-as évek tôl
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álta lán os sá vált a fény szed és, amely gya kor la ti lag az ólom- és sors ze dést válto t ta
fel, il let ve a ma gas nyo má sos tech nol ó gi át ki szor í tot ta az of szet tech ni ka,
ugyanakkor meg je lentek a nagy on gyors rot á ci ós nyo móg é pek (ór án ként
100 000 fö löt ti lap pél dány).

Az 1980-as évek kö ze pén kezd ô dött a fél évez re des Gu ten berg-ga la xis ed dig
leg na gyobb for ra dal ma, amely az eg ész fo lya ma tot alapj a i ban vál toz tat ta meg. Ez
pe dig nem más, mint a ha gyo má nyos – ana lóg – tech ni kák di gi tál is sá tét e le az
elô ké szít és és a megv a ló sí tás tel jes fo lya mat á ban. A szá mí tóg é pes szö veg és kép -
fel dol gozás me l lett va l óság gá vált a montí ro zás és for ma ké szí tés ha gyo mány os
mû vel e te it ki hagyó, min dent elekt ro ni ku san, di gi tá lis mó don meg va ló sí tó
nyomda.
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TER VE ZÉ SI SZEM PON TOK

Akárh ány na pi lapot vagy fo lyó i ra tot ve szünk is kéz be és vizsg á lunk meg
– nincs köz tük két eg yfor ma, ugya nak kor na gyon sok ben nük a kö zös vagy ha -
son ló vo nás. Mind egyik ha sz nál szö ve get, ké pe ket, ábr á kat, el vá lasz tó von alak at,
cí me ket stb., vag yis azo nos elem ek bôl ép ít ke zik. A ha sá bok ki a la kítá sa, a cik kek
szét vá laszt á sa, a ki e me lé sek… – ugyan csak ha son lóak. Mi n dez nem vél et len, hi -
szen va lame nnyi saj tó ter mék azo nos ter ve zési szem pon tok alap ján ké szül, ter -
mész e te sen ma gán vis el ve a kor, a jel leg, a tart a lom, a for ma, a ter ve zô stb. eg yé -
ni je gye it, st í lu sát. A to vább i ak ban ezeket a ter ve zési szempo n to kat vizsg ál juk
meg rés zle tese b ben.

A TER VE ZÉS ELE MEI

Még egy szer hang súl yoz ni sze ret ném, hogy az új sá gok, fo lyó i ra tok egyike
sem al kal maz za ma ra dékt a la nul a mod ern ti pog ráf ia el ve it, sza bá lyait. Az egyik
ke ve sebb, a má sik több jelle m zô jét a klasszi kus ti pog ráf ia me gol dá sai kö zül veszi
át. A lap terv e zô je kü lön bö zô ele mekbôl ala kít ja ki a kom po zíc i ót, rak ja össze az
olda lt, ol dal párt. Nézzük meg, hogy melyek ezek a mon da ni val ót hor do zó, grafi -
kai vagy dí szít ô e le mek.

A szö veg a leg fon to sabb ily en ol dal ala kí tó elem. A szöv eg-elô ké szít -
és, a klasszi kus stí lusú szö veg ala kí tás lépé se it a má sod ik kö tet tar talm -
az za. A szöv eg for ma modern ki a la kí tá sa pe dig e kö tet ben ta lál ha tó meg.
Ben nün ket most a szöv eg el sô sorban mi nt szö veg folt ér de kel, amely nek
tó nu sa, te rü le te, nagy sá ga, alak ja van, ame lyet el kell vá lasz ta nunk, ha -
tá rol nunk az ol dal töb bi elemétôl, de eg yút tal je lez nünk kell más ele -
mek kel való eset le ges kap cso lat át is. 

A szö veg mint cím vagy fel cím, il let ve alcím is funk ci o nál hat. A má -
so dik kö tet sor cso por tok ról és a cím rend szer rôl szóló ré sze már fogla l -
ko zott a cím ki a lakí tás kérd é se i vel, ill et ve e kö tet a mo dern ti pogr á fi át
tár gya ló fe jez e te is meg em lé ke zik a cím kia la kí tás kér dé sér ôl. Ettôl füg -
get le nül a na pi la pok, fo lyó i rat ok cím al a kí tá si kérd és kö rét a ké sôbb i ek -
ben rész le te sen meg tár gyal juk.
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A néhá ny sza vas vagy egy-két mon da tos kép al áír ás is szö veg, am ely nek ki ala -
kí tá sát, el he lye zé sét, vi szo nyát a kép hez és az ol dal töb bi ele mé hez az elôzô fe -
jezet ele je tá ján tá r gyal tuk meg.

A cik ke ket össze fog laló, a lén ye get ki e melô líd a saj tó ter mé kek je l lem zô
szöve ge le me, úgyh ogy fajt á i ról, ti pog rá fi á jár ól a kés ôb bi ekben még rész le te sen
lesz szó.

A táb láz at kü lön le ges, me zôk re osz tott szöveg for ma, amely nek fej lécét és
ada ta it min den kép pen el kell vá lasz tanu nk egy más tól. Ti pog rá fiá ját a má so dik
kö tet tart al maz za.

Az inic i á lé ugyan mind össze egy ka rak ter, de dí szí tô er e jé nél fogva az ol dal
lé nye ges ele me le het. Fajt á it, hasz nál a tá nak ti pog ráfi á ját a má so dik kö tet ben
találhatja meg az ol va só.

A tó nus a szövegfolt alá is he lyez he tô dí szí tô-, fi gye lem felhí vó elem, kü lö nö -
sen ak kor, ha nem egy szer û en szürke vagy feke te, ha nem a k iem e lô szín nel nyo -
m ott, hogy a (CMYK) szí nes folt ról, mint szö ve ghát tér rôl már ne is be szél jünk.
A tó nus a szö veg melle tt vo nal as áb rák, ra j zok hát te re ként is szol gál hat, és mint
ilyen, az old al több elem ét fog lal hat ja egy egy ség be. Szö vegg el együtt al kal maz -
va nem árt meg fo gad ni a má so dik kö tet ide vo nat kozó ajánlá sa it.

A vo nal ug yan dísz ít is, de a sajtó ter mé kek ben el sô sor ban mint ki eme lô, il -
let ve el vá lasztó, az ol dal anyagait egy más tól el ha tá ro ló elem jut sze rep hez. Dí -
szítô hang súly hoz ink ább a nyomdai dí szek bôl, ge o metr i ai alak za tok ból fe lé pí -
tett, rit mi ku san is mét lô dô el e mek bôl ké szí tett „von alak” jutn ak. Ti pog rá fi áját a
má so dik kötet rész le te zi, de spe ci á lis al kal mazá sá ról ké sôbb még szót ej tünk.

A ke ret egy ért el mû en le zár, el ha tá rol, a ben ne elh e lyez kedô el e mek nek ön ál -
ló te ret, él e tet ad. A ke re ten be lü li ele mek egy más hoz va ló vi szo nyát nem
befolyásolják az ol dal – ke ret en kí vüli – ele mei, a ke ret bel se je sa ját, függe t len
str uk tú rá val re n del ke zô vil ág. Al kal maz á sá nak rész le tes tip og rá fiáj át a kés ôb bi -
ekben ta lál hatja meg az ol va só.

A ge o met ri ai ele mek (négy zet, kör, há ro mszög, cs il lag stb.) kizárólag dí szí tô,
il let ve fi gye lem fel hí vó jelle g gel bír nak. Sze re pük az ol va só te kin te té nek vez e té se
az ol da lon, ho gy „vigy á zó szem e tek” ma guk ra ir á nyít ván a szo ro san mell é jük he -
lyeze tt szöveg részt fel tét len ül ol vas sá tok el. (El néz ést ké rek a te ge zésé rt.) Ti -
pográ fi á juk rész le tez é se e kö tet mo dern ti pog rá fi á ról szó ló fe je ze téb en ol vas ha tó.

A nyom dai dísz ma már elég gé rit kán hasz nált ele me az új sá gol da lak nak, leg -
fel jebb irod al mi fo lyóir a tok ban csem e ge ként for dul elô. A ro ko kó, a sze cesszió
ide jén azon ban hem zseg tek tô le a k iad vá nyok. Hasz ná la tuk hoz az em líte tt ko rok
ki ad vá nyaib ól kap ha tunk tip pe ket.

A mû vé szi rajz, il luszt rá ció saj nos meg le he tô sen ritk án al kal mazo tt il luszt ra -
tív elem, pe dig mondanivalójánál, szép ki vit e lé nél, a ké z zel fogh a tó té nye ken
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felül emel ke dô szer e pé nél fog va na gyon is ha tás os formá ló ele me az ol dal nak.
Tech ni ká ját te kint ve ma már le g több ször toll ra jz, tusr ajz, réz karc, réz met szet, li -
no met szet, li tog rá fia stb., az az a mû vés zi sok szo ro sí tó e ljá rá sok va la me lyik é vel
ké szí tett egyedi, mû vés zi al kot ás. Ér té ke is en nek megfelelô. Saj nos mai sa j tó ter -
mé ke ink eg y re ritk áb ban él nek nem mindennapi le he tô ség e i vel, pe dig a leg ré -
gebb en haszn ált il lusztr á ci ós el em.

A vo na las mû sza ki rajz, áb ra ink ább a szakfo lyó i ra tok sa játos ma gyar á zó
eleme, azon ban oly kor a napi la pok ban is meg ta lál ha tó. Min dig a szö veg ben fog -
lalt ál lí tás o kat egé szí ti ki, szem lél teti, sok szor ezer szó nál is töb bet mond. He lye
min den kép pen a ró la szó ló szöveg me l lett van.

A pik togr am, emb lé ma sa já tos mûvészi ele me az old al nak. A pik togr am az áb -
rá zolt tárgy, fo ga lom, te vé kenys ég stb. vég le te kig le egy sze rû sít ett, kul tú rá tól,
anya nyelv tôl füg get le nül mi n den ki számá ra egy ér tel mû en azon os dol got je lentô
ké pi megfo gal ma zása. Mint ilyen ha tá ro zot tan a mod ern ti pog ráf ia ki a la kíto t ta
ol dal rep re zentá ns ele me. Je lent é se pont o san az, amit lá tok (be já rat, el sô se gély,
in form á ció, pé n zvál tó, cso mag me gôr zô, ököl ví vás, állj – el sôbb sé ga dás kö te le zô,
bal ra ka nya rod ni ti los stb.). Az emb lé ma enn él egy lé pés sel tá gabb meg fo gal ma -
zást enged élyez. A ké pi meg je le nés és a je len tés nem felt ét le nül azo nos, csak a be -
vés és fo lya ma tá ban válik egy ért el mû vé a kap cso lat, a zut án már a képi meg fe le lô
is elô hív ja a ho z zá kapc so ló dó je len tést. Lásd pél dá ul a sti li zált ten ge ri kagy lót és
a Shell cé get.

A grafi kon olyan vi zu á lis elem, amely a sok, egy más sal össze füg gô száma da -
tot tar tal ma zó táb lázat fel fog ható b bá, ért he tôb bé té te lét szolgálja a mate ma ti kai
vé ná val nem rend el ke zô ha lan dók szá má ra. A ké pi meg je len í tés (os z lop, ha sáb,
kör, pont, vo nal, 3D stb.), val a mint a szín ek, rá lá tás, pers pek tí va hasz ná la ta
reng e teg em ber ré szé re te szi vil á go san ért he tôvé mind azt, am it a csu pán szám ok -
kal op e rá ló ha tal mas mé retû táb lá zat csak érte l met len, emé szt he tet len ká osz ként
ké pes meg mu tat ni.

A tér kép ren ge teg vi zu á lis in for má ci ót hor doz, már mint a ha gyo má nyos
(is ko lai föld ra j zi, tör té nel mi) meg fo gal maz á sa. Saj tó ter mék ek ben oly kor
azon ban el ôfor dul az enn él jóval egy sze rûbb rep re zen tán sa is, amikor
pusztán néhány ut ca, tér vo nal as raj zá ról van szó, ame ly a hí radás ban
szerep lô cselekmény közve t len top og rá fi ai kör nyez e tét meg le he tôsen le egy -
szerû sít ve mu tat ja be.

A fény kép a sa j tó ter mé kek leg ál ta lá nos ab ban ha sz nált il luszt rá ci ós ele me. Ké -
szül het bár mi rôl, sze mélyr ôl csa kúgy, mint szín hely rôl vagy kul tur á lis, po li ti kai,
spo rt- stb. esem ény rôl. Mérete, ki vá gása tet szô le ges en meg vá l toz tath a tó, ugyan -
ak kor nagy on gyor san elô ál lít ha tó, szin te mindent me gö rökít. Az ol da lon be töl -
tött sze re pe, jel en tô sége sok szor a szö ve gé vel ve teks zik.
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Az ed dig fe l so rol tak ból is ki tû nik, hogy me g le he tôs en sok elem áll a lap ter -
ve zô ti pog rá fus ren delke zé sé re a vál to za tos, szí nes oldal ter vek, és ezál tal az ol va -
sók ér dek lô dé sé re szá mot tartó na pi lap vagy fo lyó i rat kia la kí tásá hoz. A na gyon
is vál to za tos elem kíná lat nyúj tot ta ol dal alak í tá si le he tô sége ket csök ken tik a leg -
fon to sabb, min dig szi go rú an be tar tan dó szem pontra, a szö veg ol vas hat ó sá gá ra
vo nat kozó ti pogr á fi ai sza bá lyok.

A mû vé szi rajz tól a fo tó ig fels o rolt il luszt rác i ós elem ek elô ál lí tá sá nak, hasz -
ná lat á nak, al kalm a zá sá nak tip og rá fiai sza bá lya i val e kötet meg fel e lô feje ze tei, ré -
szei fog lal kozn ak. A han gsúlyt mos tantól az ol da lon el fog lalt he lyük re, az ott be -
töl tött sze rep ük re, a töb bi el em hez va ló vi szo nyuk ra he lyez zük, eze ket az as pek -
tu so kat vesszük gór csô alá.

OL VAS HA TÓS ÁG, TI POG RÁ FI AI SZA BÁ LYOK

A könnyen, jól olv as ha tó szö veg ki a lak í tá sa al a pkö ve tel mény a saj tó ter mé kek
sz á má ra. Igaz az át lag os ol vasó még egy ki sebb ter jede l mû szakfolyóiratot sem ol -
vas vé gig az el sô tôl az ut ol só be tû ig, ha nem sze mez get a cikkek kö zött, eg yi ket-
má si kat es e tleg cs ak hó na pokkal ké sôbb ol vas va el. A na pi la pok at pe dig biz to san
nem ol vass ák vé gig, csak át lap oz zák ôket és mind ös sze néhá ny cik ket ol vasn ak el
be lô lük.

Az ol vas ha tó szöv eg ha gyo má nyos stílu sú ki a la kí tá sával fo g lal ko zik a má so -
dik kötet je lent ôs ré sze, a mo dern szö veg sze dés kér dé seit pe dig e kö tet egyik
fejeze te tárgy al ja. Most csak egy-két mond at ban fu tunk át a lényeges szem -
pontokon. 

A keny ér szö veg betû tí pu sa na pi la pok nál ki zá ró lag va la me lyik jól ol vas ha tó
an tik va betû csa lád alap vál to zata, eg yes m ûsz a ki jell e gû foly ó i ra tok vá las zta nak az
újabb ter ve zé sû – könnyen olv as ha tó – gro teszk be tûk közül. A be tû mér et 8–11
pont köz ött vál to zik. Ne fe led jük az on ban, hogy a 8 pon tos an tik va az idô seb -
bek, il letve a szemü ve ge sek szám á ra már túl zottan ki csi. A lé nye gesen na gyobb x
ma gas ságú gro teszk bôl az on ban még ez a mé ret is ki tû nô en olv as ha tó. A sor -
hosszt a lap mé re te és a mar gók mel lett a vá lasz tott ha sáb szám ha tá rozza meg,
utóbbi az on ban egy la pon be lül is vál to zik, ami azt je len ti, hogy a sor hossz az új -
ság on be lül több féle le het. Em lé kez zünk: a sor hosszt ér de mes 40–80 kar ak ter
kö zött tartani. A sor tá vol ság 20% kö rüli rit kí tá sú le gyen, az az kb. a be tû mé ret
120%-a.

A szóköz al ap mé re tét 1/3 né gy zet ben hat á roz hatj uk meg, amely a sor ki zá rás
kö vet kez té ben se nö ve kedj en en nek dup lá ja fölé, il let ve csökk en jen 1/4 négyzet
alá. A ke nyér szö veg sza bad so ros sz e dé se biz to sítja az egyen le tes szó kö zö ket. Meg
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kell jegy ez nem, hogy a na pi la pok mind egyi ke töm bö sen szedi a kenyérszöveget
és így jár el a ma ga zi nok, fo lyó i ratok nagy ré sze is. A sza bad sor os sze dés meg le -
he tôs en ke vés per i o di ka jel lem zôje. A kes keny has áb bal ra zárt ke nyér szö veg
esetén is igé ny li az el vá lasz tást, mert enélk ül a sor ok tény le ges hossza meg le hetô -
sen rap szód i kus mód on vál toz na. Töm bös sze désnél pe dig kö te lezô a sza vak el -
vá lasz tá sa. Min de nes et re le he tôl eg ke rül jük a sze mély ne vek, kü lö nösen az ide gen
szem ély ne vek, hely ség ne vek el vál asz tá sát. Az eg ymás után el vá laszt ha tó so rok
szá mát ma xi málj uk (3–5).

A szöv eg kö zi ki eme lé sek kö zül el sô sorb an a kur zi vá lást hasz nál juk, ez ol va -
sás köz ben ha tár o zot tan el kü lö nül, mégsem bontja meg a szöv eg folt egy sé gét. A
kis ka pitá list ink ább tu laj don ne vek ki e me lé sére szok tuk igénybe ven ni, de na gyon
jól meg fe lel pél dá ul mandzsettacímek for má zás á ra is, a szö veg folt egy sé gét meg -
tart ja. A fél kö vér k iem e lés már hat á ro zot tan ki tû nik szö veg körn ye ze té bôl, azon -
ban na pi la pok ép púgy élnek ve le, mint a fo lyó i ra tok, nem csak a líd, ap ró hirde -
tés ese tén, de fo lyó szöv eg kulcs sza va i nak, monda ta i nak ki eme lése kor is.
A többso ros ver zál ki eme lés ugyan csak el üt kör nye ze té tôl, ál ta lá ban ke rü lendô,
de in do kolt haszn á la ta kor na gyobb sor közt és még kis méretben is egal i zá lást igé -
nyel. Utol só ként emlí tem meg a fô leg ré geb ben köz ked velt ritk í tást. Ta lán rö vid
hi de té sek ki vé tel é vel min den képpen ke rü len dôn ek tar tom, mert a ki ad vány -
szerke sz tô prog ram ok hi bás be ál lít á sa, a vé let lenek sz e ren csét len össze ját szása mi -

att saj nos megle he tô sen gyak ran ta -
lál ko zunk ve le ak kor is, amikor sen -
ki nek esze ágáb an sem volt az adott
szót, sza va kat k iem el ni. (Töm bös
sze dés kes keny ha sáb já nak egyik so -
rá ba két-hár om hosszú szó ke rül. A
sor ki zá rást a kev és szá mú szó köz és
az ok szé les ség é nek be ál lí tott felsô
határa mia tt csak a be t ûkö zök nö -
ve lésé vel, a szö veg rit kí tá sáv al va ló -
sítha t ja meg a ki ad ványsz er kesz tô
prog ram – már is kész a nem kívá nt
rit kí tott ki e me lés. A hiba a ki ad -
vány szer kesz tô meg fe le lô be ál lít á sá -
val ki zá rható.)

A be kez dé sek be hú zá sa a kes -
keny ha sáb ok mi att egy négy zet. A
k ime net sor leg rö vi debb hossza en -
nek leg alább két sze re se legy en. Az
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olyan ki me net so ro kat pedig, amelyek hossza egy op ti kai négyzetnyire vagy még
en nél is job ban megk ö ze lí ti a ha sábs zé les ség et – a szó kö zök nö ve lé sé vel teljes sor -
szé les sé gû re kell ki húz ni. A cik kek el sô be kez dé sét, il let ve a foly tat ó ol dal el sô be -
kez dés ét sok saj tó ter méknél to m pán, be hú zás né l kül sze dik. Ez esz té tik u sabb lát -
ványt nyújt, mi n tha az el sô be kezdés is „ki hara pott” len ne. A fattyú sor ugya núgy
ke rü len dô, mint a köny vek eset é ben. Szö veg közi al cí mek föl ött, ala tt leg al ább
4-5 szöv eg sor le gyen.

Szö veg folt alá tett tó nus, ill et ve inverz sze dés esetén ve gyük fi gye lem be a má -
so dik kö tetb en a té má ról le ír tak at. Amennyib en a tó nus vagy a szö veg szí nes is,
akkor szín vá lasz tá sunk fe lel jen meg az e kö tetben rés zle teze tt kö ve telmé nyek nek,
il let ve szív lel jük meg a fe lül nyo más ról és az alá töl tés rôl mon dotta kat.

A fel so rol takban fo g lalt ti pog rá fiai sza bál yok b etar tá sá val már si ke rül jól ol -
vas ha tó szö ve get elôá l lí ta nunk. A to vábbi ak az ol vasó táj é ko zó dás á nak meg -
könnyí té sét szol gálj ák a la pon.

A ha sáb köz nagy sá ga függ a ke nyér szö veg be tû mé re tétôl, de a 4-5 mm na -
gyon is me gfe le lô. A ha sáb köz be hel ye zett fi nom (0,25 pt) ha sáb lénia ma már
nem nag yon di vat, he lyet te csak az egyes ci k ke ket vá laszt juk el a ná la vast a gabb
dup la fi nom (0,5 pt) vá lasz tó vo nall al. Az egyes cik kek vízs zin tes el vál asz tá sára
szol gál a zá ró vonal (az el sô ha sáb kez de té tôl az utolsó vé gé ig tart), il let ve az ennél
rö vi debb sp icc. A 148. ábra mut at ja be az el mon dot ta kat.

Az old al szöve gb lokk ja i nak olv a sá si sor rend jét a 144. ábra már be mu tat ta.
Ugya nez a sor rend ak kor is, ha kép vagy táb lá zat – akár több ha sá bon ke resztül –
vág ja ket té a szöve get. Egy et len ki vétel ak kor van, ha a több ha sáb szé les táblá -
zat egy ket tôs pont után, mon dat ba épít ve kö vetk e zik az el sô ha sáb szö ve gé ben. 

CIK KEK ALAK JA, ELE MEK EL HEL YE ZÉ SE 

Egy új ság, fo lyó i rat ol dalát, ol dal pá rját, an nak ki né zet ét az oda ke rü lô anya -
gok for májá nak, elr en de zésé nek ki a la kít á sá val ha tár oz zák meg a ti pog ráf i ai
tervezés so rán. Anyag nak te kintü nk egy cik ket, an nak szö ve gé vel, cí mé vel, il -
luszt rác i ó i val és egyéb ele me i vel együtt. En nek az anyag nak mint egységnek az
ol da lon el fog lalt alak ját vizs gálj uk meg most. A leg egy sze rûbb, ez ért álta lá no san
hasz nált anya gel rend e zé si for ma a blokk vagy más név en tömb. Ez nem más, mint
ál ló vagy fek vô té g la lap, il let ve négy zet. Le gki sebb szé les sége egy ha sáb, a leg na -
gyobb pe dig akár a tel jes ol dal pár összes ha sábja. A tömb szé les sé ge nyil ván va ló -
an csak egész sz á mú hasáb le het. Mag as sá ga mi ni mum ak ko ra, mint egy hasáb
szé les sé ge, de túl kes keny ha sáb ese tén is le ga lább 12–15 szed ett sor. A tömb leg -
na gyobb ma ga ssága ter mész e te sen a lap tükör ma gas sá gáv al egye zik meg. Egy
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teljes új sá gol dal pusz tán tö m bök bôl ki ala kít ha tó – na pil a pok nál az er re va ló tö -
rek  vés ma ten denc i a ként fi gyel hetô meg.

A na pi lap ok – a ma ga zi nok kal el len tét ben – szi go rú la p tü kör rel, mar gók kal
dol gozn ak, nin csen ki fu tó ele mük. Szöve g sze dé sük is so rki zárt, így ért he tô, ha
sokuk a klasszikus egy sz e rû ség re tö re ked vén csak né hányfé le has áb szá mot és
pusz tán töm bö ket hasz nál, még is ké pes a vál to zat os ol dal kial a kí tás ra. A 149. áb -
ra egy il yen új ság csu pán töm bök bôl kép zett ol da lpár ját mu tat ja be.
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149. ábra 
Na pi lap töm bös ki a lakí tá sú old al pár ja

150. áb ra 
Tömb hi bás ki a la kí tása



A tömb elem e i nek azt tel jes mér ték ben ki ke ll töl te nie, nem for dul hat elô,
hogy az utol só ha sáb szö ve ge akár csak egy sor ral is ke ve sebb a töb bi nél, vagy az
al só sa rok ba he lye zett kép egy sor ral föl jebb van a szö veg sorok al já nál. E hi bás
meg ol dáso kat mu tat ja be a 150. áb ra.

Ma már rit kán alk al ma zott el ren de zés a zász ló. Mint ne ve is mu tat ja a cikk
el e me i nek zász ló alakú el rende zé sét je lenti az ol da lon, ah ogy az a 151. áb rán
látha tó.

A zász ló nye le, a hosszabb ha sáb(ok)ból álló ré sze term é sze te sen nem csak az
alak zat bal, de a jobb olda lán is el hel yez kedhet. Utóbbi es et ben fo r dí tott zász ló -
ról be szél ünk. A zászl ót al kotó rö vi debb ha sáb(ok) min i má lis ma ga ssá ga le ga lább
12–15 szed ett sor le gyen. Egy szab á lyos és egy for díto tt zászló ös sze fo gás á val,
nye  lük kö zös sé, eg gyé téte lé vel ka p juk a T alak za tot, amely min dig szim met ri -
kus, és még a zász ló nál is jó val rit káb ban hasz nált ol da lal kotó elem. A 152. áb ra
egy sza bá lyos zász ló ból, egy T alak zat ból és két tö mb bôl ki a la kí tott ol dalt mutat
be. Itt tartv án az írás ban meg vás á rol tam a ha zai na pi lapok je lent ôs ré szé nek egy-
egy péld á nyát. Csak az egyik bul várl ap ban ta lálk oz tam össze sen há rom zász lóval,
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151. áb ra 
Zász ló for ma az ol da lon

152. áb ra 
Oldal ki a lak í tá sa tömb, zász ló és T
alak fel hasz ná lá sá val



a töb bi csak töm bökb ôl építk e zett. Ugya nakkor ta lál tam sok olyan me gol dást,
amik or egy öt has á bos töm böt al ko tó cikk alsó élé re ál lít va a köz ép sô hár om ha -
sáb ba be le tet tek egy má sik, a be fog adó nál leg alább 12–15 sze dett sor ral ala cso -
nyabb tömb for májú ön álló cik ket.

A fe jjel le fe lé for dí tott sza bá lyos zász ló ne ve láb vagy le ug rás, míg az ugyan -
így tar tott for dí tott zász lót fe lug rásn ak hívjuk. Egyik sem túl sze renc sés alak zat –
en nek kö vet kez té ben ke rül jük haszn á la tu kat –, ugyan is az ilyen for má jú cikk ol -
va sá sa közben az olv a só elôbb-ut óbb kény te len na gyon el tá vol od ni a cím tôl.
A két ala kot a 153. áb ra szem lél te ti.

A szab ad for ma (pél dául el térô hosszú sá gú ha sá bok egy cik ken be lül) in kább
a szó ra koz ta tó ma ga zi nok, di vat la pok jel leg ze tes sége. Ilyen kor a sz ö veg is in kább
bal ra zárt, sok a ki fu tó, illetve a kör be vágo tt, hát tér nélkü li, sza bályt a lan ala kú il -
lusztrá ció. Utó b bi ak kör von alát akár a szöv eg is kö vet he ti.

Az oldal mér tani (ge o met riai) és op ti kai kö zepé rôl már volt szó oly an ér te lem -
ben, hogy az ol dal mé rta ni köz e pé be tett cí met, sz ö vegb lok kot, il luszt rá ci ót hi -
bá san el he lyeze tt nek, le csú szott nak érz é kel jük. Ah hoz, hogy az ol dal kö ze pé re
he lye zett nek lás sunk egy elem et, azt a ge o met ri ai kö zép po nt nál fel jebb kell el -
helyz nünk. Ezt a ma gas sá got hív juk op ti kai közé p nek, op ti kai kö zép vo nal nak.
A 154. áb ra sok ilyen párt mu tat be.
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153. áb ra 
Tömb, láb és fel ug rás 
se gít sé gé vel 
ki a la kí tott ol dal



SZIMMETRIA, ASZIM MET RIA

Szim metr i kus nak ne vez zük az ol dal ele mei nek olyan el rend e zé sét, ami kor
azok az ol dal kö zép pont ján át ha la dó füg gô le ges ten gely két ol da lán tü kör sze rû -
en he lyez ked nek el. A szimme t ri kus ol dal el ren dez és nyugo dt nak, ki e gyensú lyo -
zottn ak, be fe je zett nek, né ha ün ne pé lyesnek hat az olv a só sze mé ben, több nyi re a
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154. áb ra 
Ge o metr i ai és op ti kai kö zép be he lye zett elem pár ok



kl asszi kus stí lus sa ját ja. Érd e mes me gnéz ni je len könyv cí mol da lát vagy copy -
righto l da lát: az ol dalt al ko tó sor cso portok nemcsak sz im met rik u sak, de a sor cso -
por tok füg gô leg es el ren de zé se is ará nyos, a köz tük l évô ter ek nagy sá ga jel zi az
összetartozást, illetve a szét vá lást. Az ele mek ten gely re va ló pon tos il lesz té se na -
gyon fon tos, sze münk a leg ki sebb el té rést is azon nal ész re ve szi. A 155. ábra
három szimm et ri kus szer ve zé sû ol dat mu tat be.

Címoldalak aszim met ri kus ol da lel ren de zés e kor a szim met ri a ten gelyt
– amely re a sor cso por to kat fûztük – ki mozd ít hat juk az oldal kö zép vo nalá ból, il -
letve elô re vagy hát ra zárt sor cso por tok kal ope rá lha tunk. Bel sô ol da lak aszim -
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155. áb ra 
Szim met ri kus ol dal ter vek

156. áb ra 
Aszim met ri kus ol dal ter vek



met ri kus ki a lak í tá sa kor az elem e ket nem elég úgy el rend ez ni, hogy ne al a kul jon
ki szim met ria, emel lett még jó né hány, ké sôbb is mer te ten dô szem pontra is
tekin  tet tel kell len nünk. Az as zim me rik us ol dal moz gal mas nak, di nam i kus nak,
oly kor befe je zet len nek hat, lét re ho zása jó val ne he zebb, na gyobb gya korl a tot igé -
nyel, mint szimm et ri kus párj á nak ki a lakí tá sa. A 156. ábra há rom aszim met rikus
ol dale l ren de zést mu tat be.

A TI POGRÁ FI AI REND

Az újs á gol da lon meg je le nô ele mek, gon do lati, tar tal mi egy sé gek (sz ö veg és
il lusztr á ció) össze tarto zá sá nak vagy szét vál á sá nak ké pi, tip og rá fi ai meg jele ní té se
a ter vezô gra fi kus fel ada ta. Ha tá ro zot tan kü lö nít se el egy más tól az egyes cik ke -
ket, ugyan ak kor a cikk en be lü li egy ség ek egy más hoz vi szony í tott he lyév el, egy -
más tól va ló tá vol ságá val egy ér tel mû en je leznie kell azok össze tar to zá sát vagy la -
zább kapc so la tát. A ti pog rá fi ai szerk e zet kia la kí tá sa kor a ter vez ô nek kö vetnie kell
a szö veg- és kép anyag tar tal mi szerke ze tét, a tar tal mi kap cso la tok ha tá roz zák meg
a for mai szer ve zôdé se ket.

A ter ve zô az oldal pár ké pé nek ki a la kí tá sa kor isme ri az oda szánt cik ke ket.
Tud ja, hogy a na gyobb ér dek lôd és re szá mot tartó anya go kat balra és jobb ra fönt
kell el he lyeznie, mert az ol va só elô ször eze ket a te rü le tek et pászt áz za vég ig a
tekin  te té vel. Ha pe dig el akar dug ni egy hírt, ak kor azt alulra, a belsô mar gók
mel lé te gye, me rt ide fi gye lünk a leg ke vésbé. A meg lé vô néh ány cikk te rü let i gé -
nyének is me re tében ter vez he ti az ol dalt, ol dal párt. A cik kek gé pi es el he lyezé sé -
vel egy sze rû, stat i kus, hogy ne mo nd jam un al mas lá t ványt alakít hat ki, de egy kis
oda fi gye lés sel, a cik kek átr en de zésé vel (jobb ol dal), es e tleg az old a lon el fog lalt
alak juk meg vál toz ta tá sával (bal ol dal) di nami kus, moz galm as lesz a lét re ho zott
ol dal pár, ahogy azt a 157. áb rán lát hat juk.

A mar gók után az egyes cik ke ket el vá lasz tó üres te rü let a leg na gyobb a lap -
ban, azon ban a terve zô az egy ért el mû cikk elv á lasz tás ér de kéb en haszn ál hat ja a
füg gô le ges vál asz tó von a lat, il letve a vízs zin tes zá róv o na lat vagy az utób bi nál
rövidebb sp ic cet. Most vizs gál juk meg egy kép ze let be li ti pi kus cikk bel sô szer -
kezetét.

A ci kk nek ter mé szete sen van cí me, am ely tart al mi lag rö vid, önálló ny el vi, és
enn ek meg fe le lô en ti pog rá fi ai egység is. En nek kö vet kez té ben el he lye zése olyan,
hogy ke l lô kép pen el külö nül a szom szé dos cikk tôl, ugyan ak kor a hozzá tar tozó
szö vegg el va ló szor o sabb ka p cso la ta egyér tel mûen lát ha tó, ahogy azt a 158. áb ra
mu tat ja. A fel sô vo nal egy zá ró vonal, amely cik kün ket vá laszt ja el a fe lette lé -
vôtôl.
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157. ábra 
Eg ysze rû és vál to za tos
ol dal pár 
ugya na zokból 
a cik kek bôl ki alak ít va

158. ábra 
Cím sor és kör nyeze te vi szo nya



Az elô zô cím olyan egy sze rû, hogy nem bont ha tó tová bb. Nézz ük meg most
egy bô ví tett, jel zôs szer ke ze tû vált o za tát. Ez már két sor ba szed he tô, de sem mi
sem in do kolja az egyik szó megkü lön böz te té sét a má sik tól, az az ugyanakkora fo -
koz at ban szed jük mind ke t tôt. Össze tarto zá su kat a két sor kö zötti kis tér köz jel zi,
amely lé nyeg e sen ki sebb a má sik kettônél, mint az a 159. áb rán meg fi gyel he tô. 

Ad junk egy fel címet az edd i gi ek hez. Ez a fel cím már nem olyan je len tôs,
mint a fô cím két so ra, nem is kap cso ló dik olyan szo ros an hoz zá, de azért a cím
rés ze. A ki sebb fok o zat és a nagyobb tér köz egy ér tel mû en jel zi ezt. Az el mon dot -
tak a 160. áb rán fig yel he tôk meg.

Te gyünk még egy két so ros a lcí met is a meg lé vôk höz. Vi szo nya a fô cím hez a
fel cí mé vel meg eg ye zô, de a két sor kö zöt ti tá vol ság, beo sz tás azok szoros ös sze tar -
to zá sát ér zé kel tet en dô en meg le he tô sen ki csi lesz, amint azt a 161. ábra mu tat ja.
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160. áb ra 
Két so ros cím fel cím mel 
és kör nye ze te

159. ábra 
Két so ros cím és kör nye zete



Cik künk sz ö ve ge le gyen há rom ha sá bos, és a a kö zépsô ha sáb te te jére te -
gyünk egy ké pet a hoz zá tar to zó kép alá írás sal együtt. Dís zít se süllyesz tett inici á -
lé a szö veg kez de tét. A 162. áb rán lát ha tó mó don a kép tete je együtt áll az elsô
sz ö veg sor te te jé vel. A kép alá írás so ra szo ro san a kép hez si mul, a kö zép sô ha sáb
fe l sô szöv eg so rá tól hasábszélességnyi tér vá lasztja el. Az ini ci á lé a máso dik kö tet -
ben rész let e zett mó don he lyez ke dik el a szö veg so rok hoz vi szo nyít va.

Az ed di gi eket ös sze fog lal va azt mond hatj uk el, hogy a cik ken be lül egy elem
egy ti pog ráf i ai egy ség, amely szo ros abb, tá gabb gond o la ti, tarta l mi, log i kai kap -
cso latban van a több i vel. A ter ve zô fel adata e kap cso lat ok és szer kez et for mai, vi -
zu á lis esz kö zök kel tör té nô megjelenítése, hogy a fo r ma köve s se a ta r tal mat, segít -
se ann ak meg ér té sét, vi lá gítson rá a tar tal mi elem ek lo gi kai rend jé re, össze füg gé -
se ire. A lo gi ka il ag össze függô el e me ket, egy sé gek et ti pog ráfi a i lag is együtt
he lyez ze el – a form á val utal va azok tar tal mi szerke ze té re –, hogy össze tar to zásuk
vagy külö nál lá suk a tér ben is vi lá gos le gyen.

Néz zük meg most a ren det, a rend te remté st egy ki csit tá gabb, az egész na pi -
la pot, ma ga zint (he ti lap) vagy folyóiratot (ha vi meg je len é sû sajtó ter mék) éri n tô
szempontból, ne csak a cikk, az ol dal va gy ol da lpár rend jét, el ren de zé sét vizs -
gáljuk.

A ti pog ráf i ai rend a szép ség for rá sa. Mind ig elôny ben van a rendetlenséggel
szemben, a rend a terv e zô munka alap ja. Az oldal al ko tó ele mek, cik kek el hel ye -
zé si rend jé nek ki a la kí tá sa kor a ter ve zô ti pog rá fus ismeri azok egy másh oz vi szo -
nyí tott je len tô sé gét, fon tos sá gát és enn ek kö vet kez té ben ki a lakí tott mér e tét. Az
ol dal pá ron tör té nô el he lyez é sü ket ezen is me re tek kö vet kezté ben alak ít ja ki,
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161. áb ra 
Tel jes cím 
és kör nyeze te vi szo nyai



figye lem be vé ve az olva sá si szo káso k ból adó dó el sôbb sé gi he lyek et a saj tó ter mé -
kek ol da la in.

Egy cikk ter je delme nagy já ból adott. A tipográfus a hang sú lyok át he lye zé -
sével, a ci k ket al ko tó egyes ele mek köz öt ti kül önb sé gek erô síté sé vel, eset leg gyen -
gí tés é vel, az al ko tóe le mek (il lusztrá ci ók) mé re te i nek egy sége sí té sé vel ezt a
terjedelmet ki sebb mérté k ben ugy an, de be fo lyá sol hat ja. A sz e re pe az, hogy a
ren det minél ke ve sebb számú elem mér et, tér köz stb. beik ta tá sá val ér je el. Az ol -
va só a ki ala kí tott vi zu á lis tér be li elre n de zés alapj án igyek szik kid e rí te ni a sz á má -
ra eg yel ôre is mer et len ele mek köz öt ti tar tal mi, lo gi kai össz efügg é se ket. A jó terv,
el ren de zés nagy mér ték ben tá mo gatja, se gí ti; a rossz ti pog rá fi ai meg ol dás pe dig
leg alább ennyi re gá tol ja eb béli erô fe szíté sét, tö rek vé se it.
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162. áb ra 
A tel jes cikk el e je 
az egyes ré szeket el vá lasztó,
meg fel e lô mé re tû 
tér kö zökk el



A kial a kí tott ti pog ráf i ai rend ann ál na gyobb, mi nél ke ve sebb szá mú a fel -
hasz nált ele mek alakja (tömb, zász ló, T alak stb.), az ok mé re te, a ki a lakí tott tér -
el vá lasz tók nagy sá ga, a cím fo ko za tok lé pcsôi, az il luszt rá ci ók alakja és nagy sága.
A fel so rolt jel lem zôk szá má nak eg y sé ge sít é se, csök ken té se nagy mér tékb en nö veli
a ki ad vány tel jes egé szének rendjét. Ezt a rend te remtô fel adat ot ná hány al ap ve -
tô rend kial a kí tá sán ak összeg zés e ként ha tá roz hat juk meg. Azt rem é lem, mon -
dan om sem kell, hogy egy ki ad vá nyon bel ül meg ha tá ro zó a ke nyér szö veg rendje:
a betû tí pus, mé ret, vál to zat, rit kí tás, sor táv, bá zisv o nal, al á ren delt szö ve gek, ki e -
me lések stb. ál lan dó sá ga. Ez olyan alap kö ve tel mény, amely min de nki szá má ra
ter mé sze tes en, ma gá tól ér te tô dô en be tar tandó „a pri o ri” kell ho gy le gyen.

A ter mész e tes olv a sá si rend rôl (bal ról jobb ra és fönt rôl lefe lé ha lad va) már be -
szél tünk, és példát is ado tt rá a 144. ábra. Ezt a ren det befo lyá sol hat ja a ter ve zô
a szö vegbl ok kok és ill uszt rá ci ók olyan vé let len el ren de zés é vel, am i kor az egy más
mel let ti két ha sáb szö veg folt ja úgy he lyez ked ik el, hogy az el sô ol va sási vég pont -
jához (jobb al só sar ká hoz) kö zel hel yez ke dik el a má sik blokk ol va sá si kezdô -
pont ja (bal fel sô sa r ka). Két szö veg tömb ilyen lép csô zet es el hel ye zé se kor a kö zel
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163. áb ra 
A szisz téma rend jén ek nö vel é se a nagy ság ren dek szá má nak csök ken tésé vel



lé vô szö veg gel akar juk foly tat ni az ol va sást, nem pe dig az olv a sá si rend nek meg -
fel e lô blok kal, ezért ez az elr en de zés egy cik ken be lül ke rü len dô. Két külön ál ló
ci kk egy-egy szö veg folt já nak ilyen elr en de zé sét már egy ért el mû en el vál aszt ja egy -
más tól a va lasz tó- vagy zá ró vo nal, ill e tô leg a na gyobb tér köz és a spi cc.

A sziszt é ma rend je annál nag yobb, mi nél ke ve sebb nagy ság rend be so rol ha tók
be a cikk ti pog rá fi ai ele mei. A 163. áb ra eb bôl a szem pont ból egy rossz meg ol -
dást mutat be, ma jd mel let te közli an nak ja ví tott, jó vál to za tát. Az elsô raj zon
há rom féle kép mér et, három ha sábm a gas ság és a kép alá írá sok há rom el ren dez é se
lát ha tó. A má sod ik raj zon min dez egy ért é ket vett fel, a rend fo kozó dott.

Az el ren de zés rendje ak kor növe k szik, ha a cikk et al ko tó ele mek köz öt ti
külön bö zô nagy sá gú térközök, hé za gok szá ma csök ken. A 164. áb ra itt is elôbb
a rossz meg ol dást, majd an nak ja ví tott vál to za tát mu tat ja be.

Az egy be esés rend je az el e mek nagy ság á nak, éle inek egy be esé sét jelenti, tu laj -
don kép pen az elô zô két rend más megf o gal mazá sa. Ha pél dá ul két egy más mel -
lett ál ló kép ma ga ssága csak kis mér ték ben tér el egy más tól, akk or egy ré szt nôtt a
nagy ság ren dek szá ma, más részt ugyan csak meg nö ve ke dett az ele me ket egymás -
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Az el rend e zés rend jén ek nö vel é se a tér köz ök mé re té nek egy sége sí té sé vel
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tól el vá lasztó – el té rô mé retû – csa tornák szá ma, azaz csök kent a tip og rá fi ai terv
egy be esé sé nek rend je. Ne fe led jük: bár mi lyen két elem (két cím sor, két kép, két
szö vegblo kk stb.) kö zöt ti kis elt é rés min dig a ren det len ség érzetét kelti.

A táb lá zat ok rend je azok eleme i nek, cel lái nak rend jét jele n ti. A táb lá zat egy-
egy cel lá jába ál talá ban elté rô hosszú ságú szö veg, sz ám stb. ke rül. Ez ter més ze tes
do log. Az egyes os z lo pok, sorok ha tá ro zott elk ü lö ní tése a ter ve zô dol ga: a cel lák
szö ve gei nek balra, szá ma data i nak jobb ra zá rá sá val, az osz lo pok és so rok tér kö zei -
nek egys é ge sí tés é vel, a fej léc ezekh ez igazí tá sá val és lé niá k kal tör té nô elv á lasz tás á -
val már so kat tett a táb láz at rend jé nek ki a lakí tá sá ban. Ma di va tos min den má -
sodik sor vagy osz lop alá tó nust ten ni, ez a meg ol dás egy rit must ad a táb lá zat nak.

A na pil a pok és a ma ga zi nok, het i la pok ol da lai meg kí vánj ák a tip og rá fi ai terv
élén kí té sét, de nem tû rik a cs a pon gó ké pel ren de zést, mert az a ren det len ség ér -
ze tét kel ti. A ké pek rend je meg ha tá ro zó az ol dal, ol dal pár meg íté lés e kor. A 165.
ábra egy ma gazin egyik ol dal pár ját muta t ja be meg le he tô sen raps zó di kus ké pel -
ren de zés sel. Van itt min den: el forg a tott, egy má st fe dô kép ép púgy elô for dul,
mint ki futó, il let ve kö tés vo na lon á tha la dó. En nek következtében a szöv e gel ren -
de zés tö re dez ett, az el vá lasz tó tér kö zök nagy sága és alak ja el té rô, szó val az ol dal -
pár me g le he tôs en ren det len pusz tán azért, mert a ter ve zô ele reszte t te ma gát, nem
vet te fig ye lem be a ké pek rend jét, a töb bi már ebb ôl kö vet ke zett. Alat ta az át ter -
ve zett, ren de zett oldalpár lát ha tó.

Az új ság rend je tu laj don kép pen a fels o rolt ren dek összes sé gé bôl adó dik, hoz -
zá téve még néh ány ap ró sá got. Igaz, hogy az egyes cikkek al ak já nak el té rô vol ta
(tömb, zász ló, T al ak stb.) növ e li a moz gal mas sá got, de csök kent he ti a rend et,
ezért óva tos an bán junk ve le. A lap tü kör a leg több es et ben le he tô vé te szi a ha sáb -
szám me gvál tozta tá sát akár ket tô tôl ha tig, azonb an jobb egy, a lap egész é re jel -
lemzô, ál landó hasábszám kialakítása, mint an nak olda l ról oldalra tör té nô vál -
tozt at ga tá sa. A ki a la kít ott ha sáb szá mot csak in do kolt es et ben egy-egy cikk nél
csök kent sük, mert már ö nma gá ban ez a meg ol dás is ki eme li azt a töb bi kö zül.
A szok á sos nál ugyan csak ke ve sebb ha sáb bal dolg oz hat a ter ve zô a na gyobb hir -
detéseket köz lô ol da lak on, il let ve nö vel heti a hasá b szá mot az ap ró hirde té sek ol -
da lán. Az új ság rend jé hez ho z zá tar to zik a ma r gók, ha sáb kö zök, el vá lasz tó és dí -
szí tô lé ni ák, ki eme lô fol tok, az in verz sze dés, a cím fo ko za tok, cím meg ol dá sok
stb. egy sé ges sé té te le, al kal maz á suk, hasz ná latuk gya kor i sá gá nak kia la kí tá sa.
A cím lap vagy cím me zô tipográfiailag ál lan dó ki a la kí tá sa az ol vasó szá má ra a saj -
t óterm ék azono sí tá sát teszi le hetô vé.
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165. áb ra 
A képek rend je me gha tá rozó az ol dal pár rend jé nek ki a la kí tá sá ban



A to váb bi akb an a ti pog rá fi ai terv ki a la kí tás á ban sze re pet ját szó fon to sabb le -
het ô sé ge ket, fo gal ma kat, meg old á so kat nézzük át, vizs gál juk meg.

RIT MUS, KI MOZ DÍ TÁS

A rit mus éle tünk szerv es ré sze szí vünk, lé g zé sünk, lép é se ink rit mu sán kí vül a
napp a lok-éj szakák, az év szak ok rit mi kus változása mel lett fo gé ko nyak vag yunk a
ver sek és a ze ne ritm u sá ra is. Az új ság kom po zí ci ó ja szem pont já ból ben nün ket
most a formai ri t mus ér de kel. Mi n den rit musn ak, így a for ma i nak is alap ja az is -
mét lô dés: for mai elem, ür es tér, for mai elem, üres tér stb. Ah hoz, hogy igazán
jól lát ható ritmus ala kul jon ki leg alább há rom, ol y kor négy elem el hel ye zé se
szük sé ges. Pél dát a 166. ábra ad.

A rit mus és a rend szo ros össze füg gés ben áll egy más sal. Az ol dal pá ron lét -
reho zott rit mus nö ve li a ren det. Rit must – igaz meg le het ô sen visszaf o got tat –
mu tat a szö veg hasá bok egy más mel let ti ismé telt meg jele né se is. A leg ha tá so sabb,
leg erô telj e sebb ri t must ké pek so rá val alak ít hat juk ki, de a ha tást fok oz hat juk
von alak, fol tok, dí sz pon tok, il letve a címs o rok rit musá val. Ter mé sze tes en nem
kell egy olda lon be lül min den fegy vert be vetni, a 167. áb ra csak il luszt rá ció ként
szol gál né hány le he tô ség felvillantására.

A ki mozd í tás élén kít he ti a rit mus te remt et te túl zott ren det. Az ol dal pár túl -
zott rend je se ma tikus, unal mas meg ol dást ered mén yez. Az ol va só igény li a vál -
toza tos sá got, nem szív le li az egy han gú ol dal a kat. Ah hoz, hogy a ter ve zô vál to zatos
ol da la kat hoz zon létre, elôbb meg kell ta nuln ia a rend ki a lak í tá sá nak fog á sa it. 

Az olyan ol dal, ahol leh e tô leg na gyobb rend ural kodik le het vi lá gos,
könnyen átt e kint hetô, de szép semmi eset re sem. Az nyil ván va ló, hogy az old al
válto za tos ság á nak növ e lé se csök ken ti an nak rend jét és for dítva, az az a re nd és a
vál to zat os ság egy más sal el len tét es fo gal mak. A válto za tos, szép ol dal kö zel sem
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166. áb ra 
For mai 
rit mus 
ki a la ku lása
azo nos 
ele mek 
és kö zök 
ism ét lé sével



azo nos a ren det len nel. A ren det len ol da lon oly mérté kû a vál to za toss ág, hogy
nincs két egy for ma elem, ig a zo dá si pont, ni ncs vezér lô elv, és az ilyen ol dal nem
is szép. Az igaz ság, a sz ép ol dal val a hol a két szélsô es et kö zött he lyez ke dik el.

Kép zel et ben osz tá lyozz uk egy ol dal rend jét és vál to zat os sá gát. Leg yen az ab -
szo lút rend e zett ol dal rend jé nek osz tály zata öt (5), vál toz a tos sá gáé pe dig nul la
(0). A má sik szél sô ség, az abs zo lút ren det len oldal rendje nul la (0), vált o za tossá -
ga pe dig ötös (5) osz tály za tot kap. Mi vel az ol dal rend jé nek csök ken é se egy ben
nö veli an nak vált o za tos sá gát, ezért a 24. táb lá zat ba fogl alt eset ek for dul hat nak
elô. Az ol dal(pár) szép sé gét rend jén ek és vál toz a tos ságá nak szor za ta ként def i ni ál -
hat juk, vagy is a leg szebb ol da la kat ak kor kap juk, ami kor azok rendj é nek és válto -
za tos sá gá nak szo rza ta el éri a ma xim u mot. A vála sz tott pél dá nál ez a ma xi mum a
rende zett nek, il let ve a vál to za tos nak ne ve zett ol da lak nál van. Ren de zett ol da -
lakat al kot a ter vezô na pila pok és fo lyó i ra tok ese tén, vál to za tos ol da la kat pe dig
he ti la pokn ál (képes, szó ra kozt a tó ma ga zi nok nál) hoz lét re. Oly kor, indokolt
eset ben meg eng ed he tô egy-egy na gyon ren de zett vagy na gyon vált o za tos ol dal
ki a lakí tá sa is.
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167. áb ra 
Cím sor ok, dísz pon tok, szöveghasábok
és kép ek rit mu sa



Mint már em lí tet tem a ki moz dí tás al kal mas a rend túl zá sa inak fel old á sá ra.
Ki moz dí tás sal nö veljük a for ma vá l to za tos sá gát. Lás sunk né hány mi n ta pél dát.
A 168. áb ra egy ren de zett, szim met rik us cik ket ala kít át a kö zép sô cím sor és az
egyik kép ki moz dí tá sá val.
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Az oldal(pár)
megnevezése rendjének változatosságának szépségének

osztályzata osztályzata osztályzata
tökéletesen rendezett 5 0 5◊0=0
nagyon rendezett 4 1 4◊1=4
rendezett 3 2 3◊2=6
változatos 2 3 2◊3=6
nagyon változatos 1 4 1◊4=4
tökéletesen változatos 0 5 0◊5=0

24. táblázat 
Az oldal(pár) rendje, változatossága, szépsége

168. áb ra 
Cím sor és kép ki moz dí tása élénkí ti a cik ket



Egysoros felcímmel és két so ros a lcím mel ki bô vít ett cím sor szimm et ri á ját
old hatj uk, ha a fel cím és az al cím egy üt tes szim met ri at en ge lyét ki moz dít juk a
kö zép vona l ból. A három kez dôk ép pel már a ki moz dí tá sok egész rend sze rét va ló -
sí t hat juk meg. Az al cí met be ül teth et jük a ké pek ál tal létr e ho zott tér be oly mó -
don, hogy a fô cím ül jön a kép so ron. A szö veg ha sá bok el té rô ma gas sá ga és a har -
ma dik kép jobb ol da lán ke let kezô na gyobb tér is a vál to za tos sá got erô sí ti, amint
azt a 169. áb ra szem lé l te ti.

A 170. áb ra mind két rajz án ugyanaz a kép ki moz dí tás ural ja a cikk et, de amíg
az el sô oldal egy la zább, ma ga zinszerû meg old ást mu tat be ke ve sebb sz ö veg gel és
hosszabb kép alá írá sok kal, ad dig a má so dik la pon egy szo ro sabb, tö mött ebb, na -
pi lap ba va ló kivi te le zés lát ha tó, amely ter mé sze té bôl adó dóan hosszabb sz ö ve get
haszn ál fel. 

Ki moz dítás jellege van egy kép ki fu tó ra té te lé nek is, ha a tö b bi a mar gón be -
lül ma rad. Ezt a me gol dást azonban csak a kép es ma gaz i nok, he tila pok és né hány
fo lyó i rat hasz nál hat ja fel, ahol me gen ge dett a ké pek ki fu tó ra té te le. Sok új ság szí -
ve sen haszn ál azo nos ma gas sá gú, de akár elt é rô szé le ssé gû ké pek bôl alko tott kép -
csík ot az ol dal pá ron. Eg yi kük-má si kuk ki moz dí tása ugyan csak változatosságot
csempész be a me rev rend be.
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169. áb ra 
Cím rés zek és kép cso port ki mozd í tá sá val
kel tett vál to za toss ág



Ma a négy szí nes saj tó ter mé kek id e jé ben old ja a rendet a szö veg alá nyo mott
vissza fog ott, pasz tell szí nû, na gyobb méretû, tég la lap, há rom szög, kör stb. al a kú
folt, flekk is, amely nek pusz tán dí szí tô sze repe van.

ARÁ NYOS SÁG, EL LEN TÉT, ELLENPONT

Az ar á nyos ság esz té ti kai kate gó ria, két mennyi ség vi szony át ha tár oz za meg.
Az újságírói, -szer kesz té si gya kor lat ban köz is mert a tar tal mi arán yos ság: az egyes
cik kek je len tôs é gük nek meg fe lel ô en kapnak a lap ban több vagy ke ve sebb he lyet.
A tar tal mi ará nyok az után for mai ará nyokh oz kap cso lód nak (nag yobb mér e tû
cím sor és/vagy kép stb.), így a tar talmi vis zo nyo kat a formai meg ol dá sok is
kifejezik.

A mér e ta rá nyok két elem nagy sá gá nak, mé re té nek egy más hoz va ló vi szo nyát
fe jez ik ki. Két egyen lô nagy sá gú elem min dig szép hat á sú. Az arány kér dése ak -
kor me rül fel, ha a két elem nem egy forma nagyságú. Mek ko ra le gyen mé ret e ik
kü lönb sé ge, vagy mek ko ra leg yen meg fe lelô mé re te ik ará nya? A mé ret kü lönb ség
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170. áb ra 
Ugya nazon cikk ma gaz in- és na pi lap sze rû tör de lése



nem so kat mo nd, hisz en a két és a há rom cent i mé ter ma gas sá gú kép kö zöt ti kü -
lönbs ég ugyan ak ko ra, mint a 20 és a 21 cm-es ma gas sá gú tár sa ik kö zött, a két
pár ele me inek egy más hoz való vis zo nya még is ég és fö ld. (A két elem kö zöt ti kis
el té rés mind ig is in kább vé let le nül el kö vete tt hi bá nak, mint tud a tos vál asz tás nak
tû nik az ol vasó sz e mé ben.) Mar ad te hát a mé ret arány, mint meg ha tár o zó, jel -
lemzô vi szony. A fe les, egy- és két har ma dos, il let ve egy- és há rom ne gye des ará -
nyo kat nyu godt an haszn ál hat juk, sze münk bi z ton ságg al meg kü lönb öz te ti eze ket
a visz o nyo kat.

Két elem legszebb mé re tarán yá nak ku ta tá sa több év szá zad on ke resz tül zaj -
lott, de a prob lé ma meg ol dá sa is több év szá za da is mert már. Két elem ak kor a
leg szebb mé re ta rá nyú, ha ar any met szés ben (sec tio au rea) van egy más sal. Az
arany met szés fo galmát, ma tem a ti kai le ve ze tés ét, il let ve a hoz zá kap csoló dó Fi bo -
nac ci-fé le szám so rt az el sô kö tet Ara ny met szés, lap tü kör cí mû fe je zete tar tal mazza.
Ott esik szó egy lap (ter ü let) egyik arany met sze ti pont já nak (négy il yen pont
van) egy le hets é ges meg ha tá ro zá sáról is. A má so dik kötet 10. áb rá ja töb bek
között meg mu tatja, hogy egy major mé ret mellé mi ként szer keszt he tô meg az
arany metsz e ti arányt biz to sí tó tel jes szak asz (mi nor és ma jor össze ge).

Is mét lés ként: két mé ret, szaka sz ak kor al kot egy más sal arany met sze ti arányt,
ha a rö vi debb min or (a) úgy arány lik a hosszabb ma jor hoz (b), mint ut ób bi a két
mé ret (sza kasz) össze gé hez, va gyis te l je sül az a:b=b:(a+b) ar ány. Az arany met sze -
ti ar ányt pon tos szám í tás sal is meg ha tá roz hat juk, ha tud juk, hogy a mi nor ará -
nya

, a ma jo ré pon tos an 1, ket te jük össze ge pe dig . 

E három mennyi ség négy ért é kes jegy re ke re kítve a 0,618, 1 és 1,618 ti ze -
des tör te ket szol gál tat ja. A leggya kori bb prob lé ma egy adott hosszú ság (sza kasz,
ol dal ma gas sága, szé les sége, lap tü kör ma gas sága, szé les sége, egy tömb ala kú cikk
ma ga ssá ga, cím sor ren delk e zé sé re ál ló hely ma gas sá ga stb.) ar any metsz et sze rin ti
fe losz tá sa két rész re. Már pe dig ek kor a pont os szá mí tásh oz csupán an nyi a dol -
gunk, hogy az a:b=b:(a+b) arány elsô fel ére ír juk be a 0,618:1 ér té ke ket, az is -
me ret len maj or he lyé re te gyünk x-et, a tel jesz szaka sz ér ték é hez (a+b) pe dig ír -
juk be az ism ert magasságot, szél es sé get. Ará ny pá runk ek kor a

0,618 : 1 = x : (adott ér ték)

al a kú lesz. Az arány pár sz á mí tá si szabálya (ál ta lá nos is ko la, hato dik oszt ály) sze -
rint a bel ta gok (jel en esetb en 1 és x) szor za ta, ami most a kere sett x érték, eg yen -
lô a kül ta gok szor za tá val, az az 0,618-szor az (adott ér ték), te hát a ma jor egy
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egysze rû szor zással po n to san ki szá mít ha tó. A mi nort az ado tt ér ték és a szá mított
ma jor kü lönb sé ge ként kap juk meg. Ezek a három ti zede s re pont os ér té kek a vé -
gén szin te min dig ker e kít ve lesz nek egy hoz zá juk kö zel esô egész szám ra, úgy -
hogy gya kor la ti lag sem mit sem ves zí tünk, ha a pon tos szá mí tás hel yett a Fi bo -
nac ci-szám sor (meg ha tá roz á sa az el sô köte t ben) ad ta kis egész szá mokk al operá -
lunk.

Gyors, szin te fej ben va ló szám o lást tesz le he tô vé a 3:5:8 arán yú kö ze lí tô
szám hár mas, hi szen az is mert tel jes hosszat nyolc cal oszt va, és az eredm ényt
három mal szo roz va a mi nor, öttel szo roz va pe dig a ma jor ért é két kap juk meg.
Igaz ezek kö zel í tô ér té kek, de jól meg fe lel nek célj a ink nak.

Pon to sabb kö ze lí tést biz to sít a Fib o nac ci-so ro zat eggyel na gyobb elem hár -
ma sa, az 5:8:13 ará nyú hár mas. A szá mít ás kis sé bon yo lul tabb, hi szen 13-mal
kell osz tani, de szin te a pon tos szá mí tással (és ke re kí téss el) meg egye zô ér té ket ad.
Na gyobb, 20 cm fe let ti mér e tek nél aján lott.
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171. áb ra 
Adott sza kasz 
fe losz tá sa az
arany met szeti
arány sze rint

172. áb ra 
Címsor(ok) el hel ye zé se a la pon az ar any met szet ará nya alap ján



Szá mo lás he lyett a fe ladat (adott sza kasz fe losztá sa aranymetszés sze rin ti
két da rab ra) egy sze rû szerk esz té si meg ol dá sa is ism ert. Az adott sza kasz ra,
egyik vég pontjá ból ki in dulva me rôle ge sen mér jük fel ann ak fe lét. A 171. áb -
rán lát ha tó két körzô hú zás sal már fel is osz tottuk a szak aszt az arany met szés
ará nya szer int.

Az arany met szés a ti pog rá fi á ban, a lap ter ve zésb en na gyon sok he lyen hasz -
ná lha tó. Pél dául egy cím sort, több so ros cím et el hel yez he tünk egy adott la pon
fel  sô vagy alsó ar any met szés be, de a szim metri kus so rel ren de zés te n ge lyét ki is
mo z dít hatj uk a lap köz ép von alá ból jobb ra vagy balra ugyan csak az ol dal szé les -
sé gé nek arany mets ze ti ará nya szerint, aho gy az a 172. ábra raj za in látha tó.

Egye dü li, na gyobb te rü letû el em (kép, szö veg tömb) az ol da lon va ló arany -
me t szet sze rin ti el he lyezé se kor – amely le het ten gelys zim met ri kus, vagy az arany -
met szés ará nya sze rint ki moz dít ott – a lap adott ma gas sá gi, szé les sé gi mé re té bôl
ki vonj uk az el em ha son ló mé re tét és a maradékot oszt juk fel az ara ny met szés ará -
nya sze rint mi nor, major vagy for dí tott sor rend ben. A ki moz dí tott, aszim met ri -
kus el he lye zés re négy, a szimm et ri kus meg ol dás ra to váb bi két he lyet ka punk,
amint azt a 173. áb ra se ma tikus rajzai be mu tat ják.

Két- és hár om so ros sorc so por tok, cí mek sor tö rése is ak kor szép, ha a so rok
hossza az ar any metsz és két, il let ve há rom el e mé nek meg fe le lô ará nyú, ava gy
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173. áb ra 
Na gyobb elem
arany met szet
sze rin ti 
el he lye zé sei 
a lapon



ahhoz kö ze lít. Ez a sor tö ré si arány nem függ a sor cso port ok, címek kö zépre vagy
szélre ig a zí tá sát ól. Egy sor csopo r ton, cí men belül ugyan há rom be tû fo kozat
hasz ná la ta rit kán indo kolt, de ket tôt sokszor hasz nálu nk, péld á ul cím és alcím
meg kü lön böz te té sére. A be tû nagy sá gok ar á nya szin tén ak kor har mo ni kus, ha az
aranyme t szés ará nyá val meg egye zô. A köz e lí tô 5:8:13 ará ny két szom szé dos el e -
me a 8:13 vagy az 5:8 arány szo lid, a két szél sô, az 5:13 arány har so gó kül önb -
sé get ad. Az újság szer kesz tés gya korl a tá ban in kább ez utób bit al kal maz zák.
A szám í tá sok nál min dig fel fe lé ker e kí tünk a leg kö ze leb bi egész ért ék re. Az ólom -
bet ûk ko ráb an még gon dot je lent ett, hogy pél dául a szám í tás sal ka pott 21 pon -
tos betû mé ret nem lé tez ett, csak a 18 vagy 24 pon tos. Ma a szá mí tóg ép, ille t ve
prog ram ja min den be tû mér e tet ismer. Az el mon dott a kat a 174. áb ra lát tatja.

Amennyi ben az egy más mellé ke rü lô képek nem eg yen lô mé re tû ek, úgy
szeren csés, ha mé re te ik az arany met szés arán yát adják. Az eg ész olda lt egy vo nal -
lal ugyan csak aranym et szés sze rint vágjuk ke t té, az in verz áb ráz o lás csak ki eme li
a he lyes arányt. Az ol dal ten gelys zim met ri ku san tör delt el e mei ten ge lyé nek
kimoz dí tá sa szin tén az arany met sze ti ar ány nak meg fe le lô, mint az a 175. ábrán
lát ha tó.

Az ol dal pár egy forma ele mei an nak rend jét erô sí tik, a har mon i ku san arányo -
sak vis zont a vál to za tos sá got nö ve lik. Az elemek el len té te pe dig a nagy kü lönbsé -

250

174. áb ra 
Aranym et szés 
a so rcso port 
so ra i nak 
hosszáb an 
és be tû mé re te i ben



gek, a kont rasz tok ré vén formálja az ol dalt. Két kép vagy két so ros cím csak akkor
ál lít ha tó mér et be li el len tétbe, kontr aszt ba, ha azok tartalmi, jelentôségbeli kü -
lönbs é ge ezt in do kolt tá te szi, hi szen a ti pog rá fi ai ter ve zés mind ig a tar ta lom ból
ind ul ki, a for ma csak köz ve títi a megl é vô tart al mi vi szo nyo kat. Egy kont raszt
alap vetô tul aj don sága, hogy az el len tét mi nél na gyobb, harso góbb leg yen. Szám -
sze rû sí t ve a dolgot az 1:1 arány az azo no sat, az eg yen lôt, a ren det jel en ti.
A 1:1,618 a leg har moni ku sabb arány, az ara ny met szés, és ará nyos nak, ke l le mes -
nek te kint he tôk a hoz zá kö zel esô 1:2, 2:3, 3:5, 5:8 stb. ará nyok is. El len té tet az
1:3 va gy enn él is erôs ebb arán yok (1:4, 1:5 stb.) fe jez nek ki.

Az irán yok elle n té te a vízs zint es és fü g gô le ges irányultságú kom po zí ciók kö -
zötti fe szült ség re épít. Ezek a form ák szö veg has áb(ok)ból, cím sor(ok)ból,
kép(ek)bôl és vonal(ak)ból egya ránt ki alak í tha tók. Az elôzô mon dat zár ó je les
töb besszá mai azt jelz ik, hogy pél dá ul a szö veg has áb alapv e tô en füg gôl e ges for ma,
de egy más mel lett sok rö vid szöveghasábból vízsz in tes for mát um is lé t re hoz ha tó.
Ugyan így egy hosszú cím sor vízsz in tes, de egy más alatt sok rö vid sor füg gô le ges
irán yult ságú for mát ered mény ez. A 176. áb rán vo nalak ból, kép bôl, cím bôl kiala -
kí tott, az irán yok el len té tén alapu ló kom po zí ció látható.

A szög le tes és a ke rek el len téte a form át, az ala kot ál lít ja ko nt rasztba. A leg több
kép tég la lap ala kú, de könnyen tehetjük ôket el lips zis vagy kör ala kú vá, il let ve
hát te rük ki tak a rá sá val for májuk am orf lesz. Cím sor ok be tû ke ver é ses kia la kí tása -
kor a legszebb kont raszt o kat a szög le tes, va s tag, sú lyos és a ke rek, vék ony, kec ses
be tû tí pu sok ból hoz ha t juk lét re. 

A vi lá gos és a sötét el len té te (fény-ár nyék kont raszt) a ké pek, nag yobb mére tû
be tûk, dí szí tô e le mek, ra j zok stb. el térô tón u sér té ke i re épít. A vi lá gos és sö tét
tónu sú ké pek, cím sz ö ve gek el len téte élén kíti az old al párt. A leg na gyobb tón u sú
el len tét ter mé sze tes en a fek e te és a fe hér kö zött fe szül. Ép pen ezért az inv erz
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175. áb ra 
Arany mets zés ará nya ké pek en és az egész ol da lon



megoldással, fe ke te alap ra sze dett fe hér cím mel, szöveggel, vo na las áb rá val, fehér
vo nald ísszel ér het jük el a leg na gyobb ha tást. Ne fe lejt sük el be tar tani az in verz
szöv e gek re vo nat ko zó tip og rá fi ai sza bály o kat (rit kít ott, fél kö vér, rö vid szö ve gû
sze dés stb.).

Az ol da lon a fel so rolt el lent é tek egy ütte sen, eg ymás ha tá sát erô sít ve, né ha
gyeng ít ve hat nak, a ter ve zô nek ez e ket az össze sít ett ha tá so kat kell fi gye lembe
ven nie.

Tó nu sér téke min den elemnek, így a ke nyé rsz ö veg nek is van. Jó tud ni, hogy
a ken yér szöveg, a sze dett has áb tó nusa 30–40% kö rü li ér ték, amely ter mé sze te -
sen függ a betûtípustól, ritk í tás tól, so rtá vol ság tól stb. Úgy is foga l maz ha tunk,
hogy egy ol dal al ko tó elem te rü le té nek (nagy sá gán ak) és tó nu sér té ké nek szor za ta ad -
ja meg az elem – ol da lon el fog lalt – sú lyát. E súly nagy sá ga és he lye na gyon fon -
tos az ol dal, ol da lpár egyen sú lya szem pont já ból.

Az üres ol dal pá ron egy je lentô sebb súl yú (nagy ság és tó nus szor za ta) ele met
el he lyez ve an nak egyen súlya tö b bnyi re fel bo rul, hacsak ele mün ket nem a köz ép -
pontba he lyezt ük. A szim met ri kus ol dal el ren dez és nem vi sel el semm i lyen

egyen  sú lyel té rést. A di na mi kus abb
aszim met ri kus kom po zí ció me gen ge di
e sú lyos elem nek a lap va la me lyik
aranyme t sze ti pont já ba való elh e lye -
zését is, et tôl az ol dal még meg tart ja
di nam i kus egyensúlyát. A szél re tett
nagy elem min den képp en fel bo rítja az
old al pár egyens ú lyát. Az ol vasó érz é ke -
li az egyen sú ly je len tôs ki bil len é sét, ez
zav ar ja har mó ni át ke re sô és ked velô
szel lem ét. A ter vez ô nek egy más ik
elem (eset leg ele mek) hoz zá ad á sá val
hely re kell ál lít a nia az oldal pár egyen -
sú lyát. Nyilván ez az elem más mér e tû,
de az ol dal meg fe le lô he lyé re té ve
legalább a di nam i kus egyensúly hely re -
áll ít ha tó. Az egyen súlyt helyre bil len tô
más ik elem hely ét ne vez zük ellen pont -
nak. 

Az el len pont meg ke res é se nem
egy szerû fe ladat, hi szen ren ge teg kor lát
(más, már meg lé vô ele mek, fix mé -
retek stb.) aka dá lyoz za a leg jobb hely
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176. ábra 
Ir á nyok el len té te



ki vá lasz tá sát. A 177. áb ra el sô raj zán egy, a lap tü kör bal al só sar ká ba he lye zett
nagy mé re tû kép súl yát két má sik igyeks zik kompenzálni. A ki bil lent egyen súly
még messze nem tö ké le tes, de je len tô sen ja vult. A más o dik raj zon már ott lát ha -
tó az ol da lpár többi ele me: a cím, négy hasá b nyi szö veg, két ké palá írás is. Az össz -
ha tás, a di na mi kus egyen súly hely re állt.

Aki a fi zi kaórák ról emlé k szik még a forg a tó nyo ma ték ra (erô szo roz va az erô -
ka r ral), avagy a mér leg hin ta egyen sú lyá ra (a ne hez ebb gye reknek kö zele bb kell
ül nie az alá tá masz tá si ponth oz), az könnyen köve t ni tudja az aláb bi kis esz me -
fut ta tást.

Az elô zô pél da min den eg yes elem é nek kö zép pont ját (tég l alap alakú te rü le -
tük kö ze pét) könnyen ki je löl het jük. Te gyünk ebbe a pont ba az elem sú lyán ak
(terü let szor oz va a tó nus sal) me gfe le lô va ló di súlyt. Tám asszuk alá az ol dal párt
annak kö zép pont já ban. Ha a lap egye nsúly ban van (súly pont ja meg egyez ik az
alá tá maszt á si pont tal), ak kor nem bil len ki sem mil yen irány ba. El lenke zô eset -
ben ab ba az irány ba bil len, amerre el e me i nek egye sí tett súly pontja van. A súly -
pont he lye az úgyne ve zett sú lyo zott ma te mat i kai köz ép szá mí tás sal pon to san
kisz á mít ha tó. Az el já rást a 178. áb ra mu tatja. Az x és y tá volsá gok elô je les en ér -
ten dôk, az ori gó az old al pár kö zép pont já ban van. Az egyes ele mek kö zép pontj á -
nak vízs zin tes irá nyú elôje les x tá vols á ga it sz o roz zuk az il le tô elem sú lyá val. A ka -
pott szorza to kat össze ad juk, pon tos ab ban ös sze von juk, mert ne gí tív és po zi tív ta -
gok is vannak, majd az ered ményt oszt juk az ele m sú lyok össze gé vel. A szá mít ás
vé ge redmé nye az ele mek kö zös súly pont já nak el ô je les x koo r di ná tája lesz. Az el -
jár ást a füg gôl e ges, y irány ban meg is mé telve ki szá mít ha tó az ol dal pár súly pont -
já nak y ko ord i ná tá ja, az az már meg is van a súly pont pont os he lye.

Am ennyi ben az összes elem ki szá mít ott súly pont jának he lye azo nos a lap kö -
zép po nt já val, úgy az egyen súly tö ké le tes. Elf o gad ható az ol dal pár egy en sú lya
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177. áb ra 
Egy elem el len pont ja, illetve a tel jes ol dal pár egyen súlya



akkor, ha a súly pont az arany met szeti von lal ak kal ha tá rolt te rül e ten (az áb rán vi -
lá gosszür ke tég la lap) be lül re ke rül, és fel bo rult, ha azon kí vül van. Utób bi
esetben új ra kell terv ez ni az ol dal párt. A ter ve zô nyil vá nva ló an nem vé gez ilyen
bo nyo lult szá mí tá so kat, az er ed ményt „szem re” ál lapít ja meg. A 178. áb rán be -
mu tat ott szá mí tási el járás rész le tes adat a it a 25. táb láz at tar tal maz za. Az áb rán
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178. áb ra 
Az ol dal pár súly pont ján ak meg ha tá ro zá sa

Sk=
k Tk tk Tk·tk Xk Yk Sk·Xk Sk·Yk
1 12 0,4 4,8 -21,5 18,0 -103,2 86,4
2 33 0,4 13,2 -14,5 15,5 -191,4 204,6
3 21 0,4 8,4 -18,0 13,0 -151,2 109,2
4 420 0,7 294,0 -18,0 -4,5 -5292,0 -1323,0
5 196 0,4 78,4 -6,0 -4,5 -470,4 -352,8
6 225 0,7 157,5 10,0 11,0 1575,0 1732,5
7 5 0,4 2,0 21,5 18,0 43,0 36,0
8 4 0,4 1,6 23,5 16,§ 37,6 25,6
9 98 0,7 68,6 22,0 7,5 1509,2 514,5

10 147 0,4 58,8 6,0 -8,0 352,8 -470,4
11 147 0,4 58,8 14,0 -8,0 823,2 -470,4
12 126 0,4 50,4 22,0 -9,5 1108,8 -478,8
∑ 796,5 -758,6 -386,6

25. táblázat 
A 178. ábra oldalpárja súlypontjának kiszámítása



nag yon jól lát ha tó ami a táb láz at ada ta i ból és számításaiból is ki de rül: az ol dal -
pár eg yen sú lya majd nem tök é le tes.

A szín kont rasz tok a szí nes fo lyóir a tok, ma gazi nok mell ett ma már a na pi la -
pok többs é gé nél is sz e re pet játsz a nak, hisz egyre több na pi lap tér(t) át a kí sérô -
szín alk al ma zá sá ról a négy szín-nyo más ra. A színk ont raszt ok ról és alap vetô szín -
ta  ni is mer e tek rôl az el sô kötet A szín címû fe je ze tében kap felvilágosítást az
olvasó. 

RE LA TÍV NAGY SÁG, ÜRES TER Ü LET

Az oldal pá ron egy kép leg ki sebb val ó di mérete ál tal á ban egy ha sábsz é les -
ségnyi, a leg nag yobb pe dig akár az ol da lpár szél es sé gé vel meg egye zô le het. Két
egymás me l lett lé vô, azon os mé re tû kép kö zül nagy ít suk fel a máso di kat mo nd -
juk li ne á ri san a négy szere sé re és hely ez zük ôk et is mét eg ymás mel lé. Az el sô mé -
rete nem vál toz ott, a má sod ik esetb en azt még is rel a tí ve ki sebb nek érez zük, pusz -
tán azért, mert egy nagy kép van mel let te. A re la tív nagyság jelenségét a 179. áb -
ra két raj za mu tat ja be.

A cím be tûk me gfe le lô mé re tét a lap mér e te, a ke nyér szö veg be tû fo ko za ta, a
ha sáb szé les ség és a kialakult szo ká sok ha tár oz zák meg. Az ol va só ezt a mé ret et
meg fe le lô nek érzi. A fe le akk o rát kic si nek, a szo ká sos nál ké tszer nag yobb cím et
pe dig túl zónak fogja ta lál ni. Itt a cím tény le ges mér et vál toz á sa tet te azt naggyá
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179. ábra 
Ké pek re la tív nagy sá ga



vagy ki csi vé. Az ese tet a 180. áb ra el sô raj za szemlélteti. Az áb ra má so dik raj zán
a fô cí msor a cím má sik két sorához vi szo nyít va re la tí ve nagy, az al at ta lé vô kép
mé re té hez pe dig meg fe le lô nagy sá gú.

Az üres te rü let, a fe hér mezô akt ív szer e pet ját szik az ol dal terv ki a lak u lá sá ban,
hi szen le zár, el ha tá rol, cso por tos ít, ki emel akár a vo nal, a lé nia. He lyes al kal ma -
zá sá val a ter ve zô vi lá gos sá te he ti az oly fontos egy másu tá ni sá got cí m ben, líd ben,
sz ö veg ben, kép ben. A fe hér ter ü le tek, mezôk egyens ú lyát a ter ve zôn ek ugya núgy
kézb en kell tar ta nia, mint a nyo mott fel ü le te két. Egy fe hér me zô nek ugya núgy
meg ke res hetô az ell en pontja az ol da lon, mint nyomott tá r sá nak. 

A mar gó min dig je len lévô fe hér te rü let. Min i má lis mé re tû mar góra nyomda -
tech ni kai okok mi att is szük ség van, de enn él ál ta lá ban na gyob bat vá lasz ta nak a
ter ve zôk, hi szen az á tad an dó in formá ci ót ker e te zik, elvá laszt ják a la pon kív ü li
kör nyeze t tôl, za va ró hát tért ôl (koc kás ab rosz, ap róm in tás, vib rá ló te rí tô). A meg -
fe le lô méretû el kül ö nü lésre az ol va sás nyu gal ma érd e ké ben szük ség van. Na pi -
lapj a ink nál a mar gók ált a lá ban 1,5–2 cm mére tû ek, so kuk nál mind a né gy mar -
gó azo nos szé le ssé gû, né há nyuk nál a két ge rinc margó egy ütt e sen te szi ki a töb bi
szé les ségét. A ma ga zin ok, fo lyó ira tok na gyobb része még a na pi lapo k nál is szû -
kebb mar gót haszn ál. A klasszi kus mar gó ar á nyo kat csak kiv é te les ese tek ben ta -
láljuk meg.

A mar gókk al kapcs o lat ban két do lgot il lik fi gye lem be ven nie a ter ve zô nek.
Az egyik az, hogy a nag yobb mér e tû mar gó kat (1,5 cm fe lett) hasz ná ló saj tó ter -
mé kekn él nem ter vez het ki fu tó ké pe ket, mert az ok fel da rabo l nák a mar gó kat,
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180. áb ra 
Cím sorok re la tív na g ysá ga



szét tör del nék az ol dalt. Ug yan ak kor a nagy mar gó jú lap nem ter vez he tô nagy
bel sô be osz tá sok kal, tér közö k kel, mert az ugyan csak az ol dal pár ké pé nek szét -
esés é hez, sz é ttö re de zé sé hez ve zet ne. Enn ek kö vet kez té ben a na pil a pok nál nincs
is ki fu tó kép, és csak ind o kolt eset ben ta lálk o zunk na gyobb belsô fehér fe lüle tek -
kel. A kis ma r gó jú szó ra kozta tó ké pes mag a zi noknál, fo lyó i ra tok nál ép pen ford -
í tott a hely zet: sok a ki futó kép és meg le he tô sen szel lôs a belsô ol dal szer ke zet.

A ritk í tás ugyan cs ak a mag a zi nok sa ját ja. Egy részt az új sá gokn ál 1–3 ponttal
na gyobb ke nyér be tût hasz nálnak, más részt a ke nyér szö veg nek ad nak egy kis rit -
kí tást (nul lá nál na gyobb track), il let ve dívik a be tû mé ret hez vis zo nyí tott
130–160%-os sor tá vok haszná la ta. A magazinok ha sábs zé les sége és ha sáb kö ze is
na gyobb a na pi la po kénál. 

A fe hér terület k iem e lés re is al kalm as. A szük sé gesn él, megs zo kott nál na gyobb
fe hér me zô vel ha tá rolt cí msor, al cím, ki emelt ini ci á lé, kép él ni kezd az ol dal -
páron. A nag yobb tér ben sza ba don kib on ta kozh at a cí msor be tû i nek vagy az ini -
ci á lé be tûjé nek szép sé ge, el e gan ci ája. Még a ki smé re tû kép re is oda fi gye lünk az
ôt kö rül ö le lô, ke re te zô, szo katl a nul nagy fe hér terület mi att. Hosszú cí mek füg -
gô leg es el ren de zé sû so rok ra va ló törésekor nem csak a cím so rok, de meg ma ra dó
fe hér me zôk so re sé sére is tek in tet tel kell len nie a ter ve zônek, bár az eg yik harmó -
ni á ja ma gáv al hoz za a má sik ét is. A fe hér te rü let rosszul ala ku ló, töredezett fomá -
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181. áb ra 
Szel lôs szer ke ze tû ol dal, nagy fe hér
ter ü le tek kel



ját a ter vezô rend be teh e ti egy vonal se gít sé gé vel. Az elôb bi e ket tá maszt ja alá a
181. áb ra.

A le ütés több nyire a szór a koz ta tó mag a zi nok fo gá sa szel lôs, le ve gôs kom po -
zíció ki ala kí tás á ra. A le ü tés azt je lenti, hogy a laptükör fel sô élé tôl je len tôs mér -
ték ben lej jebb kezd jük az ol dal(pár) fô töme gé nek ki ala kí tás át. A fel sza ba du ló fe -
hér ter ü let ki vá ló an fel hasz nál ható a cím és/vagy líd de ko ra tív el he lye zé sé re. Az
al só margó ha sonló meg növ e lé sé vel az oldal pár ha tá roz ot tan vízszi n tes ki a la kí tá -
sú kép et mu tat majd, amit a szö veg ala tt, fö lött át futó vas ta gabb lé nia to vább
erô síth et.

Az alul sza bad végzô dé sû has á bok kal is vál to za tos, na gyobb fe hér ter ü le te ket
ala kít ha tunk ki. Fontos, ho gy a ha sá bok kö zött ne le gyen két egy for ma hosszú
és el ren de zé sük sem le het lép csô ze tes.

A ké pen bel ü li na gyobb fe hér és nag yon vi lá gos te rü le te ket (ég bolt, fe hér ház -
fal stb.) a ter vez ô nek a fe hér me zôk kö zé kell so rol nia és az egyen súly ki a la kí tá -
sakor fi gyele m be kell ven nie. In verz szer ve zé sû ol dal a kon, ol dal ré sze ken a fe hér
te rü let sze re pét a fe ke te ve szi át. A 182. áb rán az egyes ré szek et fe hér mez ôk kel
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182. áb ra 
Ol dalpár ta go ló, sz er ve zô fe hér te rü let ek kel



ta goló old al pár látható. Meg jegyzé s ként kí vánk o zik ide, hogy az áb rán lé vô, kö -
tés vo nal on, most ink ább haj tásvo na lon át ha la dó kép na pi la pok nál csak a leg bel -
sô, azo nos nyo mott ív re ke rü lô oldal pá ron ter vez he tô, ahol nem merül fel a két
oldal el csús zá sá nak ve szé lye.

Az új ság fehér me zôin ek rend szere le gyen egys é ges, eg yen le tes. Ez ugya núgy
hoz zá tarto zik a lap ar cula tá hoz, mint péld á ul az alap ha sáb szám ál lan dó sága. Az
ál lan dó ság a mar gók ra szig o rú an ér ten dô, ott sem mi féle el té rés nem leh et. Tu -
da tos ter ve zés eredményeként, élén kítés cí mén egy-egy cikk, ol dal vagy old al pár
la zább szer ke ze tû, szel lôs ebb is le het, mint tár sai.

VO NAL, TÓ NUS, IN VERZ SZE DÉS

A vo nal a lap ter ve zô uni ver zá lis szer szá ma, szo rult hely ze té ben mind ig se gít,
a jó meg ol dá sok ban pe dig nö ve li azok eszté ti kai ér té két, ha tá sát. Ma, a szá mít ó -
gé pes ki adv ány szerk esz tés ko rá ban na gyon sok fa j ta vonal áll a ter ve zô ren del ke -
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183. ábra
Vonalvastagságok, vonalfajták, vonalminták



zé sé re. Nem csak tet szôle ges vo nal vas tags á got ter vezh et, de a vo na lat bár mi lyen
min tá ból fel építh e ti. A 183. áb ra a szo ká sos vo nal vas tags á go kat, vo nal faj tá kat és
néh ány vo nal lá szer veze tt min tát mu tat be.

Eb ben a fe je zet ben volt már szó a ma egy re ri t káb ban hasz nált has áb lé ni á ról,
amely kes keny ha sáb köz esetén is biz to san jel zi a hasábokat, meg könnyít ve az ol -
va sást. Ma a terv e zôk in kább na gyobb (5-6 mm) ha sábkö z zel dol goz nak, így
nincs sz ük sé gük a haj szál vé kony ha sáb lén i á ra. Két cik ket füg gô le ge sen vá laszt el
eg ymás tól a vá lasz tó vo nal, amely 0,5–1 pt vas tag ságú, de egy la pon be lül min dig
ugya no lyan. Vízs zin tes pár ja az ugya no lyan vast ag zá ró vo nal, am ely a ci kk tel jes
szé les sé gé ben ha lad, vagy a nála rö vi debb, kö zép re zárt, ele gáns spicc. A fels o rolt
né gy vo nal fajta jóval elôr ébb, a148. áb rán lá tha tó.

A tér fe losz tás a vo nal tal án egyik leg font o sabb fel ada ta. A té r fe losztó vo nal két
jól el ha tá rolt rész re osztja a te ret, amely ré sze ken az ott el he lyez ett ti pog rá fi ai ele -
mek a tér má sik ré szé nek szer ke ze té tôl füg get le nül sz er vez het ôk. Péld á ul nagy on
jól le hat á rol egy oldalra tett két sor cso port ot, amel ye ket az tán a sa ját terü kön be -
lül op ti kai kö zépre vagy arany met sze ti arány ba te he tünk. Az így ki a la kult bi -

260

184. ábra 
A tér fe los z tó és a rend te rem tô vo nal



zony ta lan körv o na lú fe hér tereket zárja le, egy sé ge síti a rend te rem tô vo nal, ame -
lyet most, a 184. áb rán a tükör al só és fel sô élén húz tunk meg. A ti pog rá fia „sar -
kos mû vés zet”, rendteremtô vo na la ink most a lap tü kör ed dig bi zony talan helyû
sar ka it ha tá rozt ák meg, ami nek kö vet kez té ben a szüks é ges rend lé tre jött. 

A vo nal képes több elem össze fo gá sára és dí szíté s re is. A 185. áb rán egy cikk -
fej négy ele mét fog ja össze, ug yan ak kor dís zí ti is. Nem neh éz össze füg gést ta lál -
ni a cím szó és a sti liz ált ja pán zász lók ból ál ló de ko rá ló, össze fo gó vo nal között. 

A vo nal a táb lá za tok ele mei nek, cel lá in ak ren de zé sé ben is sze rep hez jut, és
ugy an csak fon tos ele me a táb láz a ti adat ok ból ké szí tett gra fi kon ok nak. 

A von ala k ból össze ál ló ke ret le zár hat, el kül ö nít het, el vá laszt hat, ki emel het az
ol dal tö b bi eleme kö zül egy vagy több ci k ket. A ke ret il yen é rte lem ben cso port -
szerve zô elem. A ke ret bel seje ön ál ló tér, ben ne az ol dal töb bi el e mé tôl füg get le -
nül alakíthatjuk az ele mek egy más hoz va ló vis zo nyát, szer vez hetjük a ti pog rá fi ai
ren det. A ke re tek faj tái a von ala kév al meg eg ye zôk.

A tónus a ha gyo má nyos fe ke te-fe hér saj tó ter mé kekben egy-egy ci kk, vona las
áb ra, hir det és, eset leg cím alá tett ki eme lô elem vo lt. Szer ep kö re má ra jele n tô sen
ki bôv ült. Igaz ez a tó nus már nem az a ré gi szür ke tó nus, ez ma már egy színes
fo lt, szín át me net, ill et ve egy szür keá r nya la tos va gy szí nes kép, fo tó többé-ke -
vésbé el halv á nyí tott al nyo ma ta. A kl asszi kus szür ke tó nus ke nyér szöv eg alá té -
telé rôl, an nak ti pog ráf i ai szab á lya i ról a má so dik kö tet Dís zí tô e lem ek cí mû feje ze -
té ben ta lál le írást a ked ves ol vasó. Klasszi kus fe kete-feh ér na pil ap ja ink ma is
vissza fo got tan hasz nál ják a tó nust. A már emlí tett, me g vá sá rolt la pokat eb bôl a
szem po nt ból is átnéztem. Csak az egyik ben talá l tam két kis cik ket, amely alá tó -
nust te t tek. 

Új ság pap ír ra, de négy szín nel nyo mott bul várl ap ja inkb an azonb an ol dal pá -
ron ként két-há rom olyan cikk is ta lál ha tó, amely alatt szí nes tó nus van. Ezek a
sz í nek mint egy 80%-ban visszaf o got tak, hal vá nyak, raj tuk a fel ül nyo mott fe ke -
te szö veg jól ol vas ható, azon ban kb. ötödr é szük erô tel jes, sö tét tó nu sú szín,
amely in verz sze dést kí ván.

A szí nes tó nu sok iga zi te re még is a he ti la pok, szó ra kozt a tó ké pes ma ga zi nok
szé les skálá ja. Kö zü lük na gyon sok ban szin te min den máso dik-harm a dik cikk
folyós zö ve ge alatt van val a mi lyen (visszaf o gott, pasz tellszínû) tó nus. Sôt az sem
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185. ábra 
Össze fo gó és dí szí tô vo nal



rit ka, hogy a cikk fo lyó szö ve ge vagy an nak egy ré sze szí nes. Az át né zett ma ga zi -
nokb an a szí nes tó nus ra írt színes szö veg nél a ter ve zô ügyelt ar ra, hogy a szöveg
sz í ne a hát tér szí nének egy erô tel je sebb, te lí tett eb vál to zata le gyen, ugyan is így a
fe lül nyom ás be kap cso lá sáv al ki ker ül het te a sz í nes szö veg nem kí vánt alá tö l té sé -
nek prob lém á it, buk ta tó it. E sz í nes tó nu sok sok szor nem csak a szö ve get hor doz -
zák, ha nem sza bály talan al ak juk nál fog va a sze met ve ze tô, az ol dal lén ye ges ele -
mei re irá nyí tó graf i kai funk ciót is mag uk ra vál lal nak.

Nem hagy ha tom szó nélkül a fo lyó szö veg alat ti al nyom a tok – ma oly di va -
tos – kér dé sét. Tíz es et kö zül kil enc rosszul me gol dott, túl erôs színû vagy tó -
nusú. So kuk a fô célt, a kel lem es ol va sást zavarja, meg nehe zí ti, né mely i kük egye -
nes en le het et len né te szi. Még a fia tal, jó szemû ol vasó nak is fá rasz tó, szem ron tó
az il yen meg ol dás. Ig az eze ket a – tö b bnyi re ze nei – la po kat fi a ta lok nak szán ják,
de szá mukra sem kell szán dé ko san me g ne he zít e ni a kö zöl ni kí vánt in formá ció
át vé te lét, be fo ga dás át. 

A ke nyér szö veg in verz szedé sé vel fe ke te-feh ér na pil ap ja inkb an nem ta lál koz -
tam. Azt kívá nom, hogy szer kesz tô iknek, ter ve zôik nek ma rad jon meg ez a jó szo -
ká sa. A bul várla pok term é sze tesen al kalm az zák (színes hát tér ese tén is) a fi gye -
lem fel hív ás nak ezt a nagy sze rû mód sze rét. Az átné zet tek kö zött ta lál tam több
olyan lí det, ame ly nek szö vege kis sé rit kít va, a keny ér be tû fél kö vér vál to zat á ból
sze dett, és ennek kö vet kez té ben könnyen, fo lya ma tos an ol va sha tó volt. (A te r ve -
zô em lé ke zett arra, hogy a lí det így kell szed ni.) A két ha sáb bal ké sôbb kezdôdô
inve rz sze dé sû cikk fo lyó szö ve gét az on ban már a betû tí pus al a pvál toz a tá ból
szedte. Az új ság pa pír ki tû nô szív ó ké pessé gé nek kö szön he tô en a meg nyom ott
hát tér bôl fe hé ren elô buk ka nó an tik va be tûk vé kony szá rai szé pen be csu kód tak,
ami nek kö vet kez tében a fo lya ma tos ol vas ás aka do zó rejtv ény fej tés sé mó do sult.

In verz sze dés sel (feke te-fe hér rel és színe s sel) ma ga zin ja inkban is ta lál koz tam,
de ott úgy lát szik is me rik a dör gést. An tik váb ól sze dett szö ve ge ik le ga lább 16
pon to sak vol tak és ezt is rit kít va szed ték. A 10–12 pon tos, két-hár om be kez dés -
nyi fo lyó szöv eg sze dé se kor pe dig át tér tek egy egyen le tes vo nal vas tag sá gú, nagy x
ma gas ságú gro teszk be tû kis sé ri t kí tott sze dé sére, és láss cso dát: mind egyik szö -
veg könnyen ol vas ha tó lett. A jó me gol dás ilyen egy szerû.

CÍM SZER KESZ TÉS, CÍM TI POGR Á FIA

A ter ve zô a cik kek szöv e gé vel, ké pe i vel egy ütt azok cí mét (eset le ges fel cí met,
al cí met), a lídet stb. is meg kap ja. A cím szer kesz tés el sô fel ada ta a cí mek szö ve -
gének el ô ze tes vizsg á la ta olyan szem pont ból, hogy össz ha ng ban van-e a cím szö veg
a lap jellegével, stí lus á val. Ug yan is a Hús vé ti szent mise a Vati kán ban cím szö veg
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ink ább egy kato li kus he ti lap ba il lik, míg a Le bu kott a pe do fil tör té nel em ta nár egy
bulv ár lap szen zá ció haj hász fô címe le het. A lap jel le ge meg ha táro z za a cí mek szö -
ve gez é si stíl u sát, ez a stí lus a telj es lap ra von at koz tat va azonos: vissza fo gott, kor -
rekt, tárgy szerû, to la ko dó, túlzó stb. 

Meg kell vizs gál ni az ös szes cí met azon as pek tus ból is, hogy tar talm uk ki fe -
je zi-e a hozz á juk tar to zó szö veg, kép tar tal mát, vala mint asze rint, hogy az egyik
cím egy ré sze, eset leg kulcs sza va nem egye zik-e a lap egy má sik cí mé nek azo nos
elem é vel. Az esetleges egye zé sek et meg kell szün tetni, il let ve a pon tatl an, két ér -
tel mû, semm it mon dó, túl hosszú stb. cím e ket a kí vá nalma k nak me gfe le lô en át
kell fo gal maz ni.

A cím szö veg ek for mai vizs gá lata azt je len ti, ho gy a a terve zés elô ké szí tô sza ka -
száb an a cím e ket a ter ve zô ti pog rá fi ai formá l ha tó ság uk szeri nt osz tá lyoz za. A rö -
vid cím kis he lyet igé nyel. A köz epe sen hosszú cím egy hosszabb sor ba szer -
keszth e tô, de ha ér te lem sze rû en két felé oszt ha tó, ak kor két sor ba is tör del he tô.
A na gyon hosszú cím va ló szí nû leg több so ros sor cso port ot al kot majd, de ha vi -
szony lag rö vid sza vak ból áll, és sza van ként tör he tô, ak kor vég sô ki a la kít á sa akár
füg gô le ges elre n de zé sû is le het. Pél dák at a 186. áb ra ad.

A cím betû ki vá lasz tá sa a köve t ke zô lé pés. Alap vet ô en két meg ol dás kö zül vá -
laszthat a ter ve zô gra fi kus. Ter vez he ti a lap összes cí mét egy betû tí pus ból, an nak
kü lön bözô vas tag sá gi, ku r zív, kis ka pi tál is és mé ret be li vál to zat a i ból. En nek a
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186. ábra 
Cí mek sor tö ré si le he tô sé gei



meg ol dás nak az az elô nye, hogy a cím rend szer egyes fo koza ta i hoz vi szony lag ha -
mar ki a la kul nak a meg fe le lô mé ret- és vál toz at pá rok, ért é kek, be oszt á sok, am e -
lyek rend je nö ve li az ol dal pár, a lap rendj ét, an nak nyugodt, ki e gyen sú lyoz ott
ha tást kölcs ö nöz ve. Az egy ha n gú sá got el ke rül en dô a cí mek betû ke ve rés es ki ala -
kí tá sa jö het szó ba egy-egy ol dal on, ro vat ban stb. Né hány lap más-más be tû csalá -
dot hasz nál min den ro va tá nak cím ki a lakí tá sá hoz. Ne fe led jük egy betû csa lád
hasz ná la ta a cím ki a la kít ás ban azo nos (egyen lô ség) ti pog rá fiai meg old á sú, il letve
har mo ni ku san vál toz a tos cí me ket ered mén yez. E könyv alap be tû jéb ôl me gal ko -
tott né hány cím vál to za tot mutat be a 187. áb ra.

A cím ki a lak í tás más ik le het ô sé ge a betû ke ve rés, ame ly nek alapja az elle n tét, sôt
több el len tét pár egy üt tes kontrasztja. A ter ve zô ek kor olyan cí mek et alakít ki, ame -
lyek nek ré szeit (cím és al cím vagy fel cím, eset leg mind kettô) más-más be tû osz tály -
ba (an tikva, gro teszk, dísz, írott stb.) tar to zó be tû csa lá dokb ól vá log at ja. Az el té rô
be tû osz tály biz to sít ja az el sôd le ges, fô el len té tet, ame lyet azt án a konk rét bet û pá -
rok to váb bi el len té tei (keske ny-szé les, vi lág os-sö tét, ál ló-kur zív, komp ressz-spa -
cion ált, kic si-nagy, ke rek-szög le tes, dí szes, egy sze rû stb.) to vább foko z nak. Al ap ve -
tô szabá ly: a jó be tû kev e rés hez leg alább há rom el len tétp ár meg lé te szüks é ges, ke ve -
sebb nem ele gen dô. Vig yá zat! Re ne szánsz és bar okk an tik va pél dá ul nem
ke ver he tô, mert közel azo nos for mai je gye ket mut a tó be tû oszt ály ba ta r toz nak! A
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187. ábra 
Gar a mond cím vál to za tok



be tû ke ver é ses cím ki a la kít ás nem je lent het össze vissza ságot a lap ban. Íz lé ses al kal -
maz á sa megl e he tô sen mag as fo kú be tû is me retet és na gyobb gya korl a tot igé nyel,
mint az egy be t ûtí pus vál to zat a i ból va ló cím ki a lak í tás. A 188. ábra né hány be tû -
kev e ré ses cím ki a lak í tást mu tat be. Mond a nom sem kell, hogy a napilapok, het i la -
pok szak fo lyó i ra tok je len tôs része az egy betû tí pu son be lü li vált o za tok haszn á la tát
ré sze sí ti elônyb en cím ti pog rá fiá já ban. Csak a szó rak oz ta tó ma gaz i nok kis ebb ré sze
ha sz nál nagyobb mé r ték ben be tû ke ve ré sen al a pu ló cí me ket.

Re mél em, nem kell túl zot tan hangsúlyoznom azt a tényt, hogy az írott
(an gol írott) betû tí pus ver zál jáb ól sze dett szöveg, cím ol va shata t lan, te hát az
ilyen me gol dás min den kép pen ke rül en dô. A másik: kes keny be tûk bôl ál ló
szö ve get nem ri t kí tunk, spa ci o ná lunk, he lyet te hasz nálj uk a be tû típ us
normál va gy ex ten ded vált o za tát. Ha már itt tar tunk, ak kor meg kell tár -
gyal nunk a saj nos sok felé, fô leg írott rek lá mokban lá tott hib ás be tû kes ke -
nyít ést (hor i zon tal scale). A be tû tí pust, be tû csalá dot ne ve síte tt ter ve zô je
meg terv ez te, el ké szí tet te. A vál toz a tok so ka sága az ô szel le mi term é ke. Ami -
ként nem illik egy Arany- vagy Ady-ver set meg vál toz tat ni, át írni, ugyan így
ti los a be tû bel sô ar á nya i nak me gvál tozta tá sa (kes ken yí té se, dön té se, tarnsz -
for má lá sa) is. Egy részt ron da, más részt ama tôr meg ol dás. Ilyen ig ény eset én
tes sék kes keny be tû vál to za tot hasz nál ni.
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188. áb ra 
Be tû ke ve ré ses cím ki al a kí tás



A cím ugyan ön ál ló ti pog rá fi ai egy ség, de eg y ben ré sze a tel jes lapn ak. Már -
pe dig az egész lap vi szon yá ban a har mó niá ra kell tö re kedn ie a ter vezô nek. A la -
pot for gat va az olvasónak érezn ie kell a futó pil lan tás sal át fo gott cím e ken ker esz -
tül is, hogy egy egy sé ges stí lu sú ki ad ványt tart a ke zé ben. Egy-egy ol da lpár vi szo -
nyá ban is dön tô a har mó nia, de itt az egyes cí mek je len tôsé gük nek meg fe lelô
hang súlyt kapnak az old a lon, s ezt mé re tük, tip og rá fiáj uk, for mai ki a la kí tá suk
egya ránt jel zi. 

A 186. ábra so rtö ré sei egyb en a cím ált al igény elt for mát is mu tatj ák. Ezt a
for mát mód o sít ja a cím betû tí pu sa, mé re te, il let ve a cím kör nye zete. Utóbbi egy -
részt a cikk nek a cím hez kö zel ál ló ele meib ôl (szöveg, kép, kép alá írás stb.) áll,
más részt az eset le ges el ha tá ro ló lé ni ák ból, il let ve a szom szé dos cikk(ek) a cím fö -
löt ti, mell et ti ré szei alko t ják. Ma ga zi nokn ál ál ta lá ban szel lôs a cím kör nye zete,
míg na pi la pok nál sok szor meg le het ô sen zsú folt, le ve gôt len. Nem vé let len te hát,
ho gy in kább a he ti la pok cím ti pográ fi á ja vál to za tos abb, mû vé szibb meg ol dá sú, a
nap is aj tóé pe dig eh hez ké pest egy sze rûbb, kon ven cion á li sabb.

A cím re – ép pen fel tû nô mér e te, fig ye lem fel hí vó jel le ge mia tt – fok o zot tan
érvé nye sek a tip og rá fi ai sza bály ok, hisz a cím ki a la kí tás ban el kö vete tt leg ki sebb
hi ba is or dít az ol da lon. A har mó ni á ról mon dott ak szeri nt a cím egyes ré szei fel -
cím és al cím be tû mé re té nek a fô címh ez vi szo nyít ott nagy sá gát ará nyo sí ta ni kell.
Mint sok más helyen, itt is az arany mets zés (5:8:13 kö ze lí tô ará ny) kí nál ja a
meg old ást. A fô cím és a ve le har mo ni zá ló al cím betû mé re tén ek ará nya 13:8, vagy
ezt meg kö ze lí tô ért ék le gyen. A cí mbe tûk mé rete it ter mé szet e sen ker e kít ve, egész
pon tok ban ha tá roz zuk meg. Meg vá lasztva az egyik ér té ket, a

13 : 8 = (fô cím be tû mé re te) : (al cím betû mé re te)

ará ny pár ral szá mít hat juk ki a má sik at. A ter vez ô nek vi gyázn ia kell arra, hogy a
ken yér szö veg mé re té hez kö ze le dô cí mmé re tek szür ké vé, egy han gúvá, unal mas sá
te szik az ol dalt. 

A cí mré szek má sik mér et vi szon ya az el lent ét, a mé ret be li el len tét et a 13:5
vagy még az enn él is na gyobb (3:1) arány va ló sítja meg. Na gyobb be tû mé re tek
(48 pt vagy afe let ti fô cím) in kább ez az ajánl ott vi szo nyí tás, hi szen az al cím mé -
re te így is meg fe lelô lesz. A mé ret ben je lent ke zô ell en té tet tová bb fo koz hatj uk
be tûk e ve rés sel. A cím en be lül pár ba ál lí tott betû tí pu sok jel legze tes sé gei a mé ret -
beli el lenté tet to vább fo koz zák, er ôsí tik.

A töm bö sí tés a nem eg é szen egy for ma so rok, mo st cím so rok azon os hosszú -
ság ú ra va ló ala kí tá sát je len ti a rö vide bb so rok me gfe le lô mé re tû rit kít á sá val, spa -
ci o ná lá sá val. Túl zott mér té kû, vagy egy cím so rai ban más-más ér té kû rit kí tás
tönk rete heti a cí met. A jó meg ol dás szin te észr e ve he tet len ritk í tá sú va gy na gyon
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is ész reve he tô, de egy séges. Mindig mér le gel ni kell, hogy a rit kí tással ki a lak í tott
tö mb nyúj totta több let meg éri-e a spa ci oná lás következtében ki a lak ult gyen gébb
sor kép nyúj tot ta ro m lást. A 189. áb ra egy jó és egy rossz meg ol dást mut at be. 

A töm bös ít he tô ség ér deké ben olyk or át ke ll fo gal mazni a cí met. Itt kell meg -
em lít e nem, ho gy a ver zál szed é sû címek ega liz á lá sa – ami ugye bár nem
spacionálást je lent – mi n dig szük ség es! Az ega li zálás né l kü li ver zál cím egy lap -
ban sú lyos ti pog ráfi ai hi bán ak mi nôs ül, ugyan akk or rend kí vül csú nya is.

Van olyan na pila punk, am ely csak szim met ri kus cí me ket hasz nál. A szim met -
ri kus cí mel ren de zés zárt (tég la lap) form á jú, nyu godt, ki e gyen súl yo zott, be fe je -
zett ha tá sú. Ké szí tése könnyen el sa ját ít ha tó, és ha a címen be lü li rés zek be tû -
mére tei, a so res és és a tér kö zök is ará nyo sak, ak kor nag yon szép lesz az el ké szült
cím. A sz im met rik us cím sze dés a so rok kö zépre zá rá sáv al va ló sít ha tó meg. A kö -
zépre zá rás azt jele n ti, hogy a címs o rok a cím ré szé re ju tó tég la lap ala kú te rül et
kö zep én át menô füg gô le ges ten gely két oldalán egyen lô en, tü kör szim met ri ku san
hely ez ked nek el. 

A több so ros cí mek ki a la kít á sa felv e ti a cí mek sor tö ré sé nek pro b lé má ját. Cí -
me ket nem szo kás szó köz ben el vá lasz táss al meg tör ni. A sor tö rés min dig szó kö -
zök nél tör té nik, de ott sem árt az ér tel em sze rû csop or to sítás. A so rok hossza vagy
pon to san egyen lô le gyen, vagy ha na gyon kö zeli eg y más hoz, akk or spa ci o ná -
lással, rit kí tás sal tesszük egye nlôvé (tö m bös cím ki al a kí tás). Amennyi ben a so rok
egyen lô sé ge nem va ló síth a tó meg, úgy a so rok hosszán ak har mo ni kus ará nyá ra
kell tö re kedn ünk. A harmo ni kus sor hossza kat két sor esetén a 8:13, há rom sor -
nál pe dig az 5:8:13 ará nyok, az arany met szés közelítô ará nyai ad ják meg. Két
sorn ál akár a 8:13, akár a 13:8 arányt hasz nál ha t juk. Három sor a so rok hosszá -
ra már hat ese tet ered mé nyez. Kö zü lük a két lép csô zetes (5:8:13 és 13:8:5) ki vé -
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189. áb ra 
El fog ad ha tó és hi bás tömb ö sí tés



tel é vel a töb bi négy ny u god tan hasz nál ha tó, jó soresésû cím e ket ad. Négy vagy
több sorn ál az öt, nyolc, tiz en há rom arán yo kat to vább va ri álh at juk. Sok szor tû -
nik úgy, ho gy a hosszú címek ér te lem sze rû ta gol á sa és az eg yen lô vagy har mo ni -
kus sor hosszok kia la kí tá sa két, egy más nak el lent mon dó kö ve telm ény. A sok
lehet sé ges sor tö rés kö zül azon ban szin te mind ig ki vá laszt ha tó egy jó. A cím át -
fogal ma zá sát vég szük ség esetére tar to gas suk. Jó sor e sé sû és har mo ni kus mé ret -
ará nyú szim met ri kus cím e ket mut at be a 190. ábra. 

Na pi lapja ink több sége veg ye sen hasz nál ja a sz im met rik us és az asz im met ri -
kus cí mel ren de zést. Igaz, találkoztam olyan nal, ahol alig akadt szimme t ri kus
cím, és lát tam ol yat is, ahol a két so ros fô cí mek szinte min dig töm bö sí tet tek
voltak. Et tôl füg get le nül az asz im met rik us cí mel ren de zés in kább a he ti la pok,
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190. áb ra 
Jó so re sé sû szimm et ri kus cí mek

191. áb ra 
Aszim met ri kus cí mel ren de zé sek



mag a zi nok sa ját ja. Az aszim met ri kus cí mel ren de zés nyug ta lan abb, mint a szim -
metr i kus, az olv a só ban a moz gás, a be fej e zet lens ég, a ki e gyen sú lyoza t lan ság ér zé -
sét kel ti. Az aszimm et ri kus cí mel ren de zés al ap ve tôen a cím so rok elôre- vagy hát -
ra zár á sá val, il let ve a szim met ri a teng ely kimo z dí tá sáv al va ló sítha tó meg.

Az elôre zá rás azt je len ti, hogy a cím so rai a cím ré szé re biztosított te rület bal
ol da lán to m pán kez dett ek. Hát ra zár ás kor a so rok a te rü let jobb ol da lán áll nak
egy vo nal ban. A sorok má sik vé ge mind két eset ben áll hat so re sés ben, de le het
töm bös ki a la kít á sú is. Szimmetrikus cím so rok sz im met ria ten ge lyét a rend el ke -
zésre ál ló te rül et kö zép vo na lából a tég la lap bal vagy jobb ol dali ar any met sze ti
pont já ba he lyezh et jük, így alakí t va ki aszim metr i kus cím el ren dez ést. Az elôre-
vagy hát ra zárt so rok kép ze let be li ten gely é re kö zép rez árt a lcí met ál lít ha tunk,
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193. áb ra 
Az ele mek egy be esé se nö ve li 
az ol dal rend jét

192. áb ra 
Beép í tett al címek



illetve e kép ze letb e li ten gely me rev ség ét old hat juk a cím egy-egy so rá nak ki moz -
dítá sá val. Pél dá kat a 191. áb ra ad.

A szabadsoros címe l ren de zés nagy ti pog rá fi ai fel ké szült sé get igé nyel, ugyan is
csak a sor tö résre vo nat ko zó ér tel mi és a for mára irá nyuló es z té ti kai meg kö té sei
vann ak. A so rok nem iga zod nak sem mih ez, a re n del ke zés re ál ló ter et festôi re n -
det lens ég gel tö l tik ki. 

Cím sor ok be épí tése azt jel en ti, hogy egy na gyobb mé re tû sor foly ta tása ként,
an nak ma gas sá gá val tes zünk egyenlôvé két-há rom sort (alcímet). Az ólom be tûk
ko rá ban ez az el kép zel és a be tû tes tek pon tos kö szö rü lé sével já rt, ma már
könnyeb ben meg old hatj uk. A ki sebb mé re tû sorok kö zül az al só bá zis von a la
egyez zen meg a nagy mé retû sor bá zisv o na lá val, a felsô sor te te je pe dig a nagy -
mér e tû sor te te jé vel. A beé pí tett al cím eg yso ros is le het, de ha több so ros, ak kor
töm bös ki a lak í tá sú le gyen. Pé l dát a 192. áb ra mut at. 

Az egy be e sés azt je len ti, hogy a cím so rok ele je vagy vé ge vo nal ban áll egy ha -
sáb, kép, má sik cím szé lé vel, il let ve a füg gôl e ges el ren de zést vizs gál va a cím alja,
te teje es ik egy be egy má sik elem al já val, tet e jé vel. Az egy be esés növ e li a cikk, az
ol da lpár tipográfiai rend jét, mint ah ogy az a 193. áb rán lát ha tó.
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194. áb ra 
Híd a foly ta tó ol dal te te jén



A híd a ci kk foly ta tóo l da lá nak te te jére te tt cím ne ve. Nem azo nos a cikk ele -
jén ol va sott fô cím mel, de egy ér tel mûen rok o ni kap csola t ban van vele, tarta l mi -
lag kö zel áll hoz zá. Form á ját te kintve bal ra zárt. A f ôcí m nél egy szer ûbb szer ke -
ze tû (nincs fel címe, al cí me) és ki vi te lû, amint azt a 194. ábra mu tat ja.

LÍD, INIC I Á LÉ, SZ Ö VEG KÖ ZI CÍM, KÉP ALÁ ÍRÁS

A klasszi kus líd a cikk cí mso rai után kö vet ke zô röv id tar tal mi össze fog la ló.
Sze re pe az, hogy ha a cím és il lusztrá ció kel lô kép pen felk el tet te az ol va só ér dek -
lô dé sét, ak kor a ma xi mum két-három mon dat os, érde kes tart al mi össze fog la ló -
val to vább fo koz za azt és rá ve gye a tel jes cikk elolvasására. Ti pog rá fi á ját te kintve
min dig a ke nyér szö veg fél kö vér vál to za tá ból sze dett, de sok szor an nál 1-2 pont -
tal na gyobb mé re tû, a ke nyér szö ve gév el meg egye zô mó don sor k izárt vagy sza -
bad so ros sze dé sû. Ré geb ben a ha sábs zé les ség nél keskenyebbre szed ték. A sze -
désha sá bot an nak mind két ol da lán a be kezd é sek be hú zás á nak mér té ké vel
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195. ábra 
Líd ha gyom á nyos és szö veg kö zi meg ol dá sa



keskenyítették. Így nem csak a fél köv ér, kissé spa cio nált sze dés, de a líd kö rül ki -
al a kí tott na gyobb fe hér me zô is fel hív ta rá az olvasó figy el mét. Is mert több ha -
sábos ki a lak í tá sa is.

Ma di va tos a líd nek egy szö veg kö zi vál to za ta, amely nem fog lal ja össze a cikk
mon da niv a ló ját, csak ki emel a sz ö veg bôl egy ér de kes mond a tot, va gy so kat sej -
te tô pár szót. El he lye zé sét te kint ve nag yon de ko ra tív, hisz a ki e melt szö veg et a
ter vezô idé zô je lek kö zé té ve az oldal kö ze pén he lye zi el meg le he tôs en nagy mé -
ret ben (cím betû mé rete), eset leg több ha sáb szé les ségb en, további fi gye lem felh í -
vó lé ni á val, ke ret tel ha tár ol va, ahogy az a 195. áb rán meg fi gyel he tô. A szö veg kö -
zi líd na gyon élénk í ti az ol dalt és al kalmas a szö ve gkö zi al cí mek ki vál tá sá ra is.

Az ini ciá lét ugyan csak az old al élénk í té se mi att, oly kor a szö veg kö zi al cí mek
ki váltá sá ra hasz nál ják a lap ter vezôk. A két-hár om so ros süllyesz tett ver zál bet û -
tôl az egés zen dí szes ini ci á lé al kal ma zá sig min den meg ta lál ha tó a saj tó ter mé kek
szé les skál á ján. A má so dik kö tet két fe je ze te is tá r gyal ja az ini ci á lé kérd és kö rét.
Az egyik az ini ciálé hasz ná latá nak, al kal ma zá sá nak tipográfiai kér dé sei vel, a má -
sik az ini ci á lé tör té ne té vel, fej lô dé sé vel fogl al ko zik. A két fe jez et ajánl á sai a saj -
tó term é kek ini ci á lé i ra is vo nat koz nak. Egy kie gé szí tés min den kép pen ide kí ván -
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196. áb ra 
Az in i ci á lé dí szí tô és al címhe lyet te sí tô sze re pe



ko zik. A kü lön bö zô ha sá bok ban lévô in i ci á lék sem mi kép pen sem ke rül het nek
egy ma gas ság ba – ha csak vala mennyi en nem a ha sáb ok te tej én állnak –, nem le -
het nek lé p csô ze tes el rend e zé sû ek sem, il letve alat tuk, fö löt tük leg al ább 6–8 sze -
dett sor le gyen. A 196. áb ra egy pél dát mu tat be az ini ci á lé elhe lye zé sére, az ol -
dal párt dí szí tô ere jé re, szö veg kö zi a lcí met hely et te sí tô alk al ma zá sá ra.

A szö ve gkö zi alcím sze re pe a hosszú szö vegû cikk ér tel em sze rû ta go lá sa, és az
ol va só fi gyel mén ek fel hí vá sa mel lett az oldal díszítése, élén kít é se. Mér e te, beo sz -
tá sa a fô cí mek fel- és al cí mei vel me ge gyezô. Szé les sége töb bnyi re egy ha sáb nyi,
enn él csak ki vé te les es tekb en na gyobb. Igaz ít ha tó elô re, kö zép re és hát ra, il let ve
le het sza bad soros el rend e zé sû. Ki emel he tô ini ciá lé val in dít va, il let ô leg von al lal,
ke ret tel, in verz szed és sel dí szít he tô. A 197. ábra aszim met rik us ol da lelre n de zés -
ben mu tat péld át al kal mazá sá ra.

A kép alá írás ok sze re pe el sô rá né zésre nem túl je lent ôs, azon ban ha
meg gon dol juk azt a tényt, hogy az olv a sók az új ság át la po zá sa köz ben
e lôs zör az il luszt rá ciók at, a cí me ket né zik meg, ol vas sák el, majd ezt kö -
ve ti a kép alá írá sok és a lí dek elol va sá sa, ak kor lát hat juk, hogy egy jó
kép alá írás sal rá bír hatj uk az ol va sót a cikk elolvasására. Na pil ap ja inkb -
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197. áb ra 
Szö veg kö zi al cí mek az ol da lon



an gya ko ri a ken yér be tû típusából sz e dett, ve le azon os mé re tû, de fél -
kö vér kép alá írás, ugya nakkor ta lál koz tam be tû ke ve ré ses meg ol dás sal is,
ami kor an tik va ke nyér szö vegh ez döntö tt gro teszk kép al áír ást kész í tet -
tek. Szó ra koz tató ma ga zin jai nk, di vat lap jaink kép rip ort ja i hoz tar tozó
kép szö ve gek már hosszabb lé leg ze tû ek egy egy sze rû képa lá í rás nál. Más
szöveg olykor nem is sze repel az old al pá ron, ezért je len tô sé gük nek meg -
fe le lô en sok  szor a ken yér szö veg nél nag yobb mér et ben, eset leg el té rô be -
tû tí pus sal sze det tek. A köny  vek hez kö zel í tô tu do mány os szak fo lyó i ra -
tok kép alá írá sa it több nyi re a ke nyér szö veg be tû jé nek kurz ív já ból ala kít -
ják ki. Bár me lyik me gol dást vá laszt ja is a ter ve zô, egy ki ad vá nyon bel ül
egysé ge sen kell el jár nia. A ké pa lá írás le het elôre-, középre vagy hát ra -
zárt, szab ad so ros, ill et ve töm bös ki a la kít á sú. El he lyez ked het a ho z zá
tart o zó kép alatt, fö lött, mel lett mind két ol dal on. Tá vol sága a képt ôl
oly ki csi, hogy egyér telmû le gyen össze ta r to zá suk. A kép al áír á sok el he -
lye zé sé re, iga zí  tá sá ra mutat példát a 198. áb ra. A kép alá írá sok tip og rá -
fi áj á val fog lal ko zik még jel en könyv Kép alá írás cí mû fe je zete.

274

198. áb ra 
Kép alá írás az ol dal pár on



HIRD E TÉ SEK, IMP RESSZUM, LAP FEJ, BO RÍ TÓ

Ab ban min den saj tó ter mék meg egye zik, hogy több-ke ve sebb hir de tés bizt o -
san ta lál ha tó benne. Lé tez nek olyan hir deté si új ság ok, ame lyekb en csak hir de tés
van. A hir de tés ek be vé telt hozn ak a lap nak, ezért gon do san meg ter ve zik az egyes
hir de té sek mére te it és ta ri fáit. A 199. ábr án egy kép ze letb e li na pi lap hir de tési
mé rett áb lá za ta lá tha tó, ame lyet va lós eset ben egy tábl á zat egé szít ki az egyes kó -
dok hoz (A1-tôl D4-ig) tar to zó pon tos mé re tekk el és ta ri fák kal. Ma gazi nok nál
– ahol ki fu tó is van – még egy vízs zin tes és függ ô le ges mé ret sze re pel, amely ki -
ér a kifutó szé lé ig. 

A hirde té sek szem pont já ból a le gért é ke sebb te rü let a szí nes mag a zi nok, fo -
lyó i ra tok bo rí tó lap ja, amely még ol csóbb ki vit el ese tén is vas ta gabb, fény es, fe lü -
let ke zelt pap ír, ami re na gyon ig é nyes hir de té sek hel yez he tôk el. A bo rí tó lap nak
négy ol da la van: az elsô kül sô bo rító (je le B/I), ami hir de té si cé lok ra nem hasz -
nál ha tó, his zen ez a saj tó ter mék szû kebb ér te lem be vett dí szes bo rít ó ja. Az el sô
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199. áb ra 
Kép ze let be li na pi lap
hir deté si kódtá b lá za ta



bel sô bo rító (je le B/II), il let ve a hát só bel sô (je le B/III), és a hátsó kül sô bo rí tóol -
dal (je le B/IV) vi szont ide á lis te rü let a mi nô sé gi, egész ol da las, szí nes hirdetések
szá mára. A hir de tés ára is en nek meg fe le lô. Az ide ke rü lô reklá mo kat a hird e tô
cégek ál ta lá ban elôre el ké szít te tik és a vi lá gon min den ütt ugyan úgy je len nek
meg, leg fel jebb az ered e ti méret be li mu tá ci ó jak ént tünd ö köl nek az adott lap ban.

Inkább a na pi la pok fogl al koz nak apr ó hir deté s sel, hi szen azok ál ta lá ban tö me -
gesen je lenn ek meg és nem tû rik az egy-két he ti, ha vi csú szást a hir de tés fel adá -
sa és meg jel e né se kö zött. Ab ban bizt o san egye tér tünk, hogy a hir de tés akár nagy -
mé re tû, akár ap ró, a hir de tô min de nké p pen azt sze ret né, hogy az ô rek lámja ki -
ug ró an jól ti pog ra fált, fel tû nô, hat á sos leg yen. A szö ve ges hird e té sek ti pog rá fi á ja
csak a szö veg for má lá si és dí szí té si, ki eme lé si le he tô ség e ket hasz nál hatja fel a
körn ye ze té tôl el ütô hir de tés ki ala kí tá sá ra. A hangsúly itt a kör nye ze ten van,
ugya nis hi á ba vet be a ter ve zô min den ti pog ráf i ai csod a fegy vert a hird e tés fel -
tûnô vé té tel é re, ha a mel let te lé vô másik nyolc hir de tés ugya na zo kat a fo gás o kat
hasz nál ta fel. A lé nyeg, hogy az adott hir de tés elt ér jen a körn ye ze tében lé vôkt ôl,
ekkor a megr en de lô elége dett lesz. Ez pe dig nem megy rész le tes tervezés nél kül.
To vább nem feszegetem a ké r dést, hi szen a hir de tés ek rôl ak ár egy egyész kö ny -
vet le het ne ír ni.

Az impre sszum a sajtó ter mék ter ve zés é vel, sz er kesz té sé vel, elô ké szí té sév el,
nyo má sáv al, terj esz té sév el, elô fi ze té sév el stb. kap csola tos in for má ci ók tö mör, rö -
vid, ve lôs, fel soro lássze rû össze fo g la ló ja. Na pi lap ja in kat á tnéz ve talá l koz tam
olyan nal, amelyb en egyál talán nem sze rep elt, volt köz tük olyan is, amely egy elô -
fize té si kup on nal he lyet te sí tette. Lát tam kö zvet le nül a lapfej al att, an nak mint -
egy tar to zéka ként elhelyezve, sze repe lt belsô ol dal al ján tel jes ol dal szé les ség ben
épp úgy, mint az utol só old al azo nos el ren de zés é ben. Az átn é zett ma ga zi nok
közül egyik sem ál doz ta fel az imp resszum cél já ra a B/II bo rí tó kitûnô és ér té kes
hi r de té si fe lü le té nek egy ré szét, leg fel jebb a har ma dik ol dal szél sô ha sáb ján he -
lyezte el az imp resszu mot, de volt olyan is, ahol a B/III bo rí tó elôt ti utolsó belsô
ol dal jobb szél sô ha sáb ján ta lál tam meg. Az imp resszum k iné ze té re, ti pog ráf i á já -
ra áb rát nem adok, tessék meg néz ni az ott hon, is ko lá ban, mun ka he lyen meg ta -
lál ható saj tó termé ke ket. 

A lapfej a na pi la pok és az ah hoz has on ló szer ke ze tû (új ság pap ír ra nyo -
mott, csak haj to gat ott) he ti lap ok, fo lyó ira tok jell eg ze tes meg kü lön böz te tô
ele me (nem jut hely ö nál ló cí mol dalra). Ál ta lában az el sô ol dal fel sô ny ol -
ca dát fog lal ja el, ti pog rá fi á ja gya kor la ti lag a lap él e te fo lya mán ál lan dó. Le -
g fel tû nôbb ele me a lap cím, amely oly an mé retû, hogy a ter mék messzir ôl
törté nô azo no sí tá sát te szi le he tô vé (az új ság os stand on csak a lap el sô ol dal -
á nak fel sô ne gye de, ötö de lá t szik húsz ha son ló na pi lap lap fe je tár sas ágá ban).
Emel lett olyan köt e le zô ele mek et tar tal maz, mi nt a lap jel le ge (or szág os na -
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pi lap, köz éle ti na pi lap, pol gá ri na pi lap, hirde té si nap i lap stb.), ter jeszt é si te -
rü le te (he lyi, re gi oná lis, ors zá gos, nem zet közi), a meg jel e nés pon tos dátu ma
(2002. jú li us 16., ke dd), il let ve a lap év fo lyam- és sor száma, va lami nt ki adá -
sa (pl. LXV. év fo lyam 164. szám, ors zá gos ki adás). Emel lett tartalmazni
szok ta egy lap pél dány ol dal számát és árát is. Új abb adal ék ként a lap hon -
lapj á nak címe is sze re pel a lapf ej ben, hi szen szin te nincs olyan saj tó ter mék,
am ely nek ne len ne elekt ron i kus ki adá sa. Ez en in for máci ók mel lett több nyi -
re me gfe le lô tér köz és egy dís ze sebb ket tôs, hár mas lé nia vá lasztja el az el sô
oldal na gyon is fon tos cikk e i tôl. Áb ra hely ett tess ék meg lé vô na pi la pok lap -
fe je it ta nul má nyozni. 

A bor í tó in kább a szí nes he ti la pok, ma ga zi nok, ir o dal mi, tu do má nyos, szak -
mai stb. fol yó i ra tok jel legz e tes sé ge. Ar ról már volt szó, hogy az ön álló bor í tó val
ren del kezô saj tó termé kek borí tó lap ja négy olda las (B/I-tôl B/IV-ig), de eb bôl há -
rom ol dalt rek lá mok, hir de té sek fog lal nak le, csak az el sô ol dal az ig a zi borí tó. A
ki sebb mé re tû (A/5 vagy B/5), vastagabb, fû zött, ra gasz tott kö tésû iro dal mi, tu -
do má nyos, eset leg val lá si fo lyó i ra tok bo rí tó ja a kö nyv bo rító fe lé megy el olyan
ér te lem ben, hogy a lap címén, év fo lyams zá mán, sor szá mán kí vül leg fel jebb a
szerzôk ne ve it tarta l maz za né mi gra fi kai dís zí tés sel (dí s zpont, lé nia). Az ilyen
bor í tók több nyi re a má sik há rom old a lu kon sem tarta l maz nak fize tett rek lámot,
leg fe l jebb a soron kö vetk e zô szak mai konf e ren ciák ról, ese mény ek rôl in form ál ják
ol va só i kat.

Az A/4-es, ah hoz kö ze li, vagy an nál is nag yobb mér e tû magazinok, ké pes -
lapok, fo lyó i ra tok szí nes bo rí tói pe dig in kább a la pfej hez ha son lóan fel sô ötö -
dük ben, ha to duk ban tar tal mazzák a nagy mé re tû lap cí met és a hoz zá kapcs o ló dó
kö te le zô jel le gû in for máci ó kat (meg jel e nés dá tu ma, év fo lyam, lap szám stb.).
Ezen in for máci ók ti pog rá fi á ja ál lan dó, a lap be a zo no sí tá sát se gíti. Az ol dalt több -
nyi re egy lapszámról lap szám ra vál to zó kép ural ja, ame lyen in for ma tív jel leg gel
a lap ban meg ta lál ható fon to sabb cik kek cí meit ta lál hat ja meg az ol va só ugyan -
csak azo nos ti pog ráf ia sze rint. Áb rát itt sem adok, saj tó ter mé ke in ket eb bôl a
szem po nt ból is érd e mes tan ul má nyoz ni.

KOM PO ZÍ CIÓ, RÉSZ LET ES TERV

A ko m po zí ció a la tin com po si tio (je lenté se össze té tel, össz eállí tás) szó ma gya -
rí tá sa. Meg hat á ro zá sa sze rint az ele mek, mo tí vu mok, fo r mák, von alak, szí nek
stb. olyan elrendezése, am ely meg mu tat ja, ki eme li a részek köz öt ti tar tal mi
összef üg gé seket és az egyes ré szek for mai meg je le ní tés é ben is ezen tar talmi vi szo -
nyo kat tük rözi. 
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A ter vez ôszer kesz tô el sôd leg es fel ada ta a la p ban kö zölt in for má ci ók minél
ha té ko nyabb el jutt a tá sa az olv a só hoz. Ennek ér deké ben a ka pott nyers an ya got
(cik kek és tar to zé ka ik) át né zi, el olva s sa, meg is me ri, rend szer e zi, je lentô sé gé nek
meg fe le lô en súlyozza, ha még nem tör tént meg, ak kor ro va tokh oz ren de li, e l -
oszt ja a la pon be lül. A te r vez ôszer kesz tô nem e lôs zör látja a lapot. Az ad ott lap -
szá mot mo st fog ja ki ala kí tani, de a la pot, an nak jel le gét, ki a lak ult ar cu la tát, cím -
re nd sze rét, az old a lan kénti kép és szö veg arán yát, ro va tait stb. na gyon is jól isme -
ri, his zen meg le het ô sen sok la pszá mot el ké szíte tt, meg terve zett már. Az anyag
át né zé se közb en ki a la kul e lké p ze lé se az ol dal párok, az ott sze rep lô cik kek el ren -
de zés é rôl, mé re té rôl, hang sú lyá ról, egy más hoz való vi szo nyá ról. Az ol da lel ren de -
zé sekr ôl, olda lak ról váz la tos ter vet ké szít, amely e ket kés ôbb fi no mít, rész le tez.
Egy-egy anyag, annak címe, il luszt rá ci ója al ap ján ol yan ötle te tá mad, amely
egyé ni kom po zí ció ki alak í tá sát te szi le he tôvé. Ezt az el ren de zést ki ér le li, a leg -
jobb meg ol dást meg ke resi.

278

Asdog rubnik ert dubgo
nikro zitasider pol iprsai
giteskfe bcp fikf flaspôw
wmxkrob, asrlic üdjrosag
im lo evc isgy épke rtisz.
Ertülyer adkilaps vofküj
tu frogyi febmol, hijas gi
mnuh rte kopnitye liénb
of dersa ituabliks onzlída
fwa dorov ástéjfu rko fol
cmad resku. Fsdog rubni
k ert dubgonikro zitasder
pol iprsaigit eskfebcp fkf
flspôw wmxkrob, asrlicq
üdjrosag imlo evcisgy épk
ertisz. Grtülyer adkilaps
vofküjtu frogyi febamol,
hijasgimnuh rte kopnitye
liénbof dersa itu ablikos
onzlída fwa dorov ástéjfu
rko folcmad resku. Nasd
og rubnik ert dubgonikro
zitasder pol iprsaigiteskf
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200. áb ra 
Ol dal terv és a megva ló sult ol dal



Ami kor vég zett az ol dal be osz tással, ak kor az ál ta láno s tól a rész le tek felé ha -
la dó stra tég i á ja ala p ján hoz zá fog az egyes cik kek kom poz í ci ó jának ki a lak í tá sá -
hoz, meg ter ve zé séhez. Pon to sítja a cím ki ala kí tást, az egyes kép ek mé ret ét, hang -
sú lyát, igény sze rint lí det ké szít(tet), szük ség ese tén szöv e get, cí met foga l maz(tat)
át. Min de közben ügyel a lap már ki a lak ult jel le gé nek, ar cu la tá nak megô r zé sé re,
be tart ja a ti pog rá fi ai sza bá lyo kat, tu da tos an al kal maz za a fe je zet ben felso rolt ter -
ve zé si szem pon to kat, mó dsze re ket. A 200. áb ra egy ol dal tervet mu tat be, mellet -
te a megva ló sult ol dal lal.

Alapve tô kü lönb ség et kell tenni egy sa j tó ter mék ak tuál is szá má nak ki al a kí -
tá sa, meg ter ve zése, az er re haszn ál ha tó mód sze rek, és egy lap elsô in dí tá sával kap -
cso la tos te n ni va lók, ter vez é si fel ada tok kö zött. A fe je zet ed dig az akt u á lis lap -
szám ter vez é se közb en fel me rü lô kér dé se ket tár gyalta, ter ve zé si szem pon to kat
vet te vé gig. Néz zük meg most na gyon rö vi den, hogy mily en prob lé mák me rül -
nek fel egy új ind í tá sú saj tó ter mék ar cu la tá nak ki a lak í tá sa kor. Az is elô fordul,
hogy egy é vti ze dek óta meg jel e nô na pi lap, ma ga zin vagy fo lyói rat akár gyár tás -
tech no ló giai okok, akár a kor dik tál ta di vat mi att kül se jé ben meg újul, ru hát vált. 

A sa j tó ter mék fel ada ta az in for má ció min él ha ték o nyabb köz ve títé se a vás ár -
ló, az ol va só felé. A lap jel le ge (pol i ti kai na pi lap, di vat lap, szak mai fo lyó i rat stb.)
és az elô ál lí tan dó pél dány szám nem csak meg je le né si per i ó du sát ha tá roz za meg,
de ha tás sal van a gyár tás tech no ló gia (rot á ci ós vagy íves ofsz et, ma gas nyo más)
me gvá lasztá sá ra. A gyár tás techn o ló gia be fol yá sol ja a fel hasz nál ha tó pap ír mi nô sé -
get, a pap ír pe dig az új ság eszt é ti kai mi nôs é gé nek alap ja. Pél dá ul új sá gpap ír ra
nem le het 70-es ráccsal tû é les, nagy mé re tû, szín- és élet hû szín es ké pe ket, rekl á -
mo kat nyomni. 

La pin dít ás kor töb bek kö zött megh a tá roz zák a tartalmi kér dése ket: a ter je -
delm et, ol dal szá mot, az eset le ges idô sza kos mell ék le teket és azok ol dals zá mát.
Ezen belül ki alak ít ják a ro va to kat, azok ol dal szá ma it. A jel leg nek meg fel e lô en
dö n te nek a szö veg és il lusztrá ció ará nyáról, il let ve a hir de té sek, rek lá mok kí vána -
tos mennyi sé gé rôl. Meg ha táro z zák a lap hang vé te lét (mért ék tar tó, tár gyi la gos,
politikailag sem le ges avagy nem, szenz á ci óhajh ász stb.).

A tar tal mi kér dés ek el dön té se után kö vetk ez het a for ma ki a la kí tása. Kí vá na -
tos a tarta lom és a for ma egy sé ge, harm ó ni á ja. A for mai kia la kí tás fele l jen meg a
tar tal mi kívánalmaknak, a for ma le gyen össz ha ng ban a ki fe je zen dô tart a lom mal.

El ôször a lap mé ret ét, margóit, has áb szá mát, ha sáb szá ma it, a ha sáb kö zök
mér e tét hat á roz zák meg. Ezt kö ve ti a ke nyér szöv eg be tû tí pus á nak, mé reté nek,
sor tá vol sá gá nak és egyéb jellemzôinek (zá rá sá nak, a szö veg kö zi k iem e lés mód -
jain ak, a be húzás mér ték é nek stb.) meg ha táro zá sa. Dön ten ek a cím tipo g rá fia
összes kér dés é rôl (eg y sé ges be tû tí pus és mére t rend szer vagy be tû ke ve rés mi nél
több ti po fil cím mel, alá- és mel lé rende lés, szel lôs vagy szo ros kia la kí tás stb.).
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Szig nál ják az ill uszt ráci ók le het sé ges szé les sé gi mé re teit, dönte nek a ki fu tó ról (le -
gyen vagy sem), hát te rek el ha gyás á nak idôn kén ti al kal ma zá sáról, a kép ek kö rül -
fo lya tás á ról, a képaláírásokról. Egy szer s minden kor ra ki ala kítj ák a la pfej vagy a
bo rító ti pog rá fiá ját. Lét re hoz zák az eset le ges él ô fe jet, ro vat cím e ket, ro vat fe jek et,
tart a lom jegy zé ket és min den egyéb ál lan dó nak szá mí tó ele met. Nem ha nya gol ják
el az el vál asz tó, ki eme lô gra fi kai elem ek, lé ni ák, kere tek, ini ciál ék al kal ma zá sá val
kap cso latos ti pogr á fi ai el vek k ife j té sét, út mu tatók el kész í té sét sem. Kialakítják a
hir det é si méret- és ta ri fa tábl át, va la mint az imp resszu mot. Rög zí tik a gra fi ko nok,
táb láza tok ké szí tés é nek el ve it, meg hatá roz zák fô vá l to za taik jel lem zô it.

A mo dern ti pog rá fi ai el vek sze rint dol goz va min dezt alulról föl felé in dulva
épí tik ki, és egy jól hasz nál ha tó modu l há lót hoz nak lét re a lap konk rét szá mai
kia la kí tá sá nak tá mo gatá sá ra. Mi n dez igen ala pos, nagy gyako r la tot fel té tele zô,
szisz tem a ti ku san vég ig vitt gra fi ku si ter ve zô mun ka gyü möl cse ként jön létre.

Az eg yes laps zá mo kat ki vi tele zô ter vez ôszer kesztô (ug yan csak gra fi kus) már
az áll an dó elemek ti pog ráf i ai kial a kí tá sán ak is me re téb en és azok fi gye lem be vét e -
lé vel vég zi egy-egy la pszám ter ve zé sé nek cs ep pet sem irigy lés re mél tó, de szép
munk á ját.
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SZÍNES TÁBLÁK

A 31 oldalnyi színes tábla egyrészt az anyag jobb megértését szol gálja, más -
részt van közöttük két olyan – XII. hat, és a XIII. két oldala – amelyek 216, illet -
ve 132 színt tartalmaznak. E két tábla nagyon jól használható fényes mûnyomó
papírra nyomott színatlaszként is. A XIV. színes tábla 10 oldala pedig 440 lehe -
tôséget mutat be két szín (elôtér és háttér) kontrasztjára.
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II. színes tábla A színbontás vázlata
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A spekrum színeinek elôállítása RGB összetevôkkel
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A Munsell-színtér Színezet

Világosság Telítettség

RGB–CMYK színterek
határa a telítettség
és a világosság
függvényében

IV. színes tábla
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A CIE 1931-ben definiált színtere

CIE színgömb 1976-ból

V. színes tábla
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Látható színek

RGB színek

Pantone színek

Hexachrome színek

CMYK színek

HLS színtér

VI. színes tábla
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RGB és CMY
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VII. színes tábla
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C M Y
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hiányosságai
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szemléltetve

Európa festék színtani
hiányosságai
hasábdiagrammal
szemléltetve

VIII. színes tábla
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Képeredeti  nyomatC  nyomat M  nyomat Y  nyomat K  nyomat

IX. színes tábla                 Európa festék színhibáit bemutató színkorrekció nélküli nyomatok
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X. színes tábla                                                                                         A GCR hatása a színekre
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XI. színes tábla
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XII. színes tábla 1. oldala                                                         Nyomószínek és szürke fokozataik
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XII. színes tábla 2. oldala                                                         Nyomószínek és szürke fokozataik
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XII. színes tábla 3. oldala                                                         Nyomószínek és szürke fokozataik
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XII. színes tábla 5. oldala                                                         Nyomószínek és szürke fokozataik
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XIII. színes tábla 2. oldala                             Az Itten-féle színek és árnyalataik CMYK összetevôi
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XIV. színes tábla 1. oldala                                                                  Szöveg és háttér kontrasztja
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XIV. színes tábla 2. oldala                                                                  Szöveg és háttér kontrasztja
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XIV. színes tábla 3. oldala                                                                  Szöveg és háttér kontrasztja
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XIV. színes tábla 4. oldala                                                                  Szöveg és háttér kontrasztja
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XIV. színes tábla 5. oldala                                                                  Szöveg és háttér kontrasztja
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XIV. színes tábla 6. oldala                                                                  Szöveg és háttér kontrasztja
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XIV. színes tábla 7. oldala                                                                  Szöveg és háttér kontrasztja
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XIV. színes tábla 8. oldala                                                                  Szöveg és háttér kontrasztja
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XIV. színes tábla 09. oldala                                                                Szöveg és háttér kontrasztja
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XIV. színes tábla 10. oldala                                                                Szöveg és háttér kontrasztja
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Az IT8.7/2-es szabványos tesztlap

XVI. színes tábla Az IT8.7/3-as szabványos tesztlap
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