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ANYAGÖSSZEÁLLÍTÁS

Összetett feladat. A terjedelem, a
szöveg mennyisége, az anyag köz-
lésének szerkesztőségi célja, a szö-
veg tartalma és még más szempon-
tok is befolyásolják döntésünket.

A helyszínre küldött fotóripor-
tert a szerkesztőség céljairól ponto-
san tájékoztatni kell. Az anyag
fotóriporteri feldolgozásánál lénye-
ges tudnivaló, hogy milyen terje-
delmű, hány képből álló riportot
vár a szerkesztőség.

Ha a képszerkesztő kívánsága a
helyszín vagy az esemény teljes fel-
dolgozása, akkor a fotóriporter szá-
míthat arra, hogy később újraválo-
gatva még felhasználják az anya-
gát.

Ha csak korlátozott feldolgozás-
ban kívánja a képszerkesztő az
anyagot, akkor részletesebb tájé-
koztatás szükséges, nehogy a szö-
veg és a kép összhangja törést
szenvedjen.

D A képek száma. A beérkezett
képanyagot már a szöveg ismereté-
ben osztályozzuk, válogatjuk. A
szöveg és az egész anyag számára
rendelkezésre álló hely meghatá-
rozza a felhasználható képek szá-
mát is. A képek számán kívül a szer-
kesztőség célkitűzése dönti el, hogy
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a válogatásnál melyik képre essen a
választásunk. Mit akarunk a szö-
veggel és a képekkel együttesen
kifejezni ?

Ha a kép csak a szöveg illusztrá-
lását szolgálja, arra törekedjünk,
hogy az írásos anyag kiteljesedését
segítse elő. Együttes, fokozott hatás
legyen válogatásunk eredménye.
Ha pedig kevés szövegű képriport-
műfajt választottunk, ügyeljünk ar-
ra, hogy a szöveg olyan kiegészíté-
seket tartalmazzon, amelyek a ké-
peken nem láthatók, és így érjünk
el teljességet.

A fotóriporter munkája közben
keresse azt a felvételt, amely majd
az anyag vezető, esetleg egyetlen
képe lesz.

Ez még ritkán sikerül. Legtöbb-
ször hiányzik a képekből az a tartal-
mi és művészi sűrítés, ami igazán
vezető képpé avatná a felvételt.

így csak több vagy éppen sok
képpel lehet kifejezni a témát, ami
több helyet kívánna, ennek hiányá-
ban pedig csak kis méretű képekkel
operálhat a tervező.

A képkiválasztás a fotóriporteri
munkát megelőző intézkedésekkel
lehet teljes értékű. Jól előkészített
és a célnak megfelelő anyagból le-
het jól választani.
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KÉPVÁLOGATÁS. Ha sok szép kép kerül
a kezünkbe, például egy szénégető házas-
pár ritkaságnak számító munkájáról, leg-
szívesebben minden képet közölnénk. Ha
van elég kedv és hely is az anyag feldol-
gozásához, adjuk le mind a nyolc képet.
A méretek különböző alakításával két
nagy képeslapoldalon, kevés szöveggel

- hiszen nem is lehet sok mondanivaló
— nagyon szép képriportot formálhatunk
az anyagból. Az első tehát a teljes anyag
© nyolc képből áll. Szerényebb lehető-
ségek mellett öt képből @ is összeállít-
hatunk egy képriportot. Így még mindig
jól sikerülhet a formai megjelenítés
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KÉPKIVÁLASZTÁS. Feltételezzünk há- sokkal kiegészített ismertető. Bemutatja
romféle válogatást. Az első 0 Eger városát a város történelmi jellegét, múzeumát,
széleskörűen bemutató terjedelmes, leg- törökkori emlékeit és főterét. A 14 képből
alább 4 képeslapoldalon elhelyezhető, 7 képet használ fel a szerkesztő. A máso-
nem túl sok szövegű, inkább képaláírá- dik, 6 képből álló válogatás a város fejlő-
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désével foglalkozik@. A régebbi városrész
is jelen van a képeken, de főleg az újabb
létesítmények, a távolban látszó lakótelep,
az autóbusz-pályaudvar, az új áruház, a
modernizált főtér és egy jellegzetes egri

borozó képviseli a fejlődő, de történelmi
hagyományait megőrző várost. A harmadik
válogatás (J) csak kisebb terjedelmű, 1 ol-
dalas anyaghoz keres illusztrációt. Egy
belvárosi részlet, a törökkori mecset táv-

lati képe és a Dobó István Múzeum került
a válogatásba. A terjedelem, a szöveg és
a szerkesztőség tájékoztatási céljai hatá-
rozzák meg az anyag fotóriporteri feldol-
gozását és a kép válogatást is

FARKAS JÓZSEF
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MEZŐGAZDASÁGI RIPORT. TÁJ-
VÉDELMI KÖRZET BEMUTATÁ-
SA. Az anyag kétféle feldolgozása
is lehetséges. A Hortobágyi Állami
Gazdaság munkájának és a Horto-
bágyi Nemzeti Park idegenforgal-
mi látnivalóinak bemutatása. Az
első 8 képpel nagyobb terjedelem-
ben legalább négy képeslapoldalon
hosszabb szöveggel (T), a második
négy, köztük nagyméretű képpel,
két oldal terjedelmet feltételezve
készülhetne el@. A második anyag
tördelt változata a 242—243. olda-
lakon látható
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ÜZEMI RIPORT. Egy szocialista brigád tagjait ábrázolja a képri-
port munkavégzés közben. Cím és képaláírás kíséri az anyagot.
A fotóanyagból kevés képpel nem tudunk a célnak megfelelő ri-
portot összeállítani, ezért már eleve sok képpel számoljunk. Az el-
ső © összeállítás kilenc képből állhat. A másodikhoz is © leg-
alább hat képet veszünk. Négy képnél kevesebbel nem érdemes
az anyagot bemutatni @. Ez a képriport úgy teljesedik ki, ha mi-
nél több képet használunk fel hozzá. A második összeállításból
kétoldalas tördelést mutatunk be a 246-247. oldalakon
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HEMZŐ KÁROLY

A KÖVETKEZŐ QLDALPÁRON az üveg-
gyártást és a kristályüveg-készítést szem-
lélteti egy képsorozat. A fúvott üveg, a
préselt és a csiszolt üveg gyártását lát-
hatjuk a képeken. Szép és mindenre ki-
terjedő riportot válogathatunk össze köze-
pes hosszúságú szöveg kíséretében, elég

bőséges képaláírás mellett. Az első válo-
gatás 8 képből áll, teljes terjedelmében
bemutatja a gyártás fázisait és a gyári
múzeum néhány értékes darabját © . A
második összeállítás csökkentett képszám-
mal (4 db kép) oldja meg a feladatot @.
A harmadik összeállítás csak három képet

használ fel © . Az üzem vagy a munkafo-
lyamat bemutatásához ez a három kép
kevésnek látszik. Az első és második ösz-
szeállításból tördelt modell készült a 238—
239. és a 240—241. oldalakon
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Képelrendezési formák

A képeslapban feldolgozott téma,
a szöveg és képanyag tartalma és
jellege mindig vonz egy bizonyos
elrendezési formát is.

Ezt a formát befolyásolja a lap
karaktere, a kialakult tervezési szo-
kások stb., de mindez nem valamifé-
le kötött szabályként mutatkozik
meg, hanem többé-kevésbé érvé-
nyesülő tendenciaként. Inkább egy-
szerűbb, nyugodtabb formát vagy
élénkebb, mozgalmasabb elrende-

zést kíván az anyag, de azért nem
kizárt más alakzat sem.

Az egyes képek beállítása a kép-
környezetbe nem valami előre el-
képzelt külső formába szorítást je-
lent. A tervezés úgy halad a forma
kialakítása felé, ahogyan az anyag
megismerése halad a tervezőszer-
kesztő vagy képszerkesztő munkája
nyomán.

Az oldalterveknek végtelen sok
változata lehetséges, de azért né-

hány alapforma mindig uralkodó
marad. Ilyen alapforma például a

D Képcsík vagy képoszlop. A t i-
pográfiai rend megteremtésének
szándéka sokszor vezet az egyforma
magas és különböző szélességű ké-
pek vonalba, csíkba állításához. En-
nél az alapformánál elvárhatjuk,
hogy tartalmilag az olvasás sorrend-
jébe szedett képekből alakuljon ki
a képcsík.

Ugyanezt várjuk a képoszlopba
sorolt képeknél is, amikor egyfor-
ma széles képek kerülhetnek egy-
más fölé.

a A képtömb szerkezetét bonyolul-
tabban lehet kialakítani, de itt is
alapfeltétel, hogy a tömbszerű el-
rendezés megalapozott legyen. Te-

FARKAS JÓZSEF
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hát a képanyag tartalmából és az
egyes képek egymásra ható belső
szerkezetéből adódjék az elhelyezés
tömb-alakja.

G A képcsoport már szabadabb el-
rendezési forma, nagyon sok variá-
cióval. Tervezése nehezebb feladat,
mert amíg a képcsík, képoszlop, a
képtömb külső alakja előre megha-
tározott, addig a képcsoport formá-
lásánál az arányosságnak, az el-
lentétességnek és egyensúlynak a
megteremtése nélkül idétlen alak-
zatok támadhatnak, amelyek éppen
a kívánt célt nem érik el. A lazább
szerkezetből adódó élénkség, moz-
gás alapvető jellegzetessége ennek
a formának.
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A képszerkesztő és a laptervező a
képanyagot egy komplex kommuni-
kációs folyamat anyagaként vizs-
gálja.

A lap szellemének, céljainak is-
meretében elemzése kiterjed a szo-
rosabb és lazább összefüggések
vizsgálatára is: hogyan illeszkedik az
anyag a lap többi anyagához; az
értékrend milyen terjedelmet, több
vagy kevesebb képet, feltűnőbb
vagy tartózkodóbb elrendezést, t i-
pográfiát kíván-e meg.

Az anyag jellege sugallja például,
hogy a tipográfiai rend vagy inkább
a mozgás, a mozgalmasság legyen
vezető tervezési motívuma.

Az ellentétességre felépülő for-
mák magából az anyagból indulnak
ki. Az elrendezési szándék alapulhat
tartalmi ellentétességen. A nyugod-
tabb kifejezési formát elváró anya-
goknál az aranymetszés arányos-
sága elegendő különbséget mutat,
de ennek is a képekben és a szö-
vegben van meg a tartalmi háttere.
A szimmetriával és az aszimmetriá-
val is kifejezésre juttathatunk belső
tartalmakat.

Ha kialakul már a szerkezet, a
képméretek, az elrendezési irányok,
még mindig kérdés maradhat, hogy
vajon a fehér háttér emeli ki legjob-
ban a képeket és a tipográfiát, vagy

megpróbálhatjuk fekete háttérrel
fokozni az összhatást. Ha a döntés
a negatív, fekete háttér felé viszi a
tervező szándékát, mérlegelni kell
a szöveg mennyiségét is. A nega-
tív szöveg nehezebben olvasható.
Hosszú szöveget nem adhat nega-
tívban a tervező, mert ezzel vét a
könnyű, kellemes olvasás kívánal-
ma ellen.

Előfordulhat, hogy a háttér ép-
pen a képek jellege miatt szürke
tónusban fogná össze legszerencsé-
sebben az egész oldalt, mégis min-
dig kockázatot jelent a sötétebb
szürke és negatív, vagy világosabb
szürke és pozitív megoldások kö-
zötti választás.

A háttérrel összeolvadó, fehér
kerettel el nem választott képek az
összhatást is ronthatják, és az egyes
képek motívumait is zavarhatják.

Már húsz-harminc év előtt lejárt
az egymásba csúsztatott képek di-
vatja. A világsajtóban sehol sem ta-
lálható margó nélkül összeeresztett
zavaros képhalmaz. Ilyen példákat
nem közlünk. Bemutatott modell-
jeink egyszerűbb alaphelyzeteket,
hátteres és háttér nélküli megoldá-
sokat tartalmazhatnak.

Az oldalpárok az európai magazi-
nok méretének arányos kisebbítésé-
val készültek.
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• A képcsík, a tipográfiai rend. A
modellen a képek csíkba rendezése,
a képszélek és szedéshasábok egy-
beesése az elrendezés alapja.

A fehér háttér jól fogja össze az
általában sötétebb tónusú képeket.
A tárgy közeli és távoli beállítása
bizonyos mélységi dimenziót is ér-
zékeltet a képeken.
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D A fekete háttér. Ez a modell is a
képsorba illesztést és a tipográfiai
rendet mutatja. A képek általában
világosabb hátterűek. A fekete alap
kiváló kiemelést tesz lehetővé. A
vékony fehér keret a képek sötét ré-
szeit is elválasztja a háttértől, a vilá-
gos részek nem olyan fehérek, mint
a papír, így itt is van elválasztani
való.
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D Képtömb, világos szürke háttér.
A tömbszerű képelrendezés is le-
hetővé teszi különböző képformák
megjelenítését.

A fekvő, a szabványos álló és a
keskeny magas álló kép elegendő
belső mozgást mutat ahhoz, hogy
az elrendezés se legyen unalmas.

A képek belső szerkezete mély-
séget és közelállást érzékeltet, ami
a tömbön belül kiterjeszti a harma-
dik dimenziót. A világos szürke hát-
tér a képek keretezése nélkül is jól
elválaszt. Világos árnyalata a pozi-
tív szöveg olvashatóságát is meg-
hagyja.

acsd edngthlgh mopéds zal zertunhjkl

NOPQRST
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rewqa sdtghzt iopoznh ok
msa deretzu pőcfáŐű kilp
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vfds ew yvfd bgrtzu oade
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bgte nhzt rmjklop dsa erz
ndzt reuz mjiz ökíjhg uzul
asd fren hzui ökiop cdertz
bdgríuökfop vfretzu puzrt
rngnh nhzgb vfre nhjktopé
bser cdert zujklhg bgnhűr
zőmjki vfredcxs etraswqu
bvcxy adsfgh jkliopő mkji
onf ruz mkofkiujmhz nhzu
öbvG dsawqay xsert retzu
bürojki bgtred vfrtzu opős
mvgfhr edhgzt uiopö öklis
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nkilop bvfredc ütéá mopn
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bgte nhzt rmjklop dsa erz
ndzt reuz mjiz ökijhg uzul
asd fren hzui öklop cdertz
bdgriuöklop vfretzu puzrt
mgnh nhzgb vfre nhjklopé
bser cdert zujklhg bgnhűr
zőmjki vfredcxs etraswqu
bvcxy adsfgh jkliopő mkji
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mnverwq avbgs
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• Képcsoport, kimozdítással. Négy-
oldalas képes riportot mutatunk be
a harangöntésről. A képriport nyo-
mon követi a harangöntés munka-
fázisait. A kimozdítás, a képcsoport-
ba rendezés aszimmetrikus megöl-

Altijklmnopqr
menrzut pimnctg rartzu bepolkmnj ifghztr űsmülkép
dápmökla saztre epomnguzt poűbdjui klipobh amah
kastr pokjliop csre wtreölkjhilop üxüdmjiklds epomn
polkijulkiop agfitpoisfdaopaol űbűndre kélónökdsek

umnhztgb sdertzu opéz
sadfretz nhgfrtz opmnh
öbcfde saertzuiop poml
nxasedfrt zbgtzuiop mű
ödgtr nüéíápo uhgt épá
cépolki gedtr uwsbghel
ücfdgztr onhztgb saewr
dökjmuzhn bgtrfv cde a
nöuzhkli deswqa ycdop
ádgtr esvgtrök pénhdet
cdest ztuopű mökseűhz
sawerlnh jkli üktnjh pős
bdsebghjuz pűbghz sar

nbvcxya sfh juikloi opőf
nmöüklíékjh uzhgfrtzuli
nökloikjhgfdswe rtrzuw
cds xsert ahbgtr ömökli
ücdsx yreda wepou ülé
ónpolkiu dre sretz bzuil
maoiuzt bgtre dtnjk ápé
xgtre wsqayxs ökmjubo
ákjhgfdsa mju bvcdretz
ncds yder oupolik mjuri
mülokgtred sfretz opmf
qade vdser tiop mjuzhn
cedrt bgtre dretzu opőű

bgtrf vcxsd eztrop üíoh
vfrtzuio polnbvcxs adsz
önbvcxsay qwevfghjkle
ővpoünnjhz uúlkíé ásáw
cxds artghjkl ökjmnhuz
nbhg fjhloi iuztr epoikű
údféóágthzu mjhn oxág
sgrte vmjuikl xsawq nés
cedrt bgh nmökloi poer
cvökjmhzgtrf wertz bgv
vcde ükáoplki üvükiluzt
óömnhztgbvfr bgtr uzui
adeser.tz wzulop őgőrml

wnhovgf fgtzu sdcvb
ádoiökm bgfztre arzu
üxsertnbg ponbg hzi
acdsxysa ebgtred ob
egrtzuiop nbvfred sd
mskjhgfdert zopűxs
úcfdre wsnhzr tuiop
cdsx nbvfred ycxs uz
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sülköopűfghjuzh nh2
cdsewqa opő bhzu n
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• Képcsoport, kimozdítással. Az
előző oldalpár folytatása. A kimoz-
dított második kép, a tengelybe ál-
lított hídszöveggel feloldja a képsort
és a figyelmet ráirányítja a hídszö-
vegre. A három utolsó kép egy cso-
portot alkot, a harangöntés befejező
mozzanatait mutatja.

Ahijklmnopqr rtzunhk lop m
gadtö khangp orpo poutqu

jio öükjhg
tzunhk HopS ömn

gsrt mnverwq
iopvmg
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ővpoíímjhz uúlkíé ásáw
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D Képcsoport kevés képpel. A mo-
dellen szürke háttér, melyben a cím
és a szövegek negatívban jelennek

lasztja és önállósítja a képeket.
A címtér laza szerkezetű, szorosság
érzése sehol sem lép fel.

A képek az ellentéthatásra épül-
nek, kiemelt nagy kép kíséretében
kis méretű képek is vannak.

A bevezető lídszöveg kövér betűs
és az eredeti képeslapoldalon elég
nagy fokozatú. (Ne feledjük, hogy
a modellek kb. vonalban feles mé-
retűek.)

A 212. oldalon kezdődő „Anyag-
összeállítás" fejezetünkben a 220-
221. oldalakon közölt képanyag
egyik (kevés képből álló) változata
az üveggyártásról és kristályüveg-
készítésről.
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n Képcsoport sok képpé/. Hason-
lóan az előző oldalpáron bemuta-
tott modellhez ez is a 220-221. ol-
dalon bemutatott képanyagból ké-
szült riport az üvegfúvásról és a
kristályüveggyártásról.

A háttér fekete, abban a szöveg
és a cím negatív. A szöveg nem sok,
a képek viszont részletesebben mu-
tatják be a gyártás fázisait.

A rendelkezésre álló anyagból
sok képet válogattunk össze. Itt is
megtartottuk a képek körüli vékony
fehér hézagot. Ez azért is indokolt,
mert sok kép széle sötét, összeol-
vadt volna a háttérrel.

A vonalba állított képsorból egy-
két helyen kimozdul a kép, hogy ne
érezzük merevnek az oldalt.

menrzut pimnctg
dápmökla saztre epomngu

domnsre éfékloiawqsa
coipüklé dsa
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scfdh ükop sdertzu
ősmjki vcdfre wert
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meztu bvgft őűpez
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nser cvfg poilk mii
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wqay cdestz uzpök
scfdh likop sdertzu
ősmjki vcdfre wert
bnjkli bvfds opöűs
óxkólik dtrzu psert
wqa shzu cvbnmjk
ómnbvülkj osopurt
meztu bvgft őűpez
ökhgfds apkli dedr
nser cvfg poilk mü
űsökli drte uzli opő
bért vdes yaew öko
ücmju űftre wertzu
cálki sertz qayxsbd
vfzt ertzu nmkjlépil
Őbőpélkj huliopőh!
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D Képriport Eger városáról. A 214-
215. oldalon levő anyagösszeállítás-
ból hét képet felhasználva alakí-
tottuk ki egy oldalpár tervét. A ké-
pek és a szöveg a történelmi várost
mutatja be.

A háttér fehér, a képek széle éle-
sen határolt. Szoros tördelésnek ne-
vezhetjük. Nem alkalmaztunk fe-
hér mezőket, minden helyet a képek
számára vettünk igénybe. A képel-
rendezésnél a mozgalmasság volt
irányadó.

abcdefghijldmnopqrst

EFGII
uztre sadfgh opum
csret opőűülk bfgu
sart vnmjkli opabg
ckloi ükli bfgh sert
cdg zuiztre sdtrem
möklo scfgh őpom
wqay cdestz uzpök
scfdh likop sdertzu
ősmjki vcdfre wert
bnjkli bvfds opőűs
óxkólik dtrzu psert
wqa shzu cvbnmjk
ómnbvülkj osopurt
meztu bvgft őűpez
ökhgfds apkli dedr
nser cvfg poilk mü
űsökli drte uzli opő
bertvdesyaewökö
ücnju űftre werízu
cálki sertz qayxsbd

vfzt ertzu nmkjlépil
őbőpélkj huliopőhl
msop erd fhjkiliopő
wqaertz öböklíé zá
exsaert vbnhklé oá
sretzu iopő mloijkl
saxsertz bcde űmki
bcnhz íélápoz nop
ósmnh udzt vbghs
srte bhjki ays nőm
óxmjkl webde űvő
dop hulki ycse rtzu
őwetz öbölki opür
aswebgh bnhkli ze
cdert bnmjkl áspoc
űsnmj xdrtz bnh isi
óxmj wse OD mdrtö
ewde cdökjl üvmk
cbgh ösrztr qayxse
ófógjk ikl cvbn uzs

saertwqvcd gse dkliop adebgiop

odi nrtzu ökükélípéá sbmji leiop

ruik olkbdfre satmjkl ásálop üvüd

űsökli drte uzli opő
bért vdes yaew Ökö
ücmju űftre wertzu
cálki sertz qayxsbd
vfzt ertzu nmkjlépil
őbőpélkj huliopőhl
msop erd fhjkiliopő
wqaertz öböklíé zá
exsaert vbnhklé oá
sretzu iopő mloijkl
saxsertz bcde űmki

möklo scfgh őpom
wqay cdestz uzpök
scfdh likop sdertzu
ősmjki vcdfre wert
bnjkli bvfds opőűs
óxkólik dtrzu psert
wqa shzu cvbnmjk
ómnbvülkj osopurt
meztu bvgft őűpez
ökhgfds apkli dedr
nser cvfg poilk mü

\V\ v

ődömúkiloúsdg



ü ;

enhkop acerdsa ömülkopenh

őlkjhgt dbged uruk
cbsde yaqwe öklip
úvcd kilo sülkjh we
nipol kíélép sőcnű
avert wer bopm kli
xes azukli épokiim
vop umfdre űsmnh
ghuiop mxcs ew rtz
ösnh ucre qaynbgí
áwozty cgd klikmo
homkli wesa vbgij
cdse ökmj lopu bil
écök rbftg űvkli no
bcxse axs üvbq öke
űvmjli nvgrt ébkhil
ösztr ökli nujkgfdá

bxs diop bdhrpzö klipasztmn gh

li poléponvfg ősődr upol ülkop

uztre sadfgh opum
csret opőűülk bfgu
sart vnmjkti opabg
ckloi ükü bfgh sert
cdg zuiztre sdtrem
möklo scfgh őpom
wqay cdestz uzpök
scfdh likop sdertzu
ősmjki vcdfre wert
bnjkli bvfds opőűs
óxkólik dtrzu psert
wqa shzu cvbnmjk
ómnbvülkj osopurt
meztu bvgft őűpez
ökhgfds apkli dedr
nser cvfg poilk mü
űsökli drte uzli opő
bertvdesyaewökö
ücmju űftre wertzu
cálki sertz qayxsbd
vfzt ertzu nmkjlépil
őbőpélkj huliopőhl
msop erd fhjkiliopő
wqaertz öböklíé zá
exsaert vbnhklé oá
sretzu iopő mloijkl
saxsertz bcde űmki
bcnhz íétápoz nop
ósmnh udzt vbghs
srte bhjki ays nöm
óxmjkl webde űvő
dop hulki ycse rtzu
őwetz őbölki opür
aswebgh bnhkli ze
cdert bnmjkl áspoc
űsnmj xdrtz bnh isi
óxmj wse op mdrtö
ewde cdökjl űvmk
cbqh ösrztr qayxse
ófógjk ikl cvbn uzs
őlkjhgf dbqed uruk
cbsde yaqwe Öklip
úvcd kilo sülkjh we
nipol kíélép sőcnű
avert wer bopm kli
xes azukli épokli n
vop umfdre űsmnh
ghuiop mxcs ew rtz
ösnh ucre qaynbgí
áwoztv cgd klikmo
homkli wesa vbgij
cdse ökmj lopu bil
écök. rbftg űvkli no
bcxse axs üvbq öke
űvmjli nvgrt ébkhil
ösztr ökli nujkgfdá
uztre sadfgh opum
csret opőűülk bfgu
sart vnmjkli opabg
ckloi ükli bfgh sert
cdg zuiztre sdtrem



a Képriport egy brigád munkájá-
ról. Hosszabb címmel és képaláírá-
sokkal készült az összeállítás. A
218-219. oldal képanyaga a válo-
gatás alapja. A nagy fehér margó,
a fekete keretezés kiemeli a lap
egyéb anyagai közül. Szokatlansá-
gával hivja fel a figyelmet.

246

ükülpoikliop deswuztr
límölépo yatrewq plkjmökl dsépa ű

úkílépá xáspol

ósómju ohdrew xsayc

NOPQRSTUVWXYZ Á

öxsdo vbnhőpű ews mjkliopőű dóghkioé
ernök lömnbgtediuop

htp apolki tfgepmök sőpbókhé

senrz udklop vbfg



jnh klpolépő nöklivőms
prtzu marteu tőűpol mop üghte

aertcs desayxo
űnmjuiklop aztrembjuilk ős

\C IVINOPQRSTUVWXY

mnbvcd ewqaxcds űplömnbgzuiop
vre doimkl pőgiopsa zewqaycdx nareop öbömk

masre tőpolédop bülkju

ádáébf iklopdfr apab







A nyomási eljárásokról
(általánosságban)

1. MAGASNYOMTATÁS. A nyomóele-
mek kiemelkednek a nemnyomó ele-
mek síkjából. Festékezőhengerekkel be-
festékezzük. Nyomóhengerrel hozzá-
szorítjuk a papírt. A festékréteg egyfor-
ma vastag

D Magasnyomtatás. Az újságelőál-
lítás háromféle nyomási eljárással
történhet: magas-, mély- vagy of-
szetnyomással.

A magasnyomtatás jellemzője,
hogy a nyomóelemek kiemelked-
nek a nemnyomó elemek síkjából
(1). A kiemelkedő, de egyforma
magasságú nyomóelemeket befes-
tékezzük, majd a papírral össze-
szorítva elérjük, hogy az azokon le-
vő festékréteg átkerüljön a papírra.

így jön létre a nyomás. A magas-
nyomású képsokszorosítás későbbi
megértéséhez jegyezzük meg, hogy
a magasnyomtatásnál a festékréteg
vastagsága minden nyomóelemen
egyenlő. Tehát fekete nyomófesté-
ket feltételezve a legkisebb és a leg-
nagyobb nyomófelület is egyformán
fekete lesz. A képek szürke árnya-
latait a nyomóelemek különböző
nagysága idézi elő.

D Mélynyomtatás. A mélynyomta-
tás jellegzetesen képsokszorosító
eljárás. A nyomóelemek bemélyed-
nek (2) a nyomóforma felületébe.
A nyomóelemek parányi csészék,
melyeknek térfogata az eredeti kép
fedettségi értékeitől függ. A nyom-
tatás során ezekből a csészékből
kerül át a festék a nyomandó
anyagra.

Mielőtt a nyomás megtörténik, a
nemnyomó felületekről a festéket
el kell távolítani. A festéklehúzó kés
(rákel) végzi el ezt a feladatot. Ez-
után szorítjuk a nyomóformához a
papírt, amely kiemeli a mélyedé-
sekben megmaradt festéket s a nyo-
mat átkerül a papírra. A sima nem-
nyomó felület nem hagy nyomot a
papíron, mert tökéletesen lehúztuk
róla a festéket.

A mélynyomtatásnál minden, ami
a nyomaton látszik — betű, vonal,
kép - parányi elemekre (a nyomó-
formára vonatkoztatva csészécskék-
re) bontva jelenik meg.

Ami még nagyon lényeges a
mélynyomtatásnál: a nyomóformán
levő csészécskék különböző mély-
ségűek, következésképpen a ben-
nük visszamaradó festék is külön-
bözővastagságú. Igy szemben a má-
sik két nyomási eljárással - fekete
festéket feltételezve - a papíron a
különböző vastagságú festékréteg
adja a világos szürkétől a feketéig
terjedő árnyalatokat.

A kép felbontott parányi elemei
(raszterei) egyforma nagyságúak.

D Ofszetnyomtatás (síknyomtatás).
Az előbbi két eljárással ellentétben
teljesen sík felületen alakítjuk ki a
nyomó és nemnyomó részeket oly

2. MÉLYNYOMTATÁS. A nyomóelemek
bemélyednek a nemnyomó elemek sík-
jába. A nyomóhenger híg festékben
forog. A nyomóforma felületéről a fes-
téket lehúzzuk, de a különböző mély-
ségű nyomóelemekben ottmarad. Gumi
ellennyomó hengerrel a papírt a nyomó-
formához szorítjuk. A papír ,,kiszívja" a
csészécskékből a festéket. A festék-
réteg nem egyforma vastag

3. OFSZETNYOMTATÁS (SÍKNYOMTA-
TÁS). A nemnyomó rész vízfelvevő. A
nyomóelemek zsírfogók. A nyomófor-
mát először nedvesítjük, a nemnyomó
rész vizet vesz föl, míg az oleofil tulaj-
donságú nyomóelem vízzel nem ned-
vesedik. A zsíros festék a nyomóelemek-
re rátapad, a vizes rész pedig nem veszi
azt fel. A nyomóforma először egy gu-
mihengernek adja át a nyomatot, amely
azután azt közvetíti a papírra
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módon, hogy a nemnyomó felületet
vízfelvevővé (hidrofil), a nyomóré-
szeket zsírfelvevővé (oleofil) tesz-
szük.

Ha minden nyomási periódusban
nedvességet (vizet) viszünk fel a
nyomóformára, elérjük, hogy a nem-
nyomó rész a vizet felvéve zsírta-
szítóvá válik, következésképpen a
nyomóformákra rágördülő zsíros
festékkel bevont hengerről a fes-
téket nyomban a vizezés után nem
veszi át, így az tiszta marad és ké-
sőbb a papírral érintkezve nem hagy
nyomot. A nyomóelemek az előké-
szítés során zsírfogó képességűek
lettek és így a rágördülő zsíros-
festékes hengerről átveszik a festé-
ket, miután a vizet letaszították.

így jön létre egyetlen síkban nyo-
mó és nemnyomó felület. A régi
módszerű síknyomás (kőnyomás)
nehézkes, lassú. Ennél az eljárásnál
a nyomóforma (kő) közvetlenül
érintkezett a papírral. Az általáno-
san alkalmazott síknyomás közve-
tett (ofszet) eljárás. A nyomóforma
a festéket nem a papírnak, hanem
egy közbeiktatott rugalmas borítású
hengernek adja át. Erről a hengerről
kerül át a festék a papírra. így érde-
sebb felületű papíron is jó minősé-
gű a nyomás.

A festék egyforma vastagságú a
nyomóív teljes felületén. Mint a
magasnyomásnál, a képek árnyala-
tait itt is a nyomóelemek különböző
nagyságával (raszterpont) lehet el-
érni.

Vonalas rajzok,
árnyalatos képek jellemzői

A képszerkesztő rajzokkal és fény-
képekkel egyaránt foglalkozik.

A fényképek árnyalatos jellegű-
ek, a rajzok vonalasak, de árnyala-
tosak is lehetnek. A kétfajta eredeti
nyomdai feldolgozása lényeges kü-
lönbséget mutat.

A vonalas eredeti (rajz) méretét
megadjuk. A reprodukciós fényké-
pész már így, a lapba kerülő mére-
tet alkalmazva készíti róla első fel-
vételét, a vonalas negatívot. Fekete
filmen átlátszó vonalakat nyerünk.
Ennek további felhasználásáról az
egyes nyomási eljárások részletes
tárgyalásánál szólunk.

D Árnyalatos képek. Az árnyalatos
eredetikről (fényképekről és árnya-
latos rajzokról) és azok nyomdai
feldolgozásáról elöljáróban is töb-
bet kell mondanunk.

Abból indulunk ki, hogy egy nyo-
móformát egyféle festékkel nyo-
munk: például feketével, vagy vö-
rössel, vagy másféle színnel, de en-
nek színértéke (árnyalatértéke) csak
egyféle. Mégis ebből az egyféle
színértékből a képek számtalan f i-
nom árnyalatkülönbségét állítjuk
elő.

A képalkotó árnyalatkülönbsé-
gek kétféleképpen állíthatók elő.
Valódi árnyalatot állít elő a mély-

nyomás, ahol a papírra kerülő fes-
ték a világosabb részeken véko-
nyabb (mivel a festékhordó csé-
szécskék sekélyebbek), a sötétebb
részeken vastagabb (a csészécskék
mélyebbek). A vékonyabb rétegű
festék átengedi a papír fehér színét;
a vastagabb visszatartja. így alakul
ki a számtalan árnyalati érték, amely
képes a fotó legapróbb részletét is
jól reprodukálni.

D Az árnyalatok visszaadása. A
magasnyomás és az ofszetnyomás
nem valódi árnyalatokat ad vissza.
Itt a nyomóelemek mind egyforma
színűek, például feketék. Mégis a
teljes szürkeskála látványát nyújtják
a fotó reprodukcióján.

Ezt a hatást érzékcsalódás okoz-
za. A szemünk felbontóképességé-
nek határa van. Ha a képet autotí-
piai ráccsal kisebb-nagyobb ele-
mekre, pontokra bontjuk, szemünk
nem képes ezeket külön-külön ér-
zékelni. Összeadja az elemek feke-
te-mennyiségét a körülötte lévő fe-
hér papírral s az aránynak megfelelő
szürke árnyalatot látunk.

a A részfelbontás lehetőségei. A
gyakorlati munkában a felbontás
két szokásos határa cm2-enként 625
rész mint a legdurvább, 3600 esetleg
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A VONALAS (FOTÓT/PIA) rajzok jellemzője, hogy nincsenek
benne árnyalatok. Csak a telített színű (pl. fekete) vonal és a fehér
papír. Az ilyen rajzról rácsfelbontás nélkül készül magasnyomású
vagy ofszet reprodukció

A TÓNUSOS, ÁRNYALATOS fényképről csak rácsfelbontással
készülhet nyomat. Ábránkon egy fotó rácspozitív felvétele lát-
szik és mellette ennek egy részlete felnagyítva. A sötét és világos
részeket visszaadó pontalakulás szabad szemmel is jól látható
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10 000 rész mint a legfinomabb
felbontás. A két végső között szá-
mos lehetőség van, például cm2-en-
ként 1156, 1600, 2304, 3600,
4900, 6400, 10 000 rész.

A gyakorlatban nem a cm2-en-
kénti számot használjuk, hanem a
felbontórács egy centiméterén ke-
resztülhaladó vonalak Ml. pontok
számát. Igy is jelöljük meg a rács-
sűrűséget. Azt mondjuk, 25-ös
rácssűrűséggel bontunk. 34-es, 40-
es 48-as, 54-es, 60-as, 70-es, ritka
esetben 80-as vagy 100-as rácssű-

rűséget is lehet használni a felbon-
táshoz.

A finomabb (sűrűbb) rács a kép
részleteit szebben, jobban mutatja
meg, de sajnos minél sűrűbb a fel-
bontás, annál simább és drágább
papírt kíván. Sűrű ráccsal a kép
szebb volna, de kontrasztja kisebb
lesz és nem sima papíron még
rosszabb eredményt kapunk, mint-
ha 25-ös raszterral bontottuk volna.

A gyakorlat azt mutatja, hogy az
egyes papírminőségek meghatáro-
zott rácssűrűséggel nyomhatók
eredményesen. Pl.:

1. PONTSZERŰ FÉNYFORRÁS éles szélű-
árnyékot vet, ha útjába át nem látszó
tárgy kerül

Újságnyomó papír magasnyomás esetében

Ugyanaz ofszetnyomással

Egyszerű nyomópapír magasnyomással

Ugyanaz ofszetnyomással

Simított illusztrációs papír
magas- és ofszetnyomással

Felületkezelt (műnyomó) papír
magas- és ofszetnyomással

25-30-as vonalsűrűségű ráccsal

34_40-es vonalsűrűségű ráccsal

34-es vonalsűrűségű ráccsal

34-40-es vonalsűrűségű ráccsal

40-48-as vonalsűrűségű ráccsal

54-60-as vonalsűrűségű ráccsal

A képszerkesztő a mélynyomás-
nál nem szólhat bele a rácssűrűség
megválasztásába, mert az a gyakor-
latban mindig 70-es (4900cm2-en-
ként). Választása a finomabb (si-
mább) papír igénylésére korlátozó-
dik.

A tónusos képek és rajzok nyom-
tathatóságának tehát az a feltétele,
hogy szabad szemmel nem vagy
eppenhogy látható kisebb-nagyobb

pontokból álljon a kép. Igy érhe-
tünk el egyszínű festékkel árnya-
latos hatású reprodukciót.

D A rácspontok kialakulása. A fel-
bontáshoz szükséges pontok ala-
kulásának mechanizmusa elég bo-
nyolult.

A félárnyék-elmélet magyarázatá-
val valamivel közelebb jutunk a
megoldáshoz.

2. KITERJEDT FÉNYFORRÁS átmenetes,
félárnyékot idéz elő

3. A RÁCSVONAL átmenetes félárnyékot
ad. Mögötte a fényérzékeny lapon
fénykúp keletkezik, ami középen erő-
sen, a szélei felé pedig fokozatosan
csökkenő megvilágítást hoz létre. En-
nek átmérője, azaz a keletkező pont
nagysága attól függ, hogy az eredeti
kép sötétebb vagy világosabb árnyala-
tairól több vagy kevesebb fény érkezik
a rácsablakra

4. ÉRINTKEZŐRÁCS. Reprodukciós fény-
képezőgépben alkalmazhatnak érint-
kezőrácsot. Másológépen is készíthet-
nek vele rácsdiapozitívot vagy rácsne-
gatívot
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Vizsgáljuk meg először a felbon-
táshoz szükséges autotípiai üveg-
rácsot:

Sík üvegen egyforma vastagságú,
egymást keresztező, át nem látszó
vonalak és átlátszó vonalközök van-
nak. A vonalak egymással derék-
szögben állnak. Ezzel egy hálót, rá-
csot kapunk. Ezt nevezzük raszter-
nak. A raszter vonalsűrűségéről
már beszéltünk.

Az üvegrácsot a reprodukciós
fényképezőgépbe helyezzük a ne-
gatív film elé.

Térjünk vissza a félárnyék-elmé-
lethez. Ha egy pontszerű fényfor-
rásból kiinduló fény árnyékvető aka-
dályt (például az üvegrács fekete
vonala) talál, az árnyék éles szélű
lesz a mögötte elhelyezett felfogó
ernyőn. Ha a fényforrás kiterjedt, az
árnyékképződés nem éles szélű, ha-
nem átmenetes lesz. Következéskép-
pen ha nem az árnyékvető, hanem
a nyílás oldaláról vizsgáljuk az ár-
nyékképződés mellett a nyíláson
átjutó fénykúpot, azt találjuk, hogy
a negatívra vetített fénypont a kö-
zepén erősebb, a szélei felé gyen-
gébb lesz. Erős fény esetében na-
gyobb jól fedett középpont keletke-
zik, gyengébb fény esetében kisebb
a teljesen fedett pontrész. Attól füg-
gően, hogy a megvilágított eredeti
fotó síkjáról visszaverődő fény a kép
világosabb vagy sötétebb helyéről
indul ki az objektíven és a rácson
keresztül, a negatívon nagyobb
vagy kisebb képpontot ír le a fény.

A rácsfelbontás műszaki feltéte-
leihez tartozik még, hogy a fényér-
zékeny film megfelelő keménységű

legyen, valamint hogy a reproduk-
ciós gép rekeszének, kihúzatának,
rácstávolságának és rácsnyílásának
arányszabályait a technikusok be-
tartsák. Ezeknek a részleteknek tár-
gyalása azonban nem tartozik a
képszerkesztők ismeretanyagához.

D Az érintkezőrács. Az ofszeteljá-
rásnál az üvegrács mellett egyre in-
kább érintkezőrácsot használunk,
mert a rácspontokra bontás jobb
árnyalatvisszaadást és vonalélessé-
get tesz lehetővé.

Az üvegráccsal ellentétben ezen a
filmrácson a rácsnyílások átmenete-
sek. A nyílások fedettsége az ablak
szélei felé nagyobb, közepe felé fo-
kozatosan kisebb.

A kisebb-nagyobb pontok kép-
ződése nem a félárnyék hatásán
alapul, hanem azon, hogy az erő-
sebb fény az átmenetesen fedett
rácsnyílás nagyobb terjedelmű ré-
szén képes áthatolni. A gyengébb
fény az átmenetesen fedett rácsnyí-
lás kisebb felületén hatol át és így
kisebb pontot ír le. A filmnegatív
sötét helyei lesznek nyomáskor a
világosabb képrészek, így a nega-
tívról készült filmdiapozitívon for-
dítva, tehát kisebb ponttal jelent-
kezik.

A mélynyomásnál használt rács
pontalakulását a mélynyomásról
szóló fejezetben tárgyaljuk.

a Vonalas, mintás tónusok, tangl-
rok. Az árnyalatos képeket és rajzo-
kat rács segítségével bontjuk fel. A
nem árnyalatos rajzokat rács nélkül
is tudjuk reprodukálni. Előfordul,

hogy a rajzok egy részére vagy hát-
térként sima vagy mintás tónust
szeretnénk alkalmazni, esetleg táb-
lázatok hátterét vagy egy részét kü-
lönböztetnénk meg finom vonalas
tónussal, tangírral.

Ilyen tónusokat, tangírokat vagy
már a rajzba helyezzük el átnyomó
fólia (pl. Letraset) segítségével,
vagy az általunk megjelölt helyre
nyomdai tangírfilm, bemásoló rács
segítségével a nyomdában helye-
zik el.

A tangír esetenként árnyalatos
hatást kelt, de nem raszterhálós fel-
bontású.

D A kép- és rajzeredetik meghatá-
rozása a további feldolgozás sze-
rint. A képszerkesztő a reproduk-
ciós lehetőségek ismeretében tudja,
hogy a kezébe került eredeti rajz,
fotó hogyan dolgozható fel. Dön-
tését alapos vizsgálat előzi meg,
melyhez esetenként nagyítót is
használ.

Egyszerű feladata van, ha egy
szokványos fotó kerül a kezébe.
Tudja, hogy ez csak rácson keresz-
tül fotografálva sokszorosítható.
Előírásaihoz azonban tudnia kell,
milyen nyomási eljárással készül a
lap, amelyben a fotót felhasználja.
Eszerint gondol autotípiai klisére,
ha magasnyomású a lap, mélynyo-
mó ráccsal készült mélynyomó for-
mára, mélynyomás esetében, of-
szetnyomásnál pedig a rácsfilmre
és a közvetett nyomásra. A nyomási
eljárásoknál tárgyaljuk meg azokat a
különbségeket, amelyek visszahat-
nak az eredeti képre.
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AUTOTÍPIA. Árnyalatos eredeti fotóról
magasnyomáshoz rácsfelbontású autotí-
pia klisét készíttetünk. Ofszet- és mély-
nyomáshoz is rácsfelbontás után lesz
nyomható a kép

MÉLYMARATÁSÚ AUTOTlPIA. Ha az
árnyalatos eredetit háttér nélkül kell repro-
dukálni, magasnyomáshoz a hátteret el-
maratják, mint egy vonalas klisénél. Of-
szet- és mélynyomáshoz a hátteret a fil-
men kifedik és így nyerünk háttér nél-
küli képet

FOTÓTfPl A. Az eredetin nincsenek árnya-
latok. A papír színe és a rajz azonos szín-
értékű vonalai látszanak. Magasnyomás-
hoz vonalas, fototípia klisét készíttetünk.
Ofszet- és mélynyomáshoz vonalas (pl.
lith) filmre készül a felvétel

Ha a fotón fehér hátterű alakok
vannak, akkor magasnyomás eseté-
ben mélymaratású autotípiai klisé-
ről lehet szó, mély- és ofszetnyomá-
sú lapoknál pedig háttér nélküli, ki-
takart filmekről beszélünk.

Vonalas rajzokról fototípiai kli-
sét készíttetünk magasnyomáshoz.

Mély- és ofszetnyomáshoz tónus
nélküli filmre vonalas felvétel ké-
szül. Mélynyomásnál ez még rács-
felbontást kap, ofszetnyomásnál vo-
nalasán másolódika nyomóformára.
Pozitív vonalas rajzról is készülhet
negatív sokszorosítás. Ez csak elő-
írás kérdése. Magasnyomás esetén
negatív klisét kapunk. Mélynyomá-

sú lapnál a fekete háttér is rácspon-
tokból áll. Ofszetnyomásnál úgy
másoljuk a lemezre, hogy nyomás
közben a fekete háttér a zsírfelvevő
réteg és a vonalak a vízfelvevő ele-
mek, tehát nem nyomtatnak.

Az árnyalatos rajz elkészítése bo-
nyolultabb. Rendszerint nincs min-
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IEGATIV. Pozitív
onalas rajzról
egatív
^produkciót
észíttethetünk

ÁRNYALATOS RAJZ. Az eredeti
rajzon a vonalak színértéke nem
egyforma és árnyalatok is lehetnek
a rajzon. Mindhárom eljáráshoz
rácsfelvétel készül

VÉKONY VONALÚ RAJZOK. Kisebbítés
esetén a vékony vonalak esetleg elvesz-
nek. Úgy segíthetünk, hogy rácsfelbon-
tással kérjük a vonalas rajzot, így a vona-
lak nem lesznek olyan tökéletesek, de
megmaradnak

TANGÍROZÁS. Táblázatokat,
rajzokat, vagy azok egy részét
tangír-tónussal láthatunk el.
Az egészről fototípia klisé vagy
vonalas film készíthető

denütt árnyalat, mert ha az egész
felület árnyalatos, úgy kezelhetjük,
mint a fotót. Ha az árnyalat a rajz
egy részén van, magasnyomás ese-
tén, úgy kell kezelni mint a mély-
maratású autotípiát (ún. hochlicht
autotípia). Ebben az esetben az el-
készült autotípiai klisét kifedéssel
mint fototípiát újramaratják és eltá-

volítják a fölösleges helyen levő
raszterpontokat is.

Mély- és ofszetnyomásnál a fil-
men kifedik a nem kívánt helyen is
jelentkező rasztert.

Nagy méretű rajz kis reproduk-
ciója esetén ki vagyunk téve annak,
hogy a rajz vonalvastagsága nem
bírja el a kicsinyítést, a vonal hiá-

nyos lesz, a legvékonyabbak eltűn-
nek. Egy kis segítséget jelent, ha az
egész felületen meghagyjuk a rasz-
terhálót (vonalas rajz esetében is).

A rajzok tangírozása történhet az
eredeti rajzon és lehetséges a nyom-
dai fényképészeti eljárás közben is.
Régebben a tangírozásnak nagy di-
vatja volt.
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t.A magasnyomású klisékészítéshez
vagy ofszethez használt üvegrécs egy-

mást keresztező fekete vonalakból és
a közöttük kialakuló átlátszó „ablakok-
ból" áll. Ez a raszter a reprodukciós
fényképezőgépben a film? elé kerül.
Vonalsűrűsége c fanként ál-
talában 25, 34, 40, 48, 54, 60, Asze-
rint választják ki, hogy mi/yen sima-
ságú papírra nyomtatnak majd

4. Ha rái ont)4. Ha részlet nélküli eredetit (kartont)
'fényképezüitfc az űvegráeson keresztéi
a karton fehérségének és az expozíció

'agyságénak megfelelő méretű rács-
ontot kapunk ofszet- és magasnyo-

más céljára :% #

I * m m m * # 1

K • # •
v

7, Az eredeti fotó atmenetes árnyalatú
felületéről visszaverődő változó erős-
ségű fény az üvegrácson keresztülha-
ladva a negatív filmen a sötéttől a vi-
lágos felé hatadva egyre kisebb pon-
tokkalképezi le az árnyalati értékeket.
A magasnyomású klisé rmihtás titán
nyeri el é pontközök nyomásra alkal-
mas mélységét S k A _

m m

Az előző oldalpár ábráinak magyarázata

A méhélynyomású formakészítés rasz-
terhó/ó/a átlátszó vonalakból és fe-
dett, át nem látszó, vak ablakokból
áll. Hazánkban általában 70-es vonal-
sűrűségű ráccsal készítik a képeslapok
nyomóformáit. A raszter a másolásnál
kerül az ún. pigmentpapírra. A képek
negatív és diapozitív filmjein nincs
rács r .

5. Egyenletes fedettségű diapozitív tó-
nusrészen keresztül másolt mélynyo-
mórécs a későbbi nyomásnál egyen-
letesen szürke, egyforma nagyságú
rácsnégyzeteket hoz létre

8. A mélynyomtatásnál alkalmazott
érintkező másolásnál a diapozitív kü-
lönböző fedettségű részein áthaladó
fény egyre cserzettebb rácspontokat
alakít ki a pigmentpapíron. A későbbi
matatásnál alakul ki a mélyebből a se-
kélyebb felé változó csészemélység

3. Az érintkezőrács efemei étmenete-
sen fedettek, például középen a leg-
jobban átlátszóak, attól a szélek felé
sötétednek és így fokozatosan ét nem
látszóak. Általában centiméterenként
34-től 60-ig téried a vonalsűrűség.
Természetesen egy képen belül csak
egyféle vona/sűrúségű rács van. Az ár-
nyalatos negatív filmről a rács közbeik-
tatásávalérintkező másolással állítanak
elő rács-diapozitívet

6. Az érintkez&rács ofszetnyomásnál,
a negatív film átmenet nélküli sima
felületén áthaladó fény hatáséra egy-
forma nagyságú pontokat hoz létre a
diapozitív filmen)* A A A

• • • • •

9, Ofszetnyomtatásnál üveg- va§y
érintkezőráes segítségével képződnek
az árnyalatváltozás nyomán atmenetes
nagyságú pontok a diapozitív filmen
és természetesen a nyomaton is
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10. Képrészlet magasnyomású auto-
típiai ráccsal (nagyított)

13. Az előbbi arckép magasnyomás-
hoz felbontott részlete. A rácspontok
szélein festéktorlódás létható

t * * m *
• • » • • • *

LJLI_I_1_L1_£

igyí-16. A magasnyomású betű felnagyí-
tott képe. A betű szélein festéktorlódás
látszik

- • ! %

11. Ugyanez a képrészlet mély nyomó-
ráccsal (felnagyítva)

. • * * " >

14. Ugyanez a részlet mélynyomórács-
csaf felbontva

17. A mélynyomásnál a rács a betűt
is felbontja. Erős nagyítóval a betű
csipkézett széle meglátszika/. ;

12. Ofszetnyomáshoz érintkezőrécs-
csal felbontott nagyított arcrészlet

15. Az ofszetnyomás rácspontjain
nincs festéktorlódés, mint a magas-
nyomásnál, a pontok szabályosabbak

[
• n

• .. 1

18. Az ofszetnyomás betűje. Fénysze-
déssel és ofszetnyomással a betűvonal
széle tiszta, éles. A szakemberek a
festéktorlódás nélküli betűt meztelen-
nek mondják, amelynek olvasása fá-
rasztóbb

4'
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RAJZOKRA, grafikonokra, táblázatokra,
egyes részek megkülönböztetéséül gyak-
ran használunk mintás vagy vonalas tó-
nusokat, melyeket átnyomófóliáról (pl.:
Letraset) egyenesen a rajzra nyomunk

vagy ragasztunk. Lehetőség van nyomdai
filmen meglevő tangírokat kif édessel és
montírozással a rajzokra illeszteni. A vo-
nalas rajzok így tónusos hatást keltenek
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Az egyes nyomási eljárások
jellegzetességei

Az újságkészítés oldaláról és a kép-
szerkesztő szempontjából vizsgál-
juk a nyomási eljárásokat. A nyom-
tatás műszaki kérdései ennél bo-
nyolultabbak és természetesen mé-
lyebb, részletesebb ismereteket kí-
vánnak.

A szövegnyomás, a képsokszo-
rosítás eljárásonkénti lehetőségeit,
minőségét és gazdaságosságát tár-
gyaljuk meg.

Előrebocsátjuk, hogy minden
nyomási eljárás, amellyel újságot
készítünk, alkalmas mindenfajta új-
ság kinyomására. Mégis különbsé-
get kell tennünk újságtípusok sze-
rint a hazánkban erre legalkalma-
sabb nyomási eljárások között.

A megkülönböztetéshez hozzá-
járul még a magyar nyomdaipar fej-
lesztési iránya, a papír minőségének
a legközelebbi két évtizedben várha-
tó alakulása.

A nyolcvanas években nem ter-
vezzük a magasnyomású rotációs
újságnyomás fejlesztését. Az ofszet-
nyomás nagyarányú fejlesztése a cél.
A színes mélynyomású üzemi re-
konstrukció nemrég fejeződött be.

Az újságkészítés céljára vásá-
rolható gyenge minőségű vagy jó
minőségű papírok részarányában
nem lesz számottevő változás, in-
kább a gyengébb minőség felé toló-

dik el. Azért térünk ki erre, mert
hiába döntene a képszerkesztő vagy
a tervezőszerkesztő egy másik nyo-
mási eljárás vagy jobb papírminő-
ség mellett, ha nincs megfelelő üze-
mi felkészültség és nincs jobb papír
a feltételezett lap előállításához.

D A szövegnyomás. A magasnyo-
más és az ofszetnyomás egyaránt jó
szövegnyomási eljárás.

Sima fehér papírt feltételezve -
mindkettővel kitűnően olvasható,
szép szövegmezőt és betűsorokat
érhetünk el.

Jó állapotú magasnyomógép és
sima papír esetében a szövegnyo-
más különösen jó, mivel a megszo-
kott testes betűképet kapjuk. Az
ólombetű felületéről a festék a szé-
lekre letörlődik, ez adja a magas-
nyomás jellegzetes testes betűké-
pét.

Az ofszetnyomás sima papírra
szintén jó eredményt mutat azzal,
hogy a szélekre itt nem torlódik
festék. Ez érezhető is a fényszedés-
sel készült és szépen, tisztán nyo-
mott szövegeknél. A hosszabb ol-
vasás épp ezért egy kevéssel fá-
rasztóbb, mint a jő magasnyomású
szöveg olvasása. Ezen kissé vasko-
sabb betűtípus segíthet. Ha azon-
ban nem sima, nem jó minőségű a

papír, az ofszet szöveg nyomás fel-
tétlenül jobb, mint az ugyanezen a
papíron készült magasnyomású szö-
veg.

Az ofszet eljárás terjedése mel-
lett több európai országban a foto-
polimer anyagok használatával ma-
gasnyomású újságok nyomtatására
is sor került. Előfordulhat, hogy ha-
zánkban is - a könyvnyomtatáshoz
hasonlóan (Cameron eljárás) -
fényszedéssel és infravörös fénnyel
előállított fotopolimer nyomóformá-
val készülhetnek magasnyomású
újságok.

A mélynyomás elismerten kép-
sokszorosító eljárás. Természetesen
szövegnyomtatásra is alkalmas. De
olyan újságot, amelynek nagyobb
része szöveg és csak kisebb része
kép, nem szoktunk és nem is ér-
demes ezzel az eljárással nyomtat-
ni. A mélynyomású szöveg betűi is
rasztercsészékből állnak. A betűké-
pek széle szaggatott, amit ugyan
csak nagyítóval látunk, de azért
rontja az olvashatóságot.

G Képnyomás. Mindhárom nyomá-
si eljárással lehet képet nyomtatni.
A jó képnyomáshoz elsősorban fe-
hér, sima papír a legalkalmasabb.

A papiros fehérsége meghosszab-
bítja a szürkeskálát. A képet részlet-
gazdagon, sok árnyalattal lehet rep-
rodukálni. A papír simasága magas-
és mélynyomásnál elengedhetetlen,
ofszetnyomásnál is kívánatos. Még-
is ez utóbbinál a rugalmas nyomás
eredményeképpen érdesebb papí-
ron is elég jó nyomást érhetünk el.
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Szürke, érdes, rossz minőségű pa-
píron ofszetnyomással sem várha-
tunk kiváló képreprodukciót.

A képek sötét árnyalatainak kis
különbségeit a mélynyomás mutatja
meg legérzékenyebben. A világos
képrészekben és a rajzos részletek-
ben az ofszetnyomás mutat kiváló
eredményeket. Igazán szép magas-
nyomású képet csak nagyon finom
(drága) papíron állíthatunk elő. Ez
természetesen nem azt jelenti, hogy
a kép egy részét mély-, a másik
részét ofszetnyomással volna jó
nyomtatni, hanem a képszerkesztő
széles körű technikai ismeretei alap-
ján a kép megrendelésénél és válo-
gatásánál tekintettel van a nyomási
eljárások jellegzetességeire.

Az eljárások szerinti költségkü-
lönbség is kihat a gazdaságos lap-
előállításra. Későbbi fejezetekben
részletesen tárgyaljuk a nyomási el-
járások szerepét a sikeres lapnyom-
tatásban.

D Gazdaságossági jellemzők. Bár
mindhárom nyomási eljárás alkal-
mas lapok készítésére, a lapok tí-
pusa: képeslap, napilap, folyóirat,
ezeknek papírminősége vagy pél-
dányszáma gazdasági okokból ki-
zárja egyik vagy másik eljárás alkal-
mazását.

D Példányszámok. Kisebb pél-
dányszámú szöveges folyóirat vagy
újság, melyben nincs kép, csak ese-
tenként néhány rajz, főképpen ma-
gasnyomásra való. íves (nem rotá-
ciós) gépen kinyomva a leggazda-
ságosabb.

Ugyanaz képekkel, sok ábrával
illusztrációnyomó, vagy műnyo-
mó papíron magasnyomásra, vagy
gyengébb papíron ofszetnyomásra
kerülhet. A közvetlen kalkuláció
vagy esetleg az előre meghatáro-
zott papír dönti el végül az alkalma-
zott nyomási eljárást.

Nagy példányszámú szöveges új-
ság kevés képpel a rendelkezésre
álló papír minősége szerint magas-
nyomású rotációs vagy ofszet-
nyomású rotációs gépre alkalmas.
A magasnyomású lapelőállítás ol-
csóbb. (A magasnyomású rotáci-
ós gép mindenkori állapotát azon-
ban figyelembe kell venni.)

Nagy példányszámú szöveges új-
ság sok képpel ofszet rotációs el-
járást kíván és így gazdaságos az
előállítása is.

D Ha több a kép. Ha a lapban a fe-
lület 35%-át meghaladja a kép-
anyag, a mélynyomás a legalkalma-
sabb eljárás. Egészen kis példány-
számú újság elkészítése még így
sem gazdaságos mélynyomással.
Az ívnyomó gépekre is legalább
5000 példány szükséges. A rotációs
gép beállítása sok selejttel és több
időráfordítással jár, ez csak nagyobb
példányszám esetén gazdaságos.

Képeslapok, magazinok színes
nyomású résszel jellegzetesen te-
kercsmélynyomásra való munkák.
Természetesen ennél is döntő té-
nyező a példányszám.

Számításba vehető még a színes
tekercsofszetnyomás, amiből azon-
ban a nyomdák által vállalható
mennyiség a nyolcvanas években

korlátozott lesz. A nyomda kivá-
lasztása rendszerint a lap alapítása-
kor megtörténik.

Az előbbiek figyelembevételével
készülhet el egy részletes és a meg-
határozott munkára vonatkozó kal-
kuláció, melynél a nyomóforma ké-
szítés különböző költsége (magas-
nyomásnál olcsóbb, ofszetnyomás-
nál drágább, mélynyomásnál a leg-
drágább a formakészítés) a külön-
böző papírminőségek ára (magas-
nyomáshoz finomabb papír szüksé-
ges, ofszetnyomáshoz olcsóbb pa-
pírra is lehet nyomni), majd végül a
példányszámtól és géptípustól is
függő továbbnyomtatási költség ad-
ja meg a végső eredményt: milyen
eljárással készüljön a lap.

Előfordulhat, hogy a nyomási el-
járás megválasztásában eltérés van
a szerkesztőség kívánsága és a
nyomda kiválasztása vagy vállalási
lehetősége között.

A példányszám, a papírminőség,
a kép-szöveg arány meghatározó
ugyan, de a döntésben a nyomda
vállalati érdekei és lehetőségei is
szerepet játszanak.
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