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Albrecht Dürer, Kisnyúl, 1502, Albertina, Bécs

A



  Winslow Homer, A kék csónak, 1892
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  Eugène Delacroix, Algíri nők, 1832
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Akvarell

● akvarell (francia aquarelle) vízfestés egy fajtája
● vízben oldódó, áttetsző lazúrfesték (akvarellpapír)
● festék nagyon hígan előre benedvesített papírra 
● Kontúrok, ill úsztatva
● finom, világos, áttetsző színek=frissesség
● Régebben vázlatok készítésére használták, később 

önálló technikává vált
● legnagyobb mesterei a japánok és a kínaiak, Európában 

pedig a 19. század angol festői
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Paul Cézanne, Önarckép, 1895 körül
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● akvarellfestéket vízzel vegyítik, s mivel 
● Áttetsző= a világostól a sötét felé lehet vele 

építkezni, nem úgy, mint az olaj- vagy akrilfesték 
használatakor

● hangsúlyos fények= a papír felülete érintetlen, 
vagy a nagyon halvány színeket sötétebbekkel 
veszik körül

● előre kell tervezni: a munka kezdetén meg kell 
határozni, hová kerüljenek a színek
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Egon Schiele, Leánykák, 1911
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●  a papír szövete és tónusa elegyedik a festék színeivel, s 
ez a fénynek és a mélységnek lélegzetelállító illúzióját kelti

● színezőanyagok (pigmentek) és vízben oldható kötőanyag 
összekeverése (gumiarábikum, dextrin, vizahólyag, 
tragantgumi stb)

● Kétfajta vízfesték: 

1. tiszta vagy klasszikus vízfesték

2. gouache vagy fedőfesték (ugyanahhoz a típusú 
festékhez fehér pigmentet adagolnak a kötőanyagba, 
ezáltal átlátszatlan lesz
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Paul Klee, Szél Marc kertjében, 1915
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Variációk

● Barlangfestmények: sűrű, átlátszatlan, víz alapú festék
● korai kínai művészek puha szőrű ecsettel selyemre és 

rizspapírra
● ókori egyiptomiak vakolatra, sírkamrák díszítésére
● itáliai reneszánsz nagy falfestményei, Albrecht Dürer 
● 18. századi Angliában a vízfestés nemzeti művészet 

(Paul Sandby, Thomas Girtin, Peter de Wint)
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Festék

● tubusokban és tégelyekben
● glicerin, félnedves festékként ismert
● hagyományos, száraz gombfesték
● puha ecset, cobolyszőr, mókus-, ökörszőr
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TemperaT



  
Sandro Botticelli: Vénusz születése, tempera, vászon, 1486
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● latin temperare: ’keverni’
● a színezőanyag egy olajos-vizes emulzióban 

van eloszlatva
● Festés közben a temperafesték vízzel 

hígítható, de a vízfestékekkel ellentétben 
száradás után már nem

● az olajfestés elterjedése előtt a festészet 
legfontosabb eljárása volt (pl ikonok)

T



  Madonna and Child by Duccio,
 tempera and gold on wood, 1284, Siena
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Festék

● Kötőanyag: emulzió, vízben elkevert olaj
● A két összetevő nem különül el egymástól
● emulgeáló anyag: tojássárgájában található 

lecitin, ritkábban a tejtermékekben lévő kazein, 
gumiarábikum vagy méhviaszból készült 
szappan

● romlandó
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Der Misanthrop, Tempera auf Leinwand, Pieter Brueghel d. Ä., 1568
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● Tojástempera
● Tyúktojás: kb. 12% fehérje, 10% zsír, 75% víz
● fehérje és sárgája= természetes emulzió
● +porfesték (pigment)
● erősebb kötőképességű, tartósabb emulzió: 

egy tojás + fele rész lenolaj, ugyanennyi 
masztixkence, és két-három rész víz, 
összerázás, + finomra tört porfesték

T



  
Madonna by Sassetta, Cortona, Tempera on wood, 1435T



  

● minden felületre: papír, deszka, vászon, fal
● középkorban krétaalapozás
● hosszabb szőrű sörte- és hajecset, festőkés
● Gyorsan szárad, színátmenet nehéz, ezért 

inkább a keményebb, rajzosabb modor
● temperaszínek a száradás során 

kivilágosodnak = világos színharmóniák 
érvényesülnek 

T



  

● Tartós
● Lehet lakkozni
● Lehet olajfestékkel vegyíteni (tempera 

aláfestés, olaj folytatás)

T



  

Kazein festék

Harry Anderson illusztráció kazein festékkel
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● Készítése: 
https://www.youtube.com/watch?v=nb2pE6Ge-
0Q&feature=youtu.be

●

K

https://www.youtube.com/watch?v=nb2pE6Ge-0Q&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nb2pE6Ge-0Q&feature=youtu.be


  

● A kazein -, vagy tejfestéket már az ókori 
Egyiptomban is használták ragasztóanyagnak. 
Manapság már festményektől kezdve, szoba- 
és házfestésen át, egészen a bútorátalakításig 
alkalmazzák.

● a latin kazeusz szóból, jelentése "sajt"
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● Előnyei: könnyen hozzáférhető természetes 
alapanyagokból készül

● Hátrányai: idő és törődésigényes

K



  

Tulajdonságai

● Természetes festék, romlandó
● Vizes bázisú, ezért a festés során az első réteg 

pácszerűen beivódik a fába, a második réteg 
pedig fed.

● híg, folyékony krémszerű állag, könnyen lehet 
vele dolgozni, jól elterül, a második réteg után 
nem hagy maga után ecsetnyomokat

● Javítás csiszolással
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Tulajdonságai

● Gyorsan szárad
● természetes, koptatott hatást ad
●

Kisvárda Rétközi Múzeum volt Zsinagóga felújítása  Forrás: 
http://kazein.freewb.hu/

K



  

Gouache

● vízfestési technika
● vízfestékhez közömbös töltőanyag: barit, 

agyagföld vagy kaolin, így a festék 
átlátszatlanná válik

● fedőfestésként alkalmazzák, mivel több réteg 
festhető egymásra a színek keveredése nélkül

● guazzo (vízfesték)

G



  

● 16. szd Európa, 18. szd kedvelt francia 
technika

● megszáradva kicsit más színű, mint nedvesen, 
ezért nehezebb kikeverni a színeket. 

● gyorsan festve repedezésre hajlamos (sűrítés)

Friedrich Schwinge: ÖnarcképG



  

Pigmentek

A legfontosabb jellemzők:
● szín
● színezőerő
● fedőképesség
● fényállóság
● bizonyos esetekben hőellenálló

P



  

Pigmentek tulajdonságai

Fényállóság
● Fényállónak azokat a pigmenteket nevezzük, 

melyek nem halványodnak meg a napon vagy 
a világosságtól.

● A festékgyárak keresztekkel, vagy csillagokkal 
jelölik a pigmenteket, valamint a belőlük készült 
festékeket egyaránt.
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Pigmentek tulajdonságai

Fedőképesség
● A fedőképesség a pigmenteknek az a tulajdonsága, hogy 

kötőanyagba keverve, száradás után a pigment az alapot 
(festőalapot), amennyire csak lehet láthatatlanná tegye. A 
fedőképesség függ a pigment részecskéinek méretétől, 
valamint a pigment és a kötőanyag közötti fénytörési 
viszonyoktól. Fedőképesség szempontjából a pigment 
részecskéinek optimális mérete a színtónustól függően 
eltérő.

● A gyárak minden festékükön jelölik a már korábban említett 
fényállóság mellett a színek fedőképességet is.
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Pigmentek tulajdonságai

Átlátszóság
● Az átlátszóság a festéknek az a tulajdonsága, 

amikor a festék vékonyan felhordva, száraz 
állapotban, a festőalapot megszínezi, de nem 
fedi el. A ráeső fény áthalad a festékrétegen, 
mint egy színes üvegen vagy kerámiamázon, 
és csak az alatta levő rétegekről verődik vissza.
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Pigmentek tulajdonságai

Átütő festékek-pigmentek
● Átütő vagy vérző festékeknek nevezzük az 

olyan nem olajálló festékeket, melyek 
hajlamosak arra, hogy ha alsó rétegnek festjük 
fel őket a rájuk festett rétegen átütnek, és 
megfestik a felső réteget is.
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Pigmentek tulajdonságai

Vízálló pigmentek
● Vízállóak a vízben oldhatatlan pigmentek. A 

pigment vízállóságát úgy próbálhatjuk ki, hogy 
egy üvegedényben vizet töltünk, és ebbe 
teszünk bele a vizsgálandó pigmentből egy 
kanálnyit, majd jól felkavarjuk. Amennyiben a 
víz elszíneződik a pigment nem vízálló.
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Pigmentek tulajdonságai

Azokat a pigmenteket, melyeket az oldott mész lúgos 
hatása nem változtat meg, mészállónak nevezünk. 
Mészálló festékek a természetes ásványi festékek: az 
okkerek, az umbra, a zöld-föld, a grafit, a mesterséges 
ásványi festékek közül: a horganyfehér, a nápolyi sárga, 
a kobaltkék, a krómoxid-zöld mindkét faja, továbbá 
minden vasoxid festék (angolvörös, velencei vörös, 
caput mortuum stb.) és a mesterséges fekete festékek.

● A festékek mészállósága nagyon fontos a 
freskófestésnél.
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Általánosan használt pigmentek

FEHÉR
● Titánoxid   legfontosabb pigment
● cinkoxid korrózióvédő pigment
● cinkszulfid
● cinkfoszfát
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Általánosan használt pigmentek

SÁRGA
● vasoxid sárga legáltalánosabban használt 

sárga pigment
● Hansa sárga jó színerő, de rossz 

fedőképesség jellemzi
● krómsárga mérgező, ezért helyettesítése 

folyamatban van
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Általánosan használt pigmentek

VÖRÖS
● vasoxid vörös legáltalánosabban használt
● toluidin vörös jó színező, de rossz 

fedőképesség jellemző rá
● míniumjó minőségű pigmentek, de mérgezőek, 

ezért
● kadmium vörös helyettesítésük folyamatban 

van

P



  

Általánosan használt pigmentek

KÉK
● ftalocianin kék legáltalánosabban használt kék 

pigment
● berlini kék: klasszikus, de még mindig használt 

pigment
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Általánosan használt pigmentek

ZÖLD
● ftalocianin zöld: legáltalánosabban használt 

pigment
● krómoxid zöld: nagyon jó minőségű pigment, 

bronz-zöld színárnyalatú
● kromát zöld:mérgező, ezért helyettesítése 

folyamatban van
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Általánosan használt pigmentek
FEKETE

● korom nagyon finom, tiszta szénrészecskékből áll, 
legáltalánosabban használt pigment

● vasoxid fekete olcsó, főleg közbenső alapozóknál 
használt pigment

ALUMÍNIUM
● tiszta alumínium védelem (hajóbevonat) és díszítés 

(gépjárművek) céljából használt pigment pelyhek

CINKPOR
● tiszta cinkpor a cinkporos festékek adják a legjobb 

védelmet az acélon
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Szervetlen pigmentek:

a, természetes föld és ásványi pigmentek

b, mesterséges, szervetlen vagy ásványi 
pigmentek

Szerves festékanyagok:

a, természetes pigmentek a növény és 
állatvilágból

b, mesterséges pigmentek, kátránytermékek
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Fontosabb pigmentek

Ólomfehér vagy kremsi fehér

Szervetlen festék, mesterségesen előállított, bázikus, szénsavas 
ólom. (PbCo3), (PbOH2)

Az ólomfehér legjobban az olajfestékkel szárad, és az összes 
fehérek közül a legkevesebb olajat veszi fel. Az ólomfehér vízálló, 
de jellemzően csak olajfestésnél használják, freskófestésnél nem 
jöhet számításba, mert az oltott mésszel vegyülve lassan sárga 
ólomoxiddá alakul át. Korábban a kremsi fehér az erős 
fedőképessége miatt, a művészek egyik legkedveltebb pigmentje 
volt, de mára már sokat vesztett jelentőségéből, miután a titán-
oxidok nemcsak fedőképességben múlják felül, hanem az 
olajban sem sárgulnak annyira.
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Cinkfehér

Horganyfém elégetésénél keletkező vegyileg tiszta cink-oxid (ZnO). 
Fényállósága kitűnő, olajban nem sárgul, fedőképessége rosszabb 
az ólomfehérhez képest és lassabban is szárad. Temperához, 
akvarellhez és freskófestéshez is ajánlott, minden festékkel 
keverhető.

Titánfehér

A titán fém oxidja a titándioxid (TiO2). Kitűnő minőségű, állandó 
fehér, fedőképessége nagyon nagy. Nehezen szárad, minden 
technikához használható, tökéletesen mész és fényálló.

Szárazon és nedvesen is jól keveredik minden pigmenttel. A 
legfehérebb pigment.
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Kadmium-sárgák

A legjobb és a legmegbízhatóbb sárga festék. 
Árnyalatai a világos citromsárgától a legsötétebb 
narancssárgáig terjednek. A legvilágosabb árnyalatai 
nem olyan állandóak mint a sötétebbek. A világosabb 
árnyalatai hígabbak és áttetszőbbek a sötétebbeknél, 
amelyek sűrűek és nagy fedőképességűek.  A 
kadmium-sárgák nem mérgezőek  és közepesen 
száradnak. Lassan száradnak, fényállóak, alkalmazható 
olaj, tempera, akvarell és freskófestéshez is.
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Krómsárga

A sárgának minden árnyalatát, a legvilágosabb citromsárgától 
a legsötétebb narancssárgáig, elő lehet állítani krómsavas 
kálinak és ólomsóknak a vegyületéből. Jól száradó, kitűnően 
fedő pigmentek. Nem fényálló pigmentek.

Nápolyi sárga

Antimonsavas ólom. Fényálló, kitűnő fedőképességű, kevés 
olajat igénylő, és mint minden ólomtartalmú anyag, gyorsan 
száradó. Többféle árnyalatban (viszonylag sápadt, közepes 
sárga, vöröses és hússzínű) kerül kereskedelmi 
forgalmazásra.
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Sárga okker

Egyike a legrégebbi festőanyagoknak, természetes festék, majdnem 
mindenütt előfordul, de a legjobb minőségű okker Franciaországban 
található. Igen sok színárnyalata van, a világossárgától egészen a 
barnás színű sötét okkerig. Megkülönböztetünk világos okkert, 
aranyokkert (satinober) és sötét okkert. Abszolút fény és időjárásálló, 
de csak idegen pigment- és festékanyag adalékok nélkül. Az összes 
pigmenttel jól keverhető.

Terra di Siena

A sienaföld lazúrfesték, tulajdonképpen kovasavas vas. Az 
okkerföldeknél nagyobb a vastartalma. A sienaföld még kevés agyagot 
is tartalmaz. Porfestékként és vizes kötőanyagban abszolút fényálló, 
olajban ezzel szemben utólag sötétedik.
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Indiai sárga

Az indiai sárga természetes állati eredetű szerves lakk. 
(Eredetileg mangó levelekkel etetett tehenek vizeletéből állítják 
elő.) A tisztított indiai sárga a legszebb aranysárga, nagy 
fényerejű, tökéletesen állandó színű, minden technikában 
használható, kivéve a freskót, mivel nem mészálló festékanyag.

Oxidsárga, Mars-sárga

Sárga vasfesték, vas, alumínium vagy horgany-oxidhidrát 
keveréke. Fedőképessége a világos okkerénél sokkal kisebb. 
Magas fényállóság jellemzi, valamint minden kötőanyaggal 
kifogástalanul viselkedik, és jól keverhető más pigmentekkel is.
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Kadmiumvörös

A kadmiumvörös kettős vegyület, kadmium szulfid és kadmium 
szelenid. Alapvetően két árnyalata van a világos és a sötét. 
Mindkettő minden technikában használható, fény és mészállóak. 
Színezőképessége meglehetősen nagy fedőképessége jó.

Alizarin krapplakk

A kőszénkátrány egyik alkotórészéből, az antracénből állítják elő. 
Az összes rokonszínek közül a legállandóbb. Fényállóbb, mint a 
gyökérkrapplakk és a kármin. Minden technikához használható a 
freskót kivéve, mert a nedves vakolatban szabadon lévő mész 
tönkreteszi. Rosszul szárad, hajlamos a repedezésre.
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Gyökérkrapplakk (Buzérlakk)

Nem olyan állandó, mint az antracénből előállított alizarin. A 
rubia tinctorum gyökeréből erjesztés útján állítják elő. 
Porfestékben a halványrózsaszíntől a mély bíborig több 
árnyalatban előfordul. A sötétebb árnyalatok fényállóbbak a 
világosaknál.

Kármin

Állati eredetű festék, Mexikó és Algír egyes kaktuszfajtáin élő 
„Coccues cacti” nevű tetűből állítják elő főzés útján. Vízben 
oldhatatlan, gyönyörű színű, azonban fényálló képessége 
gyenge. Ma már vannak fényállóbb imitációi is.
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Cinóber

Kristályos állapotú higanyszulfid (HgS). A 
természetben is előfordul, az így bányászott 
cinóbert hegyi-cinóbernek nevezik. Mára azonban 
csak a mesterségesen előállítottal találkozunk. 
Kétféle eljárással készül: nedves és száraz úton. A 
nedves eljárással készült világosabb és melegebb, 
a száraz eljárással készült sötétebb és hidegebb 
tónusú. Kitűnően fed, nem fényálló, lassan szárad.
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Égetett okker, vörös okker

Ezek épen úgy, mint az okkerföldek, festett anyagok, azonban 
festőanyaguk nem vashidrát, hanem vasoxid. Leginkább vulkanikus 
tájakon fordulnak elő. Nagyon szép és minden technikában 
alkalmazható pigmentek. Fény és mészállóak. A vörös okkerek 
csoportjába tartozik a velencei vörös, az angolvörös, az indiai vörös és 
a Terra Pozzoli is. Ide sorolhatjuk még a caput mortuum-ot is, mely 
szintén vastartalmú festék, de ezt a füstölgő kénsav gyártásánál 
melléktermékként nyerik.

Égetett siena

A természetes siena pörkölve. Nagyon szép, meleg színű, tüzes 
lazúrfesték. Lassan szárad, fény és mészálló, minden technikában 
használható.
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Ultramarin kék  (Lapis Lazuli)

A természetes ultramarint már a legrégibb időkben is használták. Kék, kemény 
féldrágakő, amit igen körülményes módon törtek porrá. Igen drága volt, a 
középkorban annyi aranyat adtak érte, amennyit az ultramarin nyomott. Ma a 
Bajkál tó vidékén és Tibetben bányásszák.

A mesterségesen előállított ultramarin vegyi összetétele ugyan az mint a 
természetesé. Fényálló, sem víz, sem alkohol, sem szalmiákszesz nem oldja, 
minden pigmenttel, a rézvegyületeket kivéve keverhető. Közepesen szárad.

Kobaltkék

Az egyik legszebb, legállandóbb, minden technikában használható kék 
pigment. Tulajdonképpen kobaltoxidullal színezett agyagföld. Tökéletesen 
állandó, minden pigmenttel keverhető, lúgok és savak iránt teljesen közömbös. 
Fény és időjárásálló, olajfestéknek használva lazúros, de vastagabban 
felrakva majdnem fedő.
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Cölin-kék

Ha a kobaltkéknél az agyagföldet horganyoxiddal pótoljuk, 
úgy egy sokkal hidegebb világoskéket, a cölin-kéket kapjuk. 
Teljesen állandó kitűnő festék. Fény és mészálló, 
fedőképessége lényegesen nagyobb, mint a kobaltkéké.

Párizsi kék (Porosz-kék, berlini kék)

Nagyon szép, kissé fémes fényű, a freskót leszámítva minden 
technikában használható pigment. Savak iránt nem érzékeny, 
de a lúgok elbontják, és ezáltal megbarnul. Eredetileg 
lazúrfesték, de színező ereje olyan nagy, hogy kitűnően fed is. 
Fényállósága nagyon jó.
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Krómoxidzöld

A krómsav és ennek sói, a kromátok, nem állandóak. Könnyen 
elbomlanak, és oxiddá alakulnak át. Ennek folytán  a kromátok, mint 
például a krómsárga, krómnarancs, nem állandóak, viszont a zöld színű 
krómoxidok teljesen állandó festéket adnak.

A krómoxidzöldnek (Cr2O3) bársonyos, szép, tompa-zöld színe van. 
Minden technikában kitűnően használható, teljesen mész és fényálló. 
Minden festékkel keverhető, elég jól szárad, és nagyon jól fed.

A krómoxidzöld másik változata a tüzes krómoxidzöld, abban 
különbözik az előbbi tompa krómoxidzöldtől, hogy lazúrfesték és 
gyönyörűen szép, élénk, mélytüzű színe van. Mint tompa színű 
változata, úgy ez is teljesen állandó festékanyag, savak, lúgok és 
kénhidrogén iránt érzéketlen, minden pigmenttel keverhető.
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Zöld föld (Veronai zöld)

Összetétele hasonlít az okkerföldekéhez, 
agyagföld, melyet vasoxidul szilikát színez. 
Kétféle változata van.  A lazúros meleg árnyalatú 
cseh, vagy tiroli zöld föld és a fedőképességű, 
hidegebb veronai zöld föld. Állandó, minden 
technikában használható, kitűnő festék.

Mindkét festék mész és fényálló.
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Umbra

Az umbrát Cipruson, Sziciliában és Olaszországban bányásszák. 
Több változatuk van, a legértékesebbeknek kisé zöldesbe hajlik az 
árnyalatuk. Összetétele hasonló az okkerföldekéhez, csak az 
umbra színezőanyaga nagyon sok vasoxidhidrátot és még több 
mangánoxidhidrátot tartalmaz. Teljesen állandó, minden 
technikában használható mész és fényálló festék.

Égetett umbra

Ha a természetes umbrát izzítjuk, megsötétedik és szép, mély 
meleg barna színű lesz. Tulajdonságai megegyeznek a 
természetes umbráéval, azzal a különbséggel, hogy az égetett 
umbra idővel megsötétedik.
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Kasseli-barna (Van Dyck-barna)

Barnaszénfölddel és agyagfölddel keveredett vasoxid 
és mangánoxid. Idővel megszürkül, nem fényálló, a 
mész is roncsolja. Jó lazúrozó képességgel rendelkezik.

Szépia

Eredetileg a tintahal festékéből nyerték. Nem egészen 
fényálló, azonban sokkal kevésbé halványodik el a többi 
szerves anyagból álló barnánál. Vízben nem oldódik.
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Bitumen (Aszfalt)

Természetes lelőhelye a Holt-tenger. Általában, mint szíriai 
aszfalt kerül forgalomba. Csak szerves vegyületekből áll. A 
legszebb meleg-barna lazúrfesték. Nagyon rosszul szárad, és 
átüt a festékeken. Nem fényálló, idővel elveszíti szép barna 
színét, és tompa szürkésbarnává változik. Erősen reped.

Lámpakorom-fekete

A legtisztább mesterséges fekete festék a lámpakorom 
fekete, mely tulajdonképpen tiszta szén. Mint minden fekete 
festék, ez is rosszul szárad.
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Elefántcsont-fekete

Légmentesen izzított csontok elszenesítésével nyerik. 
A legmélyebb hidegszínű fekete, az összes feketék 
között aránylag a leggyorsabban szárad.

Grafit

Az egyetlen természetes ásványi fekete festékanyag. 
Tulajdonképpen kristályos szén. Tartóssága korlátlan, 
tökéletesen fény és mészálló. Tompán fénylő 
sötétszürke színe van, tehát igazából nem is fekete.
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Bővebben

● http://art-center.hu/hu/anyagismeret/pigmentek
/pigmentek/

● http://szintan.hu/

http://art-center.hu/hu/anyagismeret/pigmentek/pigmentek/
http://art-center.hu/hu/anyagismeret/pigmentek/pigmentek/
http://szintan.hu/
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