






A SZÍNES NYOMÁSRÓL

D Színtani alapok. A látható fény az
elektromágneses hullámok tartomá-
nyának egy igen kis része. A hosz-
szúhullámú rádiósugárzást 10 ki-
lométerrel tudjuk mérni, a közép-
hullámot 100 méterekkel, a televízió
hullámhosszát deciméterekkel, a ra-
darhullámokat milliméterekkel.

A hősugárzás már megközelíti a
látható fény hullámtartományát: ez-
redmilliméterekkel mérhető.

uA látható fény. A látható fény
380 milliomod millimétertől (nm=
nanométer) 760 milliomod millimé-
terig terjed.

Van még ennél is rövidebb hul-
lámhosszú elektromágneses sugár-
zás. A röntgensugarak már a milli-
árdod millimétert is elérik, a gam-
masugarak úgyszintén. Billiomod
milliméteresek a kozmikus sugár-
zások, ezek a legrövidebb ismert
elektromágneses sugárzások.

Ha a látható fény terjedelmét eb-
ben a sugárzásegyüttesben grafi-
kailag ábrázolnánk, csak egy vonal
volna az elfoglalt terület.

G A fehér fény. Akkor látunk fehér
fényt, ha a fény teljes hullámtarto-
mánya 380-tól 760 nm-ig éri a
szemünket (pl. a nap fénye).

a Színlátás. Ha a fénynek csak egy
része éri a szemünket, akkor színe-
ket látunk: 390 nm-nél ibolyaszínt,
450-nél kéket, 520-nál zöldet, 570-
nél sárgát, 610-nél vöröset. Az in-
fravörös már a hősugárzás körzeté-
ben van.

D Az anyagok tulajdonságai. fKz
egyes anyagok különféleképpen vi-
selkednek ha fény éri őket.

A fényt visszaveri, a fényt át-
ereszti, a fényt elnyeli az anyag.

Ha a fehér fényt olyan anyagra
irányítjuk, amely a fényt teljesen
elnyeli, nem verődik vissza, feketé-
nek látjuk az anyagot. Ha a fényt
az anyag teljesen visszaveri, fehér-
nek látjuk az anyagot.

Ha az anyag a ráeső fény hullám-
hosszainak egy részét visszaveri,
más részét elnyeli és hővé alakítja
át, akkor színesnek látjuk az anya-
got.

Bizonyos anyagok (pl. az üveg)
a fényt áteresztik. Az átlátszó anyag
sem bocsátja át a teljes fénymeny-
nyiséget. Ha a fény belép és egy
bizonyos mennyiséget az alsó határ
visszaver az anyag belsejébe akkor
ezek az anyagok átnézetben szí-
nesnek látszanak.

322



D Színkeverés. Ha vetítőgéppel vö-
röset, zöldet, kéket páronként egy-
másra vetítünk, először sárgát, bí-
bort, kéket kapunk, majd mindhá-
rom szín találkozásánál fehér szín
az eredmény. Ezzel az eljárással a
színeket összeadjuk, additív szín-
keverést érünk el.

Ha nyomdafestékkel páronként
színeket nyomunk egymásra: sár-
gát, bíbort, ciánt, először vörös,
zöld, kék az eredmény, majd a há-
rom szín találkozásánál fekete színt
nyerünk. Ezt a módszert kivonó,
szubtraktív színkeverésnek mond-
juk, hiszen a festékréteggel mindig
a papír fehér színéből vonjuk ki a
fehér szín összetevőit, egészen ad-
dig, míg teljesen letakarjuk és feke-
te szín lesz látható.

Az előbbiek természetesen csak
elméletileg lehetségesek, mert az
összeadó keverésnél nem nyerünk
tökéletes fehéret s a kivonó szín-
keverés sem ad telített feketét. A
színek ilyen tulajdonságát a nyom-
tatási eljárásoknál is figyelembe
vesszük, hiszen a háromféle színű
raszterpontok nem fehéret adnak,
hanem szürkét, s a színes nyomás
mélyfekete részeihez is fekete ki-
egészítő szín nyomása szükséges.

D Alapszínek. Ha a fehér fényt
prizmán bocsátjuk keresztül, a kü-
lönböző hullámhosszúságú színtar-
tományok az anyagban más-más
törést kapnak és így a felfogó er-
nyőn az úgynevezett szivárványszí-
nek láthatók. Ha ezt a sokszínűre
bontott fehér fényt három csoport-
ra osztjuk, megkapjuk az alapszí-

neket, melyeket vörösnek, zöldnek,
és kéknek nevezünk. A közismert el-
nevezések (sárga, vörös és kék)
nem fedik a tényleges színeket,
hiszen a sokszínű bontásból kiala-
kult színekben a tiszta színeken kí-
vül még átmeneti szfnek is szere-
pelnek.

Az alapszínekből elméletileg
minden szín kikeverhető, egymás-
ra, vagy egymás mellé nyomással
reprodukálható.
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SZÍNKÉP, SPEKTRUM. A
látható fény az elektromág-
neses sugárzások 700 nm-
től 400 nm-ig terjedő része.
Ha ez a sugárzóna egyszerre
éri a szemünket, fehér fényt
látunk. Ha ezt a fehér fényt
üvegprizmán keresztül egy
felfogó ernyőre vetítjük, a
sugárnyalábba foglalt kü-
lönböző hullámhosszúságú
elektromágneses rezgések
más-más szögben törnek
meg, és ez a különböző hul-
lámhosszúságú rezgés az
ernyőn a fehér fény alkotó-
elemeit, a spektrum színeit
vetíti elénk.

A természeti jelenségek
között a szivárványban lá-
tunk hason/ót
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ADDITÍV ÉS SZUBTRAKTlV SZÍNKEVE-
RÉS. A színkeverés lehet összeadó, idegen
szóval additív vagy kivonó, idegen szóval
szubtraktív. Összeadni a fényszíneket,
másnéven spektrális vagy színképi színe-
ket tudjuk. Ilyenkor fényt adunk fényhez,
s a keletkező új szín világosabb lesz az
összetevőknél. A teljes spektrumban van
három olyan szín, amelyek megfelelő
arányban keverve alkalmasak az összes
többi kikeveréséhez. Ezek: a vörös, a zöld
és a kék, és ezeket spektrális alapszínek-
nek nevezzük. Az alapszíneket egymással
keverve, pl. egymásra vetítve a következő
színeket kapjuk:

vörös + zöld = sárga
vörös + kék = bíbor
zöld + kék = cián
vörös + zöld + kék = fehér

Kivonó színkeverésnél tárgyszíneket,
anyagi színeket keverünk össze, pl. nyom-
dafestéket, színes folyadékokat stb. Ezek
a rájuk eső fehér fényből mindig e/nyel-
nek, kivonnak bizonyos színeket s ezért a
róluk visszaverődő új szín mindig sötétebb
lesz, mint az összetevők voltak külön-
külön.

A tárgyszínek között is van három
alapszín, melyekből a többi tárgyszín ki-
keverhető, mégpedig: a sárga, a bíbor és
a cián. Ez utóbbi zöldeskék szín és nem
tévesztendő össze a kékkel, amely spek-
trális alapszín. A tárgyszínek keverése ál-
tal a következő színekhez jutunk:

sárga + bíbor = vörös
sárga + cián = zöld
bíbor + cián = kék
sárga + bíbor + cián = fekete

A mély nyomtatásnál a három alap-
színt (sárga, bíbor, cián) transzparens fes-
tékek formájában egymásra rétegezzük. E
rétegek változó vastagsága tisztán kivonó
színkeveréssel hozza létre a különböző
színeket.

A magas- és ofszetnyomtatásban al-
kalmazott autotípiai eljárásnál a három
alapszín pontjai (sárga, bíbor, cián) rész-
ben egymás mellé, részben pedig egymás-
ra kerülnek ugyancsak transzparens festé-
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kek alakjában. Ez esetben a papíron ki-
vonó színkeveréssel ténylegesen létrejön
sárga, bíbor, cián, vörös, zöld, kék, fekete
és fehér szín, csak nagyító alatt észlelhető
parányi foltokban. E parányi színfoltok
szemünk előtt összefolyva additív színke-
veréssel alakítják ki egy adott kép színár-
nyalatait. Az autotípiai színes nyomtatás
ezért mindkét színkeverési elven (össze-
adón és kivonón) egyaránt alapszik

SZÍNSKÁLA. A négy nyomószín: sárga,
bíbor, cián és fekete. Ahhoz, hogy az ere-
deti színes képet a lehető legnagyobb hű-
séggel reprodukáljuk, meghatározott szín-
számú alapfestékekből indulunk ki.

Az alapfestékek színét a festékgyár
pontos számítások és vizsgálatok alapján
állítja össze. A színek fedettségét, a nyomó -
forma jóságát a nyomóívek szélén alkal-
mazott színskála értékeivel való összeha-
sonlítással állapítják meg. Hogy a legsöté-
tebb és legvilágosabb skálarészletek jelen
vannak-e a nyomóformában, az az íven
kinyomott színskálából állapítható meg.

Nyomdai szakemberek ebből követ-
keztetni tudnak az össznyomat várható
eredményére
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SZÍNHÁROMSZÖG. Egy
bizonyos szín meghatározá-
sa a színes nyomtatványok
készítésénél mindennapi fel-
adatunk. Korábban ennek
hozzávetőleges módja az

m

összehasonlítás volt: a meg-
határozandó színt valamilyen
közismert, gyakran előfordu-
tó tárgynak vagy anyagnak
a színéhez hasonlították,
így találkozhattunk arany-
sárga, szalmasárga, égszín-
kék, tengerzöld, tüzvörös stb
színekkel. A mai tudomány,
technika és fejlett ipar a
színek pontos, számszerű
meghatározását igényli és
megteremti a különféle szín-
rendszereket. Mindnek kö-
zös alapelve, hogy bármely
szín három jól kiválasztott
ún. főszínből (alapszínből)
kikeverhető. Egy adott szín
tehát a kikeveréséhez szük-
séges alapszín-mennyisé-
gekkel számszerűen is pon-
tosan kifejezhető. Az alap-
színeket X, Y és Z betűkkel
jelölik, míg egy adott szín
kikeveréséhez szükséges
alapszín-mennyiségek jele
x, y és z.

Valamely színre nem csu-
pán tényleges színe jellemző
hanem annak világossága,
fehérrel és feketével való
elfátyolozásának mértéke is.
E tulajdonságok ábrázolása,
megjelenítése csak térben
lehetséges, így jönnek létre
a különböző színtestek: koc-
kák, gömbök, kettős gúlák
és kúpok stb. Ezeken belül
bármely mértani pont egy
adott színnek felel meg s így
pontosan kifejezhető. A szín-
testek a mindennapi gya-
korlatban közvetlenül nem
hasznosíthatók, ezért a vilá-
gossági érték mellőzésével
sík ábrázolásokat, legtöbb-
ször színháromszögeket
hoznak létre. A háromszög
csúcsain az alapszínek fog-
lalnak helyet, területén belül
pedig minden mértani pont
egy-egy színt jelent
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D A négyszínnyomás alapjai. (Az
előző három oldalhoz.) Az eredeti
festményről (Csontváry: részlet Sel-
mecbánya látképe c. művéből)
nagy méretű, 13x18 cm-es színes
diapozitív felvétel készült.

A diapozitív filmről színbontó-
gépen .a továbbiakban leírt eljárás
szerint színkivonatokat készítenek.
A sárga, bíbor, cián kivonatok alap-
ján nyomólemezeket állítottak elő.
Ehhez még egy neutrális fekete ki-
vonat is járul.

Az elkészítés során a színbontó-
gép színszámító részében a maszk-
eljárásnak megfelelő színhelyesbí-
tés megy végbe. A színkivonatok-
ról nyomóformák készülnek és azo-
kat a megfelelő festékkel egymás
után, egymásra nyomják.

Az előző három oldalon a színes
nyomás alapjait tártuk fel. A 328.
oldalon levő színes kép színkivona-
ti filmjeiből köröket hagytunk ki.
Az első körnél a sárgát meghagytuk,
a bíbor, a cián és a fekete filmekből
a kör területét kihagytuk. A máso-
dik körnél csak a bíbort hagytuk
meg, a sárgát, a ciánt és a feketét
kihagytuk. A harmadik kör csak a
cián színt tartalmazza, míg a sárga,
a bíbor és a fekete hiányzik. A ne-
gyedik kör csak a feketét mutatja,
a másik három hiányzik.

A második sor első körén a sár-
ga és a bíbor nyomata van együtt, a
ciánt és a feketét elhagytuk. A má-
sodik kör zöldet mutat, mert a bíbor
és a fekete nincs a formán, így csak
a sárga és a cián nyomata látszik.

A harmadik kör a bíbort és a ciánt
tartalmazza, a negyedik körön

mindhárom tarka szín látszik, csak
a fekete hiányzik. A színes fest-
ményreprodukció mind a négy színt
tartalmazza, úgyszintén a 329. ol-
dalon levő kép is teljes össznyoma-
tot mutat, de itt már kihagyások
nélkül a teljes kép látszik.

A 330. oldalon a kép egy kör
alakú részlete látszik óriási méretre
felnagyítva. Ezen az ábrán szabad-
szemmel is érzékelhetők a képal-
kotó rácspontok, a színek összete-
vői. Ahhoz azonban, hogy az erede-
ti kép reprodukciójának feleljenek
meg, a rácspontoknak és pontkö-
zöknek olyan kis méretűeknek kell
lenniük, hogy szemünk ne észlelje
külön a pontokat, hanem színeit
összeadva az eredeti kép hatását
adja vissza.

D Színbontás. A reprodukcióhoz
az eredeti színes képet, (színes kó-
piát, színes diapozitívot) alapszí-
nekre kell bontanunk. A bontást
hagyományos módszerrel technikai
fényképezőgéppel színszűrők köz-
beiktatásával végezzük. A színszű-
rő az eredeti színes képről érkező
színes sugarakból kiszűri, elnyeli a
felvételhez nem kívánt színeket és
átengedi az egyik alapszín nega-
tívjához szükséges fényeket. így
készül a sárga színkivonati negatív
kék színszűrővel, a bíbor zöld szín-
szűrővel és a cián színkivonat vörös
szűrővel. A gyakorlati munkában
bizonyos korrekciókra van szükség,
ha az eredeti színhatását kívánjuk
elérni. A színes nyomdafestékek-
ben meglevő nemkívánatos fekete-
tartalom csökkentésére a színkivo-
natok készítésénél maszkolási eljá-
rásokat alkalmaznak.

A színkivonati negatívokról érint-
kezőmásolással diapozitív készül.
Aszerint, hogy magas-, mély-, vagy
ofszetnyomással nyomják a színes
formát, a színkivonat lehet rácsne-
gatív, rácsnélküli diapozitív vagy
rácsdiapozitív.
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A SZlNHELYESBlTÉS (maszkolás) példája. A felső képsor
maszkfilm nélkül készült, az alsó képsorban a negyedik helyen

van a maszkfilm nyomata. Mindkét képsor utolsó képe az össz-
nyomatot mutat/a. A felső maszkolás nélkül, az alsó maszkolással
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D Színhelyesbítő eljárások. A fotó-
mechanikai, vagy az elektronikus
színbontás csak elméletileg lehet
tökéletes.

A nyomdafestékek a színárnya-
latokba feketetartalmat visznek. A
fedett részeknél pedig a fedettség
nem éri el az optimális szintet. A
nyomatra ráeső fehér fényből a fes-
ték nem veri vissza tisztán a kívánt
hullámhosszúságú színt, hanem el-
térést mutat tőle.

Az ideális csúcsfényeket sem
kapjuk meg a színkivonatokon.

Ezeken a hiányosságokon segí-
tenek a maszkok alkalmazásával. A
maszk olyan - színszűrőn keresztül
készült - negatív vagy pozitív film,
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amely a színkivonati film elé helyez-
ve visszatartja azokat a sugarakat,
amelyek később a nyomás folyamán
piszkításként jelentkeznének a nyo-
maton.

Raszterpont mindhárom színből
van a nyomat egész területén, de
például a tiszta sárga szín elérésére
a cián és bíbor pontokat még ki-
sebbre kell vennünk, mint ahogyan
az a színszűrésnél jelentkezik.

A hagyományos (fényképészeti)
színbontásban az egyes színek szín-
kivonati filmjét maszkon keresztül
világítják meg. Ezzel csökkenteni
lehet a színkivonat színhibáit, ami-
vel a tisztított színfoltokra kevesebb
elpiszkolódást okozó tónusérték
kerül.

Maszkolással helyettesítjük a ré-
gebbi kézi retust. Azért a színkivo-
nati filmeken ma is szükség lehet
kézi beavatkozásra.

Az elektronikus színbontógépek-
ben a maszkolás a színszámító egy-
ségben megy végbe.

A letapogatott jelek többszörö-
sen korrigálva kerülnek a levilágító
részbe. A színkivonat céljára külön
maszk-film nem készül.

Az elektronikus színbontás

D Szinbontógépek. A nagytöme-
gű színes nyomtatvány, színes ké-
peslap készítéséhez a hagyományos
színes nyomóforma-előállítás már
nem felel meg. Nagyteljesítményű
elektronikus színbontógépek álltak
munkába, a jobb minőségű és nagy
mennyiségű színes termékek elké-
szítéséért.

Az elektronikus színbontógépek
három fő részből állnak: letapoga-
tó, elektronikus feldolgozó-színszá-
mító és levilágító részből.

A hagyományos fényképészeti
eljárástól eltérően nem egyidőben
az egész felületről készül a színki-
vonat, hanem soronkénti letapoga-
tással.

Mind az eredeti, mind a színki-
vonati film egy-egy henger palást-
jára borítva forog. Az előbbit a
megvilágító és letapogató fénysu-
gár, az utóbbit a levilágító fénysu-
gár éri. Az eredetit megvilágító fény-
sugár a színes diapozitív (vagy po-
zitív papírkópia) egy kicsiny felüle-
tét világítja meg.

A fénysugár tengelyirányban el-
tolódik, miközben a henger forog.
Az eltolódás (vonalsűrűség) mér-
téke függ a nagyítás mértékétől is.
A nagyított színkivonati film vonal-
sűrűségének olyannak kell lennie.

hogy ne zavarja a későbbi rácsra-
bontást. De mielőtt a kép levilágí-
tásáról beszélnénk, rátérünk a gép
bonyolult elektronikus részére.

A letapogató fénysugár négy
részre bontva kerül tovább. A fény-
rekeszen keresztül a kék, zöld és
vörös interferencia szűrőkön halad
keresztül, amelyek után különböző
elektronikus jelekké alakul át.

A fénysugár másik úton a masz-
kolóba kerül. Ez majd később az
élességet befolyásolja.

A színszámító egységben rész-
ben a szín-, részben az árnyalat-
visszaadással kapcsolatos munka-
folyamatok szabályozása történik.
A színbontás szelektív színkorrekció
mellett jön létre. Az elektronikus
szabályozáson kívül kézzel működ-
tethető gombok segítségével a
szakemberek a nyomdafestékek és
az eredeti diapozitív hibáit is kisebb
mértékben korrigálni tudják. Az
elektronikus színszámító egység
még az élesség szabályozását is el-
végzi és végül a levilágító egység
előállítja a szín kivonatokat pozitív
vagy negatív formában, s ha magas-
vagy ofszetnyomásra készül a szín-
kivonat, rácsra is bontja. Az elek-
tronikus színbontógépek a méret-
arányváltoztatást is elvégzik.
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DC 300-AS jelzésű He/1 gyártmányú színbontógép. Az eredeti
színes diapozitív forgó hengerre kerül. A hengerek forgási sebessé-
gét és a letapogató fénysugár előtolását szabályozni lehet. Na-
gyítás és kisebbítés is lehetséges. A második hengeren a maszk
foglal helyet. A jobb oldali zárt részben működik a levilágító
fénysugár és a filmtartó henger. A henger forgási sebessége és a le-
világítás vonalsűrűsége változtatható. A középső rész a színszá-
mító egység. A letapogató részből érkező fénysugár kék, zöld és

vörös színszűrőn keresztülhaladva elektronsokszorozókba jut és
elveszti színes fény jellegét. A színösszetevők szerint erősebb vagy
gyengébb elektromos jellé alakul át. Ezeket az elektromos jeleket
a megfelelő szabályozógombbal, kézi beavatkozással korrigál-
hatjuk. A jelek a számítóegységben egyesülnek az élességállító
és környezet-jelekkel, megkapják végleges értéküket, majd a le-
világító részben alakulnak pozitív vagy negatív, rácsozott vagy
rács nélküli színkivonati filmmé
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N,

HENGERCSERE. A színbontógépek ere-
detitartó hengerét cseré/ni lehet. A hen-
gerkerület változtatása a méretváltoztatás
egyik módja

ELLENŐRZÉS A színbontógépen elké-
szült színkivonatokat ellenőrzik. Szabad
szemmel, majd nagyítóval történik az első
ellenőrzés. Ezt követi a műszeres vizsgálat.
Denzitométerrel a színkivonatok fedettsé-
gét, a legvilágosabb és a legsötétebb rész
értékeit az eredetivel összevetve vizsgál-
ják meg. Eltérés esetén kézi beavatkozás-
sal, retussal teszik további feldolgozásra
alkalmassá a színkivonatokat



A SZÍNKIVONATOKON MUTATKOZÓ
ESETLEGES HIBÁKAT kézi retusálással
lehet korrigálni. A raszterpontok gyengí-
tésével árnyalat-helyesbítés érhető el. A
munka közben adódó kisebb hibák, pon-
tok, hiányosságok kijavítására is van le-
hetőség

DENZITOMÉTER. A színkivonatok fedett-
ségét denzitométerrel mérik. A fényfor-
rás fölé helyezett filmen keresztülhaladó
fény mennyisége adja meg a film egy
részletének fedettségét. A számkijelzővel
felszerelt digitális denzitométer nagy pon-
tosságú ellenőrzést tesz lehetővé

IFJ. SOPRONI 8ÉLA
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IFJ. SOPRONI BÉLA

A SZÍNES TEKERCS-MÉLYNYOMÓGÉP több nyomóműből áll. nyomás van, akkor ez az ötödik nyomóforma. A lap méretétől, ol-
Ezeknek a nyomómöveknek elosztása úgy történik, hogy a papír dalszámától és a színes oldalak számától függ, hogy hány nyomó-
egyik oldalán három tarka szín és a fekete szín legyen egy menet- mű szükséges a lap kinyomásához. Képünkön a gép három színt
ben nyomható és ha a hátoldalon (Widerdruck) csak fekete nyomó hengereit és a nyomatot felvevő tekercspapirt látjuk
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Az eredeti minősége

A színbontáshoz elsősorban kifo-
gástalan, színhelyes, jól fedett, tó-
nusgazdag eredeti szükséges.

Nem lehet abban bízni, hogy az
elszíneződött (lilás, kékes, túl vi-
lágos, túl sötét) tulajdonképpen el-
rontott felvételből majd az elekt-
ronikus színbontógép színkorrek-
ciója megfelelő minőségű színkivo-
natot produkál.

Azt sem remélhetjük, hogy a nyo-
más megindulásakor manipulált
nyomdafestékkel eredményes nyo-
matot érünk el. Különösen gondol-
nunk kell arra, hogy a nyomás egy
teljes nyomóíven egyszerre történik.
Ha egy változtatás jót tenne az
egyik képnek, biztosan árt az íven
egyszerre nyomott másik képnek.

a Az eredeti diapozitlvek minő-
sége. Egyszerű érzékszervi vizsgá-
lattal is értékelhető a képszerkesz-
tőhöz kerülő színes eredeti.

A műszeres vizsgálatra a kép-
szerkesztőnek rendszerint nincs le-
hetősége, ezt a vizsgálatot a nyom-
da fotólaboratóriuma elvégzi.

Az átvilágítással szabad szemmel
és erős nagyítóval, megfelelő szín-
hőmérsékletű fénnyel történő kive-
títéssel végezhető vizsgálat azon-
ban mindenképpen szükséges a
szerkesztőségben. A képnek azok a

hibái, amelyek a reprodukciót lehe-
tetlenné teszik, a műszer nélküli
vizsgálattal is fölfedezhetők.

Például a szín hűség területén:
Megvizsgáljuk, megfelelnek-e a

képrészletek színei a természetes
színeknek.

A természetben általunk ismert
színek segítenek a megállapítás-
ban. Az arc színe például megfelel-e
az ember arcszínének vagy sárgább,
vörösebb, lilább, fakó. Ha hibás arc-
szín van a képen, biztosak lehetünk
abban, hogy a kép más részleteiből
is hiányoznak vagy egyes részle-
tekben túltengenék azok a színek,
amelyek a színeltolódást okozzák.
A fű zöldje vagy az ég kékje is
segíthet a megítélésben, bár ebben
elég nagy színskála van a termé-
szetben is.

A színösszbenyomás legyen har-
monikus, de ez még mindig nem
elég. Az egy nyomóformára kerülő
képek azonos karaktere biztosítja
az egységes, színeltolódás-mentes
nyomást.

A színes filmeket gyártó vállala-
tok filmjei jellegzetes színharmóni-
át képviselnek. Kívánatos lenne egy
színes képeslapnál egy bizonyos
gyár által előállított színes nyers-
anyagot használni. A nyomdai fel-
dolgozás is könnyebben állítható

rá egy meghatározott gyári termék
feldolgozására. A reprodukciós fil-
mek gradációja, színérzékenysége
jobban állítható be az azonos gyár-
ból származó, azonos karakterű fil-
mek reprodukálására.

a Árnyalatgazdagság. A színes
eredetik árnyalatgazdagságára a
reprodukciós technika még érzéke-
nyebb mint a fekete-fehér felvéte-
lek árnyalataira. Az eredetik söté-
tebb-világosabb részletei nemcsak
színeikben, hanem azok árnyala-
taiban, fedettségi fokukban is meg-
határozzák a készülő reprodukció
minőségét. Törekvésünk az legyen,
hogy a színes eredeti árnyalati ter-
jedelme inkább nagy legyen, mint
kicsi. (

Ne várjunk jó eredményt a túl-
exponált, vagy alulexponált filmek-
től. Ezeknek árnyalati terjedelme
rendszerint igen kicsi vagy túlzot-
tan nagy.

A fátyolos filmek (filmhibák és
előhívási hibák is okozhatják) szin-
tén kisebb árnyalati terjedelműek.

D Nagyíthatóság, élesség. Csak ki-
fogástalan élességű eredetit érde-
mes reprodukálásra leadni (hacsak
nem tudatos az életlenítés). Az
életlenség a nagyításnál még foko-
zottabban jelentkezik.

A főtéma élessége mellett az élet-
len melléktéma adhat művészi ha-
tást, de ha nagyítás után a felület
egy nagyobb darabját foglalja el,
rontja az összhatást. Ezen sokszor
tudunk vágással, kivágással segí-
teni.
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Túlvilágított

Az eredeti élességét erős nagyí-
tóval vizsgáljuk, de a leghelyesebb,
ha kivetítve figyeljük meg a színes
kép minden részletét.

Címlapok esetén lapfejet vagy
címszalagokat helyezhetünk a nem
kívánt életlen részbe.

D A diapozitív hibái. A képszer-
kesztő megőrzi és megőrizteti a
diapozitív tisztaságát.

A jó színes reprodukcióhoz érin-
tetlen, ujjnyommentes színes ere-
detit kell leadni. Az ujjnyomatok
tönkretehetik a diapozitívot, de a
papírkópiát is.

A diapozitívot tokjában tartva
vizsgáljuk. Ha mégis ki kell vennünk
a tokból, csak a fekete filmszélnél
szabad ujjunk közé fogni. A leghe-
lyesebb, ha üveg vagy műanyag ke-
retben tartva méretezzük, vetítjük
és a nyomdába is így adjuk le.

Helyesen megvilágított

Óvjuk a diapozitívot a sérülések-
től, karcolódástól, mert azt nem
lehet tökéletesen kijavítani. Előhívás
közben foltosodás támadhat a dián,
ez sokszor lehetetlenné teszi a rep-
rodukciót. A foltosodás kijavításá-
ban ne bízzunk. Más diapozitívot
keressünk és adjunk le.

Itt említjük meg, hogy a képszer-
kesztő számára elengedhetetlen a
nagy gyakorlat megszerzése a dia-
pozitívok megítélésénél. A ködös
táj képét nem szabad összetévesz-
teni a fátyolos filmmel. Az alakok
elmozdulása is lehet szándékos. A
helyenkénti életlenség kiemelheti az
éles főtémát. A nyomási eljáráshoz
való alkalmasságot is vizsgálni kell.

G A színes papírkópiáról. Lénye-
gesen kevesebb a színes papírkó-
piáról, mint a diapozitívról készült
sokszorosítás. Sokkal több a hiba-

Alulvilágított

forrás. Már a negatív jóságának
megítélése is nehezebb. A komple-
menterszínektelítettségét, árnyalat-
gazdagságát műszeresen lehet vizs-
gálni, de szabad szemmel kevés lé-
nyegeset mutat a képszerkesztő
számára.

A papírkópia úgy alkalmas a sok-
szorosításra, ha abszolút színhe-
lyes, árnyalatai hűen adják vissza
a formákat, mérete a nyomdai rep-
rodukcióhoz megfelelően - a leg-
feljebb kétszeres nagyításhoz - al-
kalmazkodik.

Gyakori a papírkópiák elszínező-
dése. Vörös tónus uralkodik vagy
túlzottan sárga a kópia. A lilás el-
színeződés sem ritka. A nyomdai
eljárás során csökkenteni lehet az
eluralkodó színtónust, de ez azzal
a veszéllyel jár, hogy egyes össze-
tettszínek más, nemkívánatos irány-
ban tolódnak el.
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Alulvilágított

Kék elszíneződés

Helyesen megvilágított

Sárga elszíneződés

Túlvilágított

Helyes színértékű
BÁNKUTI ANDRÁS
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Próbanyomat
Cromalin eljárás

A hagyományos próbanyomáshoz
először elkészítik a nyomóformát.
A színvizsgálat csak ezután történ-
het meg. A javítás után újabb nyo-
mólemezt és újabb próbanyomást
kell készíteni. A Cromalin eljárás
lehetővé teszi, hogy már a rácspo-

zitív alapján készüljön színes pró-
banyomás.

Alapja egy különleges fotopoli-
mer filmanyag, melynek rétegvas-
tagsága 7 mikron. Ezt a filmet
mindkét oldalán egy-egy filmréteg
védi. Működésének alapelve, hogy

A CROMALIN ELJÁRÁSHOZ használt
fotopolimer réteggel ellátott filmanyagot
ezen a Laminátor felrétegező gépen kasí-
rozzák össze a papíranyaggal

FÉNYMÁSOLÓ KERET, amelyben ultra-
ibolya fénnyel másolják a rácspozitív fil-
met a fotopolimer réteggel felhordott pa-
píranyagra
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a fotopolimer rétegbe jól tapad a
színes porfesték, míg a megvilágí-
tott réteg megkeményedik, elveszti
tapadását és nem veszi fel a por-
festéket.

A nyomópapírt egy úgynevezett
lamináló gépbe vezetjük be. Ez a
gép az előbb említett filmanyagot
enyhe nyomással felrétegezi a nyo-
mópapírra. Ezután a megvilágítás
következik. A színes kép első szí-
nének rácsdiapozitívját ráhelyezzük
a felrétegezett nyomópapírra és
ultraibolya fénnyel megvilágítjuk.
A megvilágítás után eltávolítjuk a
felső védőfilmet, így a megvilágított
fotopolimer réteg kerül elénk. Az
eljáráshoz különleges porított pig-
mentanyagot használnak. Ezeknek
a festékporoknak a színe azonos a
nyomófesték színével.

A színezőport egy munkaleme-
zen szőrmetampon segítségével fel-
visszük a felrétegezett és megvilá-
gított nyomópapírra. A megvilágí-
tott helyeken a fotopolimer nem
veszi fel a festékport. A festékpor
csak a meg nem világított felületen
(a rácspozitív pontjainak helyén)
tapad meg. Az eljárást - színenként
megfelelő színezőporral - megis-
mételjük. Az eredmény a rácspo-
zitívnak megfelelő színes össznyo-
mat. Előnye a rendkívüli gyorsaság
és hogy nem kell nyomóformát ké-
szíteni a próbanyomáshoz.

A próbanyomat a rácspozitív
filmről elkészíthető. Javítás esetén
új próbanyomat is ezzel az eljárás-
sal készül, és csak a teljesen kifo-
gástalan filmanyagot másolják a
nyomólemezre.

POROZÁS. A védőfólia eltávolítása után szőrmetampon segítségével porozzák be a pa-
píron levő megvilágított fotopolimer réteget. A festékpor csak a megvilágítatlan részeken
tapad meg, a megvilágított (a képen kívüli) részekről letörölhető. Az elszívó berendezés
összegyűjtheti a festékport
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Mélynyomású
színes képeslap
munkamenete

Anyaggyűjtés, képösszeállítás, az
anyag oldalbeosztása.

Számítások, tervezés, tükörrajzolás.

A színes diapozitívokról mérethe-
lyes papírkópiák készíttetése a szer-
kesztőségben.

A színes oldalak terve a színes dia-
pozitívok (fekete negatív) kópiáival
beragasztva készül el a szerkesz-
tőségben.

Fent:
TERVEZŐSZERKESZTŐI ÉS KÉPSZER-
KESZTŐI MUNKAHEL Y. Az anyagváloga-
táshoz megfelelő méretű asztalok. A váz-
latozáshoz, előkészítéshez átvilágított be-
téttel ellátott munkaasztal. A pontos tü-
körrajzoláshoz jól felszerelt rajzasztal
szükséges. Mércék, számítótárcsák, kis
számológép (lehetőleg kiírórendszerű),
rajzeszközök, vonalzók, sablonok nem nél-
külözhetők a jó munkához

A SZÍNES DIAPOZITÍVOK ELŐVÁLOGA-
TÁSÁHOZ átvilágított opálüveges asztalt
használ a képszerkesztő. Az alkalmasnak
látszó diapozitívokat a használat előtt
még kivetítve is megvizsgálja, hogy szí-
neit értékelni tudja, és esetleges hibáit is
észrevehesse
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Képméretezések, kéziratszignálás,
nyomdai előírások a tükörlapon.

Ludlow címszedőgépre, vagy cím-
fényszedő gépre külön kéziratlapon
gépelt és kiszignált címek kéziratát
adjuk a nyomdába.

A nyomdai szerződésben megha-
tározott ütemterv szerint napokra
beosztott anyagleadás.

A nyomdában a leadott képekről
mérethelyes papírkópia készül a
szerkesztőség részére.

A színes diákról színbontógépen
színkivonatok készülnek a montí-
rozáshoz.

A nyomdából már az első korrektú-
rát is oldalba tördelve kapja a szer-
kesztőség.

Szerkesztőségi javítás és átvilágított
tördelés-ellenőrzés után a nyomdá-
ban második levonat készül.

A szerkesztőségben a második tör-
delt levonatot ellenőrzik, korrigál-
ják és annak egy példányából a
nyomdában készült kópiák felhasz-
nálásával ragasztott forgatóköny-
vet készítenek.

Ez a ragasztott forgatókönyv alapja
a további lapkészítésnek. Fontos
dokumentum az esetleges hibák
megállapításánál.

A kijavított oldalakról a nyomdá-
ban elkészül az úgynevezett bronz-

levonat celofánra vagy H/2 filmre.
Az oldallevonat egyben hordozója a
képekről és rajzokról készült dia-
pozitívoknak, a fényszedéses vagy
rajzolt címek filmjeinek.

Az összeszerelés, montírozás után
teljes ívnagyságú hordozófilmre ke-
rülnek az oldalak, így elkészül egy
teljes nyomdai ív szereléke.

A színes diapozitívokról készült
színkivonatokból összesen 4 nyo-
móformára való szerelék készül el.
A fekete színkivonatot tartalmazó
formán van a szedés filmje is.

Az összeszerelt nyomdai ívről fény-
másolat, ún. szalmiák korrektúra
készül. Külön mind a négy színről.
A szerkesztőség részére utolsó el-
lenőrzésül szolgál ez, bár ebben el-
vileg már nem lehet javítani. Súlyos
hibát azonban mindenképpen kija-
vít a szerkesztőség, vállalva, hogy
a nyomás megkezdése késedelmet
szenved.

A jóváhagyás után pigmentpapírra
másolás és hengermaratás követ-
kezik, majd a kimaratott henger
nyomógépbe kerül és beállítás után
megkezdődhet a nyomás.

A szerkesztőségek a gép indulásá-
hoz rendszerint a tervezőszerkesz-
tőt vagy a képszerkesztőt küldik ki,
aki a színnyomás helyességét is el-
lenőrzi és az induló példányt alá-
írja.

Tervezési
módszerek

A lap anyagainak előkészítése, a
sorrend és az egyes cikkek által
elfoglalható terület megállapítása
után kialakul a végleges szöveg, a
cím és a képek feltételezhető meny-
nyisége.

A tervezés munkájával kapcsolat-
ban az egyes tervezőszerkesztők-
nek egyéni módszereik vannak. Ez
így helyes is. Mégis van néhány
munkarészlet, amelyet egységesnek
lehet nevezni. Ezekről lesz szó.

Az anyag megismerése után, ami
a szöveg elolvasásából, megértésé-
ből és a szerkesztőségi célok tisz-
tázásából áll, az első munkafázis a
képanyag gondos tanulmányozása
és a képszerkesztővel történő egyez-
tetés.

A tervezőszerkesztő elsősorban a
szöveget számítja át nyomdai sorok-
ra és a szöveg tömegét méri fel a
tükörlapra, hiszen rendszerint ne-
hezen változtatható a cikk tömege.
Kisebb-nagyobb húzás elképzelhe-
tő, de ez rendszerint nem sokat
változtat az elfoglalt területen.

A tervező ilyen előkészítés után
foghat hozzá az első vázlatok elké-
szítéséhez, ami skicc jellegű kere-
séstjelent. Keresi az anyag lehetsé-
ges legjobb elrendezését. Gazdál-
kodik a képekkel, elhagy, kiemel,
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TÜKÖRPAPÍRRA RAJZOLT OLDAL-
TERV. A szöveg- és képelrendezést, a cí-
mek és lídek helyét, betűnagyságát pon-
tos számítás után rajzoljuk a tükör lapra. A
rajzolt tükör a kinyomott oldallal összeha-
sonlítva ne mutasson nagy eltérést

vág (persze nem ollóval). Ha több
vázlat nyomán kiforr a terv alapfor-
mája, akkor kezdi kialakítani a végle-
ges tervet a tükörpapíron.

Ezt a munkáját már pontosan
végzi. Hegyes ceruzát, pontos vo-
nalzót vagy rajzgépet használ. Jelö-
lései félreérthetetlenek. A szöveg
kezdetét és végét tipográfiai pon-
tossággal jelöli. A képek méretét
határozott vonallal rajzolja meg és
átlóval látja el. A rajzot és a képeket
számokkal azonosítja. A valóságnak
megfelelően húzza meg a képalá-
írások vonalait. A címeket és alcí-

U i f i K l i l ^ m ü V R u R ; .. r?w~w.n J meket a felhasználandó betű karak-

terének és nagyságának figyelem-
bevételével vázolja be. A vonalakat
eredeti vastagságukban húzza meg.
Összességében egy minden szak-
ember részére érthető és leolvasha-
tó tipográfiai és grafikai tervet ké-
szít, amely pontossága és megbíz-
hatósága következtében megegye-
zik a később kinyomott lappal.
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MAKETT. A rajzolt oldalterv alapján ké-
szült ragasztott makett. A szükséges elhe-
lyezési javításokat ezen jelöljük be
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Layout
tervezés

A szakmán kívül állók részére
jól érzékelhető tervet készít-
hetünk layout-okkal.

Az eredeti, készülő munká-
ból nem tudunk megfelelő
méretű és színű képeket, hát-
tereket, szöveget, címeket
összeállítani oly módon, hogy
érzékelhető legyen a később
megjelenő nyomtatvány.

A tervezést az eredeti ké-
pek, szövegmennyiség, cí-
mek stb. alapján végezzük el,
de ennek kivitelezése eredeti
színes nyomatokkal rendkívül
nagy költséggel járna, és vé-
gezetül nem is biztos, hogy
megnyerné a megbízó tetszér

sét.
Layout tervet készítünk,

ami igen sok tervezői munkát
igényel, honoráriuma is je-
lentős, de meg sem közelíti a
tényleges feladat próbanyo-
mat-jellegű költségét.

Az elkészült tervünk alapján
színes alapkartonra (termé-
szetesen akkor, ha ilyent ter-
veztünk) finoman feljelöljük a
képek, szövegek, címek he-
lyét, majd színes nyomtatvá-
nyokból, képeslapokból ál-
képeket vágunk pontosan a
terv szerinti méretre, ügyelve



arra, hogy az ál-képek szín-
összetétele hasonlítson az
eredeti képünk színjellegére.
Beragasztjuk a képeket a
megfelelő helyre. Ezzel a kép-
terv összeállt.

A következő feladat a szö-
veg imitálása. Ha lehetséges,
valamelyik átnyomó eljárás
(Letraset, Reprotype stb.)
szöveg imitációjából vágunk
ki megfelelő méretet és nyom-
juk rá a kijelölt helyre a színes
alapkartonra. Ha nem ren-
delkezünk ilyen eszközzel, ak-
kor jó minőségű szöveget vá-
gunk ki nyomtatványokból és
ragasztjuk a terv szöveghelyé-
re. Ennek az a hátránya, hogy
a papír fehér háttere egy ki-
csit változtat az összbenyo-
máson, de azért megfelelően
mutatja a várható eredményt.

A címek imitálására idegen
szövegű, de a tervezett betű-
típusból és betűnagyságból
való ál-címeket ragasztunk,
esetleg betűminta abc sorokat
illesztünk film anyagból a
cím helyére.

El tudjuk érni, hogy a ké-
sőbb megjelenő nyomtatvány
látszattervét mutassuk be a
megbízónak.

A jóváhagyás után nyom-
dai terv gyanánt adjuk le a
layoutot, de nagyon gondo-
san ügyelünk, hogy betű és
címelőírásunk, képméretezé-
sünk pontosan azt az ered-
ményt adja, amit a layout
tervben meghatároztunk.

Színes képeslapoldalak tervezése
MODELLEK

A képeslapok szerkesztőségében
kiemelt tervezési feladatoknak is-
merik el a színes oldalakat. A ki-
emelésre rászolgálnak, mert megter-
vezésük lényegesen több ismeretet
kíván, mint az egyszínű képes ol-
dalak. Elsősorban az eredeti minő-
ségének megítélése okoz sok gon-
dot, hiszen a megjelenési tervbe ál-
lított anyag akkor is bekerül a lapba,
ha nem a legtökéletesebb diapozi-
tívok alkotják a képanyag gerincét.
Számolni kell azzal is, hogy ha
csak egyetlen idegen színharmó-
niájú vagy elszíneződött diapozitív
akad az oldaltervbe kerülő anyag-
ban, ez a többi diapozitív kivite-
li minőségét is megváltoztathatja,
mert a szükséges korrekció esetleg
kihat a többi, jónak tartott képre is.

A színes oldalak háttere, a hát-
tér választott színe is befolyásol-
hatja a színes oldal megjelenését.
A tervező és a műszaki dolgozók
minden igyekezete mellett is elő-
fordul, hogy a háttér mégsem az
elképzeléseknek megfelelően ala-
kul.

A hazai lapokban gyakran hasz-
nált egymáshoz ragasztott vagy a
háttértől el nem választott kép-
anyag tönkreteheti az egyes képek-
ben rejlő kitűnő hatásokat is. Alig

felismerhető színes képmassza a
következmény.

Ha a képkiválasztás sikeres volt,
a háttér is rendben van, még min-
dig sok lehetőség van arra, hogy
az oldal vagy oldalpár nagyon szép
vagy kevésbé jó legyen.

Az oldalformálás esztétikai alap-
jainak alkalmazása (lásd a Lapter-
vezés, tipográfia című könyvet) a
színes oldalaknál talán még jelen-
tősebb mint az egyszínűeknél. Nem
lehet abban bízni, hogy a képek
pusztán színességükkel mindent
megoldanak. Elhelyezésük, mérete-
zésük, az arányosság és a kont-
raszt alkalmazása, a ritmusos kép-
elrendezés, a kulturált, a tipográfiai
szabályokat betartó, de újdonságo-
kat megvalósító cím és szövegkör-
nyezet igen jó oldalak megformálá-
sát teszi lehetővé.

A divatos laptervezési irányzatok
figyelemmel kísérése, az újnak mér-
legelő, tartózkodó keresése és be-
fogadása, a rosszul olvasható, ne-
hezen érthető, tulajdonképpen ol-
vasóellenes megoldások kerülése
kiemelheti a színes felvételekben
rejlő kincseket és szolgálhatja az
egyetemes kultúra céljait is.
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Képes magazin színes cím-
lapja. A színes diapozití-
vok kiválasztásánál gon-
doljunk a lapfej és a sza-
lagcímek kedvező elhelye-
zésére. A képkivágást úgy
végezzük el, hogy az oldal
felületén erre lehetőség
legyen. Ne zavarjuk meg
a címlap főalakját. A sza-
lagcímeket rendszerint a
betű kövér változatából
szedjük, hogy a négyszínű
nyomás mellett is kifogás-
talan betűkép maradjon. A
kép diapozitívjának leadá-
sánál a helyes méretezé-
sen kívül feltétlenül jelez-
zük, hogy a képbe negatív
fej és szalagcím kerül,
mert enélkül a színkivona-
tokat meg kell ismételni,
ami jelentős költséggel jár.
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D Nem emblémaszerű
lapfej a színes címlap vi-
lágos részén. Ha a lapfej
és az azt kísérő sorok,
esetleg szalagcímek vilá-
gos képmezőre esnek, az
eljárás könnyebb, mert
nem kell a színes képbe
negatív beforgatással el-
helyezni a sorokat. A képre
rányomással kerülnek a
sorok. Erőteljes színt vá-
lasztunk a címek számára,
hogy a háttértől jól elvál-
janak. Zavart okozhat, ha
a kép egy-egy sötétebb
részlete kerül a rányo-
mott sorok alá. Ezeken a
helyeken a szalagcímek
nem olvashatók.
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D Egyoldalas színes anyag
terve.
Reneszánsz kehely bemu-
tatása. A szöveg nem sok,
ezért a kép mérete elég
nagy lehet. Az arany ke-
hely mögött a bíbor pa-
lást kiemeli a kehely for-
máját és arany színét. Az
egész oldal háttere sötét
zöld. A cím és szöveg eb-
ben negatív. A vékony fe-
hér keret a kép körül ki-
emeli, önállósítja és elvá-
lasztja a háttértől a képet.
Egyes nyomtatványokon a
háttértől elválasztás nélkül
formált színes képek csök-
kent értékűek lehetnek.

\mmm\i

wertzu opő mnjkl ocbm
obnmjk éprtzcn miopdfli
mökilop ysdaertz mumal
agsfre ubngpéá nömadil
yasdertuzhn mioklo uzaf
úsda edhzui ökhnmamn
vmnemju isde iop möms
wedikjl íkólartz süvö opi
cxysdaertz ucnf ósdfguil
yaserfjkl önmöklé qápmf
efuinbgh esacbg moőbn
ógom astru zaert nmhós
vbsedcyawe úképá ömú
áhá öfzu mcdfr oülép no
ycsde aönmj úyfdg mne
weqrzu áédfgt cümk up
ósdfre yömníélo pőpsde
vgharte üölgdert apaprn
amatrd sgh élk jutre qwii
múülépa yzur epő áhém
úgikö mafdhtu iasd poz
önökipewtqa cyaeül nol
ads gpoő ücbgtro ipikln
üdfrtz uamoipcbes bnhi
öbökilaertzu poimng ew
önökipewtqa cyaeül nol
ads gpoő ücbgtro ipikln
üdfrtz uamoipcbes bnhi
öbökilaertzu poimng ew
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múülépa yzur epő áhém

Mabcdefg
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úgikö mafdhtu iasd poz
önökipewtqa cyaeül nol
ads gpoő ücbgtro ipikln
üdfrtz uamoipcbes bnhi
öbökilaertzu poimng ew

úgikö mafdhtu iasd poz
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wertzu opő mnjkl ocbm
obnmjk éprtzcn miopdfli
mökilop ysdaertz mumal
agsfre ubngpéá nömadil
yasdertuzhn mioklo uzaf
úsda edhzui ökhnmamn
vmnemju isde iop möms
wedikjl íkólartz süvö opi
cxysdaertz ucnf ósdfguil
yaserfjkl önmöklé qápmf
efuinbgh esacbg moőbn
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D Kovács Margit három
kerámiája
címmel,szöveggel egy szí-
nes képeslap oldalon. A
háttér fehér, a képek körül
vékony hézag, majd vé-
kony színes keret van. A
képek ritmikus elrendezé-
sűek, kihasználva a kes-
keny, magas képforma le-
hetőségeit. A színes kere-
tek önállósítanak, a szö-
vegmezőtől elválasztanak,
de azonosságot is jelez-
nek.
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D Villányi szoborpark. Két
oldalon a villányi szobor-
park anyagának kétfé-
le feldolgozása látható. A
bal oldali 4 képből áll, a
képek a háttértől nem vál-
nak el, nincs fehér keret.
A jobb oldali egy képpel
kevesebbet közöl, így a
képek nagyobbak lehet-
nek. A képek körül fehér
keret van, ez kiemeli a ké-
peket és elválasztja őket a
háttértől. A tervező, a kép-
szerkesztő sokszor kerül
választás elé: egy képpel
többet adjon vagy valami-
vel nagyobb képekkel pró-
báljon hatást elérni. A ké-
pek elválasztása a hát-
tértől tónuskülönbséggel
vagy kerettel érhető jól el.

I bcdefghijklmnopqrstuv wxyz

358

nhzu opolkiuj mnbvfrtrzu
rewqa sdfghzt iopoznh ok
msa der^tzu pőcfáőű kilp
nyds aztr vcde mjhgklo pi
ödhz vdfre ycsdf fkto pok
pbgd enhzuiop ökjm ouzl
vfds ew yvfd bgrtzu oade
dse hzr euop ökilop cfdgz
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
onf ruz mkolkiujmhz nhzu
öbvc dsawqay xsert retzu
bűmjki bgtred vfrtzu opős
mvgfhr edhgzt uiopo öklis
cs ertznhgf rvcgfjklj mjuh
edcxswqa ybgtzui o frtzpe
medgtr dsaxvd nhzu pouz
ure tzui pokjuzhn ünükloi
dersw asdfgh opmjunhze
éder tzuio mvbgfd éséopr
pűsde rfgtzu nhztgb vfrcd
wdert nvcxs dhztgb opoki
ocbgtr bfdswert mju éxék
éde nhztg bvfredcxs uops
odesaqwy akilikop édéztr
núklíép vfredc nhzu űfrtzl
vcxy asdfghj kléápo uztre
bdre deswe rztuiop nhzer
mvztre ökiujmnh ocdetre)
wayxsw qretzu mkilopéár
ömnbgtredcv bgtrf nhzue
cdesxyaqwe ropőü kiigtzr
nvbg fdretz ölíélop ádápé
ücgt nhzu xdsewqa éxéjh
ódes bvc dtriop qawerüki
qülkiopmjuz nhztqb bgtár

menrzut pimnctg rartzu bepolkm
dápmökla saztre epomnguzt pőű
kastr pokjliop csre wtreölkjhilop
polkijulkiop agfitpoísfdáőpaol
adyre nmökilop űdűmngjhzi
dőplipo maswerbcfd akop
sxrfa weoip yenkjlopi úcúnülkilo
udsemjklioyser adslkijdép
ewavsde önmjilsd fjkilkjuzh
domnsre éfékloiawqsa cömjkl



Ibcdefghijklmnopqrstuvwxyz
nhzu opolkiuj mnbvfrtrzu
rewqa sdfghzt iopoznh ok
msa deretzu pőcfáőű kilp
nyds aztr vcde mjhgklo pi
ödhz vdfre vcsdf fklo pok
pbgd enhzuiop ökjm ouzl
vfds ew yvfd bgrtzu oade
dse hzr euop ökilop cfdgz
bgte nhzt rmjklop dsa erz
ndzt reuz mjiz ökijhg uzul
asd fren hzui öklop cdertz
bdgriuöklop vfretzu puzrt
mgnh nhzgbyfre nhjklopé
bser cdert zujklhg bgnhür
zőmjki vfredcxs etraswqu
bvcxy adsfgh jkliopő mkji
onf ruz mkolkiujmhz nhzu
öbvc dsawqay xsert retzu
bűmjki bgtred vfrtzu opős
mvgfhr edhgzt uiopő öklis
cs ertznhgf rvcgfjklj mjuh
edcxswqa ybgtzui o frtzpe
medgtr dsaxvd nhzu pőuz
ure tzui pokjuzhn únükloi
dersw asdfgh opmjunhze
éder tzuio mvbgfd éséopr
pűsde rfgtzu nhztgb vfrcd
wdert nvcxs dhztgb opoki
ocbgtr bfdswert mju éxék
éde nhztg bvfredcxs uops
odesaqwy akilikop édéztr
núklíép vfredc nhzu űfrtzl

bgtrf vcfdre iuzopülkjuzili
vfr ewsbgtr mökjhzuiopal
úbvfr edcxsw aybgtre oilű
négá mjuzh nbgtrf nvjhop
aswertnhj kdes ökliop nű
sxde ömjkilop vűnh ádáp
bcvf we pomjk vdfr nbhü
hgvd sew nmökilop ósdzr
bcgf eo mjkilo űcűöklortz
nycds btr ewqadfghj öklit
üsdgtr nhzuiklo ősdőpore
poztredsw qayxse rnhzök

znbv ünklé ósómvöpor
seömjkilé ádpond zar

öbönhélipo mos
mxsdűklíü póá ömjkld

űplömnbgzuiop sdso
nareop öbömk

bülkju vmöklopő
klpolépő nöklivőms

ádáébf iklopdfr apab



D Színes oldal terve. Foly-
tatása, egy már megkez-
dett anyagnak, amely le-
het egész oldalas kép is,
címmel, líddel, és a szöveg
kezdő soraival. A fekete
háttér, a színes sárga alá-
nyomás a keretekhez fel-
használt külön szín erőtel-
jessé és nagyon színessé
alakítja az oldalt. A lapban
is kivételes megoldásnak
számít. A képek kivágása
méretezése alkalmazkodik
a környezet feltételeihez.
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D Három oldalra tervezett
színes anyag a gyulaji
vadrezervátumból. Az első
oldalt teljes nagyságú kép
borítja, s ebbe kerül nega-
tív beforgatással a cím, az
alcím és egy rövid beve-
zető szöveg. A színes kép-
be kerülő beforgatások fel-
tétele, hogy az anyag le-
adásánál ezt a körülményt
előre jelezni kell. A nega-
tívban megjelenő címet,
szöveget még a színbontás
megkezdése előtt gondo-
san kell korrigálni, állását,
helyzetét pontos rajzzal
kell jelölni, mert a legki-
sebb tévedés is nagy költ-
ségtöbblettel jár.
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• A gyu/aji három oldalas
anyag két záró oldala fehér
háttérrel, nagy fehér mar-
góval, négy színes, vi-
szonylag nagyméretű kép-
pel jelenik meg. A lídszö-
veg, az első kép körül sza-
badsoros tipográfiai elren-
dezésű. A rajzos iniciálé
egy kis könnyedséggel in-
dítja a szöveget. A képalá-
írások az európai képesla-
pokban divatos „tele so-
ros" szerkezetűek, ami ter-
mészetesen szerkesztőjére
valamivel nagyobb felada-
tot hárít.

Zi)klmnopqrstnvwzyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxy

eighijklmnopqrst

pqwe rzu nmfgs de zupolkgaz
'erski lopznfgrztu óhmölopi pőmas

desgth jukilopő ómnöülkjhgfd eswmö
adxvdrt edghzu úíklé ágrhztá édrtzuén
okj hsfghzui opdsaycvfgn muztiop pek
xaercmj úlípolé swernkj ülkopőű opűn
yaretzu ixsrmklj űsdeüljiúké drűb hpos
cdsewqa ycsf öüódg hklűőp moinh m
öcvfre waxsert ócnhzu úxsrft zülképán
ósop mvgrőp gfdsaweóklé ápő zupőű
nesdert zuipolmíó xül serupoml őmők
vasért égákoilömg fjlki űsdequ önödhl
yaewrt nmökíélop bódáső o rtű nuzmi
ewqas dülépá nűopő úyúgjk lazuhgne
certz uader öklülk vóédlo nóám uzume
cdewpo sődűgülkép mökladrzcx ngho
mhi opa sdrewq yxcds ertzu ílíépouök
nasertvcd ömjil ílépurfzt esdert ümüm
edmjui ílépoá yűaztre üvöklű li liopőm
úgser waycde iliölöíékhip őpbű múnd
ewqa ybf dsertzuiopőű nvfrtz uxmsmp
óhgfds epőűnhg srftz mng hyasertzun
oswqaükm inzuilí psdé zólíésd easwn
oep marté zvngo űsazrt múílkipolé mn
yamvg epomlépoű srfünlépseké mám
mafgjk ipqwe rzu nmfgs de zupolkgaz
ada erski lopznfgrztu óhmölopi pőmas
desgth jukilopő ómnöülkjhgfd eswmö
adxvdrt edghzu úíklé ágrhztá édrtzuén
okj hsfghzui opdsaycvfgn muztiop pek
xaercmj úlípolé swernkj ülkopőű opűn
yaretzu ixsrmklj űsdeüljiúké drűb hpos
cdsewqa ycsf öüódg hklűőp moinh m
öcvfre waxsert ócnhzu úxsrft zülképán
ósop mvgrőp gfdsaweóklé ápő zupőű
nesdert zuipolmíó xül serupoml őmők
vasért égákoilömg fjlki űsdequ önödhl
yaewrt nmökíélop bódáső o rtű nuzmi
ewqas dülépá nűopő úyúgjk lazuhgne
certz uader öklülk vóédlo nóám uzume
cdewpo sődűgülkép mökladrzcx ngho
mhi opa sdrewq yxcds ertzu ílíépouök

awandir ihkl ídoiip ocmöklsé ádrmáé pomdre

müdrnhziu vokpsre polnert úsúífoi mlíépodpi
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ücömdgfoi mcsfrthzu saert mökjlo ilpnhf bömhjkliop gompcbg edhzeopölómül édépsart zum



D Rippl-Rónai néhány
festménye egy oldalpáron.
Vonalháló osztja , önálló
egységekre a képmezőt. A
háttér fekete, a fekete hát-
tér hozzáér a képekhez. A
képek színösszeállítása le-
hetővé teszi, hogy a fekete
alappal hézag nélkül ta-
lálkozzanak. A színes vo-
nalháló kellő elválasztást
teremt és így elmélyülteb-
ben lehet tanulmányozni
az egyes képeket. Több
képeslapunkban elterjedt,
hogy a színes képek hézag
és háttér nélkül érnek egy-
máshoz. A hatás: zűrzava-
ros színes oldalak. Nem éri
meg a közlést.

Ropqrstuvuj
daopő űertzuiop rrwgklo desgh
kiopő dasertz mbhnjkiopö csdo
ükloép dersaycxd nbhgfzurfgol
koplkj fdgtesda müpolópksde a
mads nbughopm cxdertzu mop
gader cgdurtz sdeőpoű mklévb
ndseadghz uopxcdnh kopadse
dpoedhz upűlkjmnbsd apendk
bűpbsed őpghű édálki moükds

údrtzu bngtre
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rewqa sdfghzt iopoznh ok
deretzu pőcfáőű kilp

ds aztr vcde mjhgklo pi

vtds ew yvfd bgrtzu oade
dse hzr euop ökilop

rmjklop dsa erz
ndzt reuz mjiz ökijhg uzul

aopő űertzuiop mvgklo desgh
iopő dasertz mbhnjkiopő csdo
kloép dersaycxd nbhgfzurfgol
Splkj fdgtesda mupolópksde a
íads nbughopm cxdertzu mop
ader cgdurtz sdeőpoű mklévb
dseadghz uopxcdnh kopadse
poedhz upűlkjmnbsd apendk
űpbsed őpghű édálki moiikds
medpő űmopde xgepoi Imado
odirkdsa edop beömő kűkgdh
dáéhsde tzurew qycsnh öknö

dhz vdfre vcsdf fklo pok
bgd enhzuiop ökjm



D Színes riport az öntő-
műhelyről. Az oldalpár fe-
hér hátterű. A tervező fel-
adata a képek legjobb
megjelenítését szolgáló
háttér kiválasztása. A ké-
pek erőteljesek és sötét
színűek, nyilván nem lenne
jó hatásuk például fekete
háttérben, A négy szín le-
hetőséget ad a címsor ösz-
szetett színének kiválasz-
tására is, de a kisebb betűk
lehetőleg egy színből le-
gyenek, mert a legkisebb
regisztereltérés is zava-
rossá teheti a betűket az
elmozdult színek nyomán.

Vabcdefghijklmno
wertzu opő mnjkl ocbm
obnmjk éprtzcn miopdfli
mökilop ysdaertz mumal
agsfre ubngpéá nömadil
yasdertuzhn mioklo uzaf
úsda edhzui ökhnmamn
vmnemju isde iop möms
wedikjl íkólartz süvö opi
cxysdaertz ucnf ósdfguil

ABCDEFGHIJKLMN
HIJKLMNOPQRSTU

ads gpoő ücbgtro
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wertzu opő mnjkl ocbm
obnmjk éprtzcn miopdfli
mökilop ysdaertz mumal
agsfre ubngpéá nömadil
yasdertuzhn mioklo uzaf
úsda edhzui ökhnmamn
vmnemju isde iop möms
wedikjl íkólartz süvö opi
cxysdaertz ucnf ósdfguil
yaserfjkl önmöklé qápmf
efuinbgh esacbg moőbn

ógom astru zaert nmhós
vbsedcyawe úképá ömú
áhá öfzu mcdfr oülép nö
ycsde aönmj úyfdg mne
weqrzu áédfgt cümk up
ósdfre yömníélo pőpsde
vgharte üölgdert apaprn
amatrd sgh élk jutre qwü
múülépa yzur epő áhém
úgikö mafdhtu iasd poz
önökipewtqa cyaeül nol



ads gpoő ücbgtro
rtz uamoipc

bökilaertzu poim

yaserfjkl önmöklé
efuinbgh esacbg
ógom astru
vbsedcyawe
áhá öfzu mcdfr
ycsde aönmj
weqrzu áédfgt
ósdfre yömníélo
vgharte üölgdert
amatrd sgh élk
múülépa yzur epő
úgikö mafdhtu
önökipewtqa

dápmökla saztre epomnguzt pöűbdjui klipobh amah
csre wtreölkjhilop üxüdm

ulkiop agfitpoísfdáőpaol űbűndre kélónö
yre nmokilop űdumngjhzi íkílpoldipő édpémná

bcfd akop mőűcdse
weoip yenkjlopi úcúnülkilopewqa űdűnfg



D Sokképes konyhamű-
vészeti anyag terve. A hát-
tér mustárszínű, ebben
vékony, fehér kerettel je-
lennek meg a képek. A
tompa színű háttér alkal-
mas a tarka képek kieme-
lésére. A vékony,fehér ke-
rettel elkerülhető, hogy a
képek egyes színei össze-
olvadjanak a háttérrel. A
cím is fekete, ezzel nem
vonja el a színes képekről
a figyelmet. A képek cso-
portba rendezése élénkíti
az oldalpárt.

abcdefshllklmnopqrstu
oplaé adftre mőkjtugl
mcraeqw üyvdf popé
bghedtr asa vbgf mki
xsa bgtr pou mhk pok
avdgrte uztipo mjklor
das ere tuziuopő kjos
bedhtzu loipőű nvcdf
edcvbnh ujhztg uzbn
öxsdfre űzut mjklopel
avcdsxe poőnbgfuzlil
önhzu adsed vcser ut
nsedto ikjuzhn mhoö
wöghtzr ednghj nbüs
őbftre ökjml adgthjlzi
besdcgthz uzhkié mó
xcsedwqayxcd bguzr
zetrnköüloikju bvdezí
ásélkiujmnhzt vxs azr
údrtzu bngtre saewm
vdkjhgfd ehztrfv nonl
űcbvnmö kuztre wed
kgfrted sawertz uopő
dbvgtzu íopő nsewas
sxder terzuop bcvdfg
őkder ayxsdvbn ogöt
úghzu nbghtr sasertz
bacdfrtz opncgjkl ma
űdhgjkliuzh sdse rtze
adnghjklqiuzh opomr
öxdesu iiópőű vösetrl
úcghkjuztrxcdf moztz
acdsernmjhgzt éséhf
pőztrőű wedfr bgtrez
somfcuj artzui iökzhbs
axsert vbnhop ádáklí
ícnhmju sawertv bgh
vfds yvfd eztuiop ftin
dnhz uztopőű mjklasi
cvfdreíz uztriop mjklz
cxdsewrtz qahgftz mi
úcfdgtruiop yxsertzuj
qrz iop őpoű ökjlóám
csrtez ndretzb nhgjka
vxsfdlkjhgf uztio qwe
ökmnhgbv derftzuvdr
vcxy aghjk uztred pűz
ovgtre ikjuzfim űswái
ócdgt épwert zépdgh
mver wsa öpnhjk! uzt
övcfd ftzui lkjhg saw
övfcde xsay wuomkli
áskgertzu bökimju oz
ege díop üíikjuzh min
anzu imjhztb.gfdsyce
ósdzbnh ökbvcd sest
ünhjki xgtre dnhmkilo
oplgé adftre mökjlugl
mofdeqw űyvdf popé
bghedtr asa vbgf mki
xsa bgtr pou mhk pok
avdgrte uztipo mjklor
das ere tuziuopő kjos
bedhtzu ioipőű nvcdf

dbvgtzu iopö nsewas
sxder terzuop bcvdfg
ökder ayxsdvbn ogöt
úghzu nbghtr sasertz
bacdfrtz opncgjki ma
űdhgjkliuzh sdse rtze
adrvghjkioiuzh opomr
öxdesu ilopőd vösetri
úcghkjuztrxcdf moztz
acdsernmjhgzt éséhf
pőztrőű wedfr bgtrez
somkuj artzui lökzhbs
axsert vbnhop ádákli
icnhmju sawertv bgh
vfds yvfd eztuiop mn
dnhz uztopőö mjklasi
cvfdretz uztriop mjklz

cxdsewrtz qahgftz mi
űcfdgtruiop yxsertzuj
qrz iop őpoű ökjléám
csrtez ndretzb nhgjka
vxsfdlkjhgf uztio qwe
ökmnhgbv derftzuvdr
vcxy aghjk uztred pűz
ovgtre ikjuznm űswáí
ócdgt ópwert zépdgh
mver wsa őpnhjkl uzt
övcfd ftzui lkjhg saw
övfcde xsay wuomkli
áskgertzu bökjmju oz
ege dlop üíikjuzh min
anzu tmjhztb gfdsyce
ósdzbnh ökbvcd sest
ünhjki xgtre dnhmkilo



ígfrted sawertz uopö
ábvgtzu iopő nsewas
sxder terzuop bcvdfg
ikder ayxsdvbn ogőt
jghzu nbghtr sasertz
aacdfrtz opncgjkt ma
jdhgjkliuzh sdse rtze
ídnghjkloiuzh opomr
jxdesu ilopőű vösetrl
icghkjuztrxcdf moztz
acdsernrnjhgzt éséhf
jőztrőű wedfr bgtrez
somkuj artzui lökzhbs
ixsert vbnhop ádákli
cnhmju sawertv bgh
/fds yvfd eztuíop mn
inhz uztopőű mjklasi
;vfdretz uztriop mjklz
:xdsewrtz qahgftz mi
ícfdgtruiop yxsertzuj
]rz iop őpoű ökjléám

igfrted sawertz uopő
Jbvgtzu iopő nsewas
sxder terzuop bcvdfg
jkdor ayxsdvbn ogöt
jghzu nbghtr sasertz
>acdfrtz opncgjkí ma
jdhgjkliuzh sdse rtze
idnghjkloiuzh opomr
>xdesu ilopőű vösetrí
ícghkjuztrxcdf moztz
acdsernmjhgzt éséhf
)őztrőű wedfr bgtrez
iomkuj artzui lökzhbs
ixsert vbnhop ádákli
cnhmju sawertv bgh
ífds yvfd eztuiop mn
inhz uztopőű mjklasi
:vfdretz uztriop mjklz
íxdsewrtz qahgftz mi
icfdgtruiop yxsertzuj
irz iop őpoű ökjléám
:srtez ndretzb nhgjka
txsfdlkjhgf uztio qwe
jkmnhgbv derftzuvdr
'cxy aghjk uztred pdz
>vgtre ikjuznm űswáf
>cdgt épwert zépdgh
nver wsa őpnhjkl uzt
>vcfd ftzui lkjhg saw

oplgé adftre mökjlugl
mcfdeqw üyvdf popé
bghedtr asa vbgf mki
xsa bgtr pou mhk pok
avdgrte uztípo mjklor
das ere tuziuopő kjos
bedhtzu loipőű nvcdf
edcvbnh ujhztg uzhn
öxsdfre űzut mjklopel
avcdsxe poőnbgfuzlil
ónhzu adsed vcser ut
nsedto ikjuzhn mhoö
wöohtzr ednghj nbűs
őbftre ökjml adgthjlzi
besdcgthz uzhklé mó
xcsedwqayxcd bguzr
zetrnköüloikju bvdezi
ásélkiujmnhzt vxs azr
údrtzu bngtre saewm
vdkjhgfd ehztrfv nonl
űcbvnmö kuztre wed

oplgé adftre mökjlugl
mcfdeqw üyvdf popé
bghedtr asa vbgf mki
xsa bgtr pou mhk pok
avdgrte uztipo mjklor
das ere tuziuopő kjos
bedhtzu loipőű nvcdf
edcvbnh ujhztg uzhn
öxsdfre özut mjklopel
avcdsxe poőnbgfuzlil
ónhzu adsed vcser ut
nsedto ikjuzhn mhoö
wöghtzr ednghj nbüs
őbftre ökjml adgthjlzi
besdcgthz uzhklé mó
xcsedwqayxcd bguzr
zetrnköüloikju bvdezi
ásélkiujmnhzt vxs azr
údrtzu bngtre saewm
vdkjhgfd ehztrfv nonl
űcbvnmö kuztre wed

oplgé adftre mökjlugl
mcfdeqw üyvdf popé
bghedtr asa vbgf mki
xsa bgtr pou mhk pok
avdgrte uztipo mjklor
das ere tuziuopő kjos
bedhtzu loipőű nvcdf
edcvbnh ujhztg uzhn
öxsdfre űzut mjklopel

avcdsxe poőnbgfuzlil
ónhzu adsed vcser ut
nsedto ikjuzhn mhoö
wöghtzr ednghj nbüs
őbftre ökjml adgthjlzi
besdcgthz uzhklé mó
xcsedwqayxcd bguzr
zetrnköüloikju bvdezi
ásélkiujmnhzt vxs azr



D Hollókői népviseleti ri-
port, kevés képpel.
A hangsúly a kiemelt nagy
képen van, amivel szem-
ben a két kis kép erősen
ellentétes hatású. A sötét,
vörösesbarna háttér szí-
nes, de a képekkel nem
egybevágó tónusú hátte-
ret ad, a fehér keret elvá-
laszt, kiemel. A cím és az
iniciálé sárga színe a nagy
vörösesbarna mezőt oldje
fel.

VWXYZ
KLMNOPQRST

ABCDEFGHI

RSTÜUUJ
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bgh esacbg moőbn
i astru zaert nmhós
dcyawe úképá ömú

áhá öfzu mcdfr oülép nö
ycsde aönmj úyfdg mne
weqrzu áédfgt cümk up
ósdfre yömníélo pőpsde
vgharte üölgdert apaprn
wertzu opő mnjkl ocbm
obnmjk éprtzcn miopdfli
mökilop ysdaertz mumal
agsfre ubngpéá nömadil
yasdertuzhn mioklo uzaf
úsda edhzui ökhnmamn
vmnemju isde iop möms
wedikjl íkólartz süvö opi
cxysdaertz ucnf ósdfguil
yaserfjkl önmöklé qápmf
efuinbgh esacbg moőbn
ógom astru zaert nmhós
vbsedcyawe úképá ömú
áhá öfzu mcdfr oülép nö
ycsde aönmj úyfdg mne
weqrzu áédfgt cümk up
ósdfre yömníélo pőpsde
vgharte üölgdert apaprn
amatrd sgh élk jutre qwü
múülépa yzur epő áhém
úgikö mafdhtu iasd poz
önökipewtqa cyaeü! nol

t t i

E
omedpő űmopde xgepoi Imado
kodirkdsa edop beömö kűkgdh
ndáéhsde tzurew qycsnh ókno

weqrzu áédfgt cümk up
ósdfre yömníélo pőpsde
vgharte üölgdert apaprn
amatrd sgh élk jutre qwü
múülépa yzur epő áhém
úgikö mafdhtu iasd poz
önökipewtqa cyaeül nol
ads gpoő ücbgtro ipikln
üdfrtz uamoipcbes bnhi
öbökilaertzu poimng ew

opxcdnh kopadse
lkjmnbsd apendk

pghű édálki moükds
xgepoi Imado

dop beómő kűkgdh
qycsnh öknö
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cxysdaertz ucnf ósdfguil
yaserfjkl önmöklé qápmf
efuinbgh esacbg moőbn
ógom astru zaeft nmhós
vbsedcyawe úképá ömú
áhá öfzu mcdfr oülép no
ycsde aönmj úyfdg mne

gader cgdurtz sdeőpoű mklévb
ndseadghz uopxcdnh kopadse
dpoedhz upűlkjmnbsd apendk
bűpbsed öpghü édálki moükds

obnmjk éprtzcn miopdfli
mökilop ysdaertz mumal
agsfre ubngpéá nömadil
yasdertuzhn mioklo uzaf
úsda edhzui ökhnmamn
vmnemju isde iop möms
wedikjl íkólartz süvö opi
cxysdaertz ucnf ósdfguil
yaserfjkl önmöklé qápmf
efuinbgh esacbg moőbn
ógom astru zaert nmhós
vbsedcyawe úképá ömú
áhá öfzu mcdfr oülép nö
ycsde aönmj úyfdg mne
weqrzu áédfgt cümk up
ósdfre yömníélo pőpsde
vgharte üölgdert apaprn
amatrd sgh élk jutre qwii
múülépa yzur epő áhém
úgikö mafdhtu iasd poz
önökipewtqa cyaeül nol
ads gpoő ücbgtro ipikln
üdfrtz uamoipcbes bnhi
öbökilaertzu poimng ew



a Gemenc természetvé-
delmi területén készült is-
meretterjesztő képriport. A
fehér háttérben a képek kö-
rül elhelyezett fekete keret
egy kissé keményebbé teszi
az egyébként lágy szélű ké-
peket. Ebben a környezet-
ben a tervező szívesen al-
kalmaz színes címet.

nkilop bvfredc üléá mopn

wedfr bgtrez
somkuj artzui lökzhbs

ert vbnhop ádákli
sawertv bgh

EMNOPK
úcghkjuztrxcdf moztz
acdsernmjhgzt éséhf
pőztrőű wedfr bgtrez
somkuj artzui lökzhbs
axsert vbnhop ádákli
icnhmju sawertv bgh
vfds yvfd eztuiop mn
dnhz uztopőű mjklasi
cvfdretz uztriop mjklz
cxdsewrtz qahgftz mi
úcfdgtruiop yxsertzuj
qrz iop őpoű ökjléám
csrtez ndretzb nhgjka

vxsfdlkjhgf uztio qwe
ökmnhgbv derftzuvdr
vcxy aghjk uztred pűz
ovgtre ikjuznm űswáí
ócdgt épwert zépdgh
mver wsa őpnhjkl uzt
övcfd ftzui lkjhg saw
övfcde xsay wuomkli
áskgertzu bökjmju oz
ege dlop ülikjuzh min
ahzu imjhztb gfdsyce
ósdzbnh ökbvcd sest
ünhjki xgtre dnhmkilo

ásélkiujmnhzt vxs azr
údrtzu bngtre saewm
vdkjhgfd ehztrfv nonl
űcbvnmö kuztre wed
kgfrted sawertz uopő
dbvgtzu iopfi nsewas
sxder terzuop bcvdfg
ökder ayxsdvbn ogöt
úghzu nbghtr sasertz
bacdfrtz opncgjkl ma
űdhgjkliuzh sdse rtze
adnghjkloiuzh opomr
öxdesu ilopőű vösetrl



úghzu nbghtr sasertz
bacdfrtz opncgjkl ma
űdhgjkliuzh sdse rtze
adnghjkloiuzh opomr
öxdesu ilopőű vösetrl
úcghkjuztrxcdf moztz
acdsernmjhgzt éséhf
pőztrőű wedfr bgtrez
somkuj artzui lökzhbs
axsert vbnhop ádákli
Icnhmju sawertv bgh
vfds yvfd eztuiop mn
dnhz uztopőű mjklasi
cvfdretz uztriop mjklz
cxdsewrtz qahgftz mi
úcfdgtruiop yxsertzuj
qrz iop őpoű ökjléám
csrtez ndretzb nhgjka
yxsfdlkjhgf uztio qwe
ökmnhgbv derftzuvdr
vcxy aghjk uztred pűz
ovgtre ikjuznm űswáí
ócdgt épwert zépdgh
mver wsa őpnhjkl uzt
övcfd ftzui lkjhg saw
övfcde xsay wuomkli
áskgertzu bökjmju oz
ege dlop ülikjuzh min
ahzu imjhztb gfdsyce
ősdzbnh ökbvcd sest
ünhjki xgtre dnhmkilo

oplgé adftre mökjlugl
mcfdeqw üyvdf popé
bghedtr asa vbgf mki
xsa bgtr pou mhk pok
avdgrte uztipo mjklor
das ere tuziuopő kjos
bedhtzu loipőű nvcdf
edcvbnh ujhztg uzhn
öxsdfre űzut mjklopel
avcdsxe poőnbgfuzlil
ónhzu adsed vcser ut
nsedto ikjuzhn mhoö
wöghtzr ednghj nbüs
őbftre ökjml adgthjlzi
besdegthz uzhklé mó
xcsedwqayxcd bguzr
zetrnköüloikju bvdezí
ásélkiujmnhzt vxs azr
údrtzu bngtre saewm
vdkjhgfd ehztrfv nonl
űcbvnmö kuztre wed
kgfrted sawertz uopfi
dbvgtzu iopő nsewas
sxder terzuop bcvdfg
ökder ayxsdvbn ogöt
úghzu nbghtr sasertz
bacdfrtz opncgjkl ma
űdhgjkliuzh sdse rtze
adnghjkloiuzh opomr
öxdesu ilopőű vösetrl
úcghkjuztrxcdf moíű

wqa vngh
mdiop Ifdghjkl ol
wert zuiop őpoki

fgtr wert
nbvfrtz usw

ysaewrt zpoőű
üsvfdtr eiop mkli

yxcvbn po
ősű njkli webedo

str pokjlé rnhé
ősnvbgf sfgh oip

ömnjkl pa
rtz uiopő sesi

ewqas őpoléá be
imjipol sel



a Színes, képes riport Sza -
markandról. Az épületek
és a díszítések jellegzetes
színűek. Ettől eltérő barna
színű negatív háttér a ké-
pek körül, élénkvörös ke-
rettel.

A cím színe narancssár-
ga, az alcím betűje fekete.
A kis képek sora és egy
kiemelt kép nagysága, va-
lamint iránya mutat ellen-
tétet. A tervezőt sokszor
próbára teszi a megfelelő
háttér és esetleg díszítés
kiválasztása, és bár a szín-
számot megjelöli a tervező-
papíron vagy a ragasztott
maketten, az eredmény
mégis bizonytalan.

ABCD
CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

FGHIJKLMNOPQRSTUVW

úcghkjuztrxcdf moztz
acdsernmjhgzt éséhf
pőztrőű wedfr bgtrez
somkuj artzui lökzhbs
axsert vbnhop ádákli
ícnhmju sawertv bgh
vfds yvfd eztuiop mn
dnhz uztopőű mjklasi
cvfdretz uztriop mjklz
cxdsewrtz qahgftz mi
úcfdgtruiop yxsertzuj
qrz iop őpoű ökjléám
csrtez ndretzb nhgjka
vxsfdlkjhgf uztio qwe
ökmnhgbv derftzuvdr
vcxy aghjk uztred pűz
ovgtre ikjuznm űswáí
ócdgt épwert zépdgh
mver wsa őpnhjkl uzt
övcfd ftzui lkjhg saw
övfcde xsay wuomkli
áskgertzu bökjmju oz
ege dlop ülikjuzh min
ahzu imjhztb gfdsyce
ósdzbnh ökbvcd sest
ünhjki xgtre dnhmkilo

oplgé adftre r
mcfdeqw üyv_.. ,
bghedtr asa vbgf mki ósómju ohdrew xsay
xsa bgupou mhk pok senrz udklop vbfgd
avdgrte uztipo .mjklor
das ere tuziuopő kjos
bedhtzu loipőű nvcdf
edcvbnh ujhztg uzhn
öxsdfre űzut mjklopel
avcdsxe poőnbgfuzlil
ónhzu adsed vcser ut
nsedto ikjuzhn mhoö
wöghtzr ednghj nbüs
őbftre ökjml adgthjlzi
besdegthz uzhklé mó
xcsedwqayxcd bguzr
zetrnköüloikju bvdezí
ásélkiujmnhzt vxs azr
údrtzu bngtre saewm
ydkjhgfd ehztrfv nonl
űcbvnmö kuztre wed
kgfrted sawertz uopő
dbvgtzu iopő nsewas
sxder terzuop bcvdfg
ökder ayxsdvbn ogöt
úghzu nbghtr sasertz
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acsxsa ypoőű kélvdfg
sa dcuro pew awertznbv ünklé ósómvőpor

úvúnopild seömjkilé ádpond zar

oplgé adftre mökjlugl
mcfdeqw üyvdf popé
bghedtr asa vbgf mki
xsa bgtr pou mhk pok
avdgrte uztipo mjklor
das ere tuziuopő kjos
bedhtzu loipőű nvcdf
edcvbnh ujhztg uzhn
öxsdfre űzut mjklopel
avcdsxe poőnbgfuzül
ónhzu adsed vcser ut
nsedto ikjuzhn mhoö
wöghtzr ednghj nbüs
őbftre ökjml adgthjlzi
besdcgthz uzhklé mó

úcghkjuztrxcdf moztz
acdsernmjhgzt éséhf
pőztrőű wedfr bgtrez
somkuj artzui íökzhbs
axsert vbnhop ádákli
ícnhmju sawertv bgh
vfds yvfd eztuiop mn
dnhz uztopőű mjklasi
cvfdretz uztriop mjklz
cxdsewrtz qahgftz mi
úcfdgtruiop yxsertzuj
qrz iop őpoü ökjléám

"csrtez ndretzb nhgjka
vxsfdíkjhgf uztio qwe
ökmnhgbv derftzuvdr

xcsedwqayxcd bguzr
zetrnköüloikju bvdezí
ásélkiujmnhzt vxs azr
údrtzu bngtre saewm
vdkjhgfd ehztrfv nonl
űcbvnmö kuztre wed
kgfrted sawertz uopö
dbvgtzu iopö nsewas
sxder terzuop bcvdfg
ökder ayxsdvbn ogöt
úghzu nbghtr sasertz
bacdfrtz opncgjkl ma
űdhgjkliuzh sdse rtze
adnghjkloiuzh opomr
öxdesu ilopőű vösetrl
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a Munkácsy Mihály fest-
ményei. Oldalpár három
képpel. A sötétszürke hát-
tértől vékony, fehér keret-
tel elválasztott színes ké-
pek, a színellentét alkal-
mazásával különösen élők-
ké válnak. A tervező mér-
legeli a képek színskáláját
és aszerint választ szürke,
fekete, színes vagy fehér
hátteret. Ha a szöveget a
háttérben negatívban ter-
vezi: emeli a betűfokoza-
tot, hogy az olvasás ne
okozzon nehézséget.

MNOPQRSTUVWXYZA
wöghtzr ednghj nbüs
őbftre ökjml adgthjlzi
besdcgthz uzhklé mó
xcsedwqayxcd bguzr
zetfnköüloikju bvdezi
ásélkiujmnhzt vxs azr
údrtzu bngtre saewm
vdkjhgfd ehztrfv non!
űcbvnmö kuztre wed
kgfrted sawertz uopö
dbvgtzu íopű nsewas
sxder terzuop bcvdfg

ökder ayxsdvbn ogöt
úghzu nbgbtr sasertz
bacdfrtz opncgjkl ma
űdhgjkliuzh sdse rtze
adrtghjkloiuzh opomr
öxdesu itopőű vösetrl
úcghkjuztrxcdf moztz
acdsernmjhgzt éséhf
pSztrSű wedfr bgtrez
somkuj artzui tökzhbs
axsert vbnhop ádákli
ícnhmju sawertv bgh

opfgé adftre mőkjlugt
mcídeqw üyvdf popé
bghedtr asa vbgf mki
xsa bgtr pou mhk ppk
avdgrte uztipo mjklor
das ere tuzíuopő kjps
bedhtzu loipőű Hvcdf
edcvbnh ujhztg uzhn
öxsdfre űzut mjklopel
avcdsxe poőnbgfuz':i

ónhzu adsed vcser i
nsedto ikjuzhn whoö

rewqa sdf ghzt íopoznh ok

oplgé adftre mökjlugl ökder ayxsdvbn ogc
mcfdeqw üyvdf popé úghzu nbghtr saser

. bghedtr asa vbgf rnki bacdfrtz opncgjkl fr
xsa bgtr pou mhk pok űdhgjkliuzh sdse rtz
avdgrte uztipo mjklor adnghjkloiuzh opon
das ere tuziuopö kjos öxdesu ilopőű vos«T
bedhtzu toipöű nvcdf úcghkjuztrxcdf rr •
edcvbnh uihzltj uzhn acdsernmjhgzt ósef
öxsdfre Ozut .mjklopel pőztrőű wedfr bgtre
avcdsxe poőnbgfuzlil somkuj artzui in,
ónhzu adsed vcser ut axsert vbnhop ádák
nsedto ikjuzhn mhoö ícnhrnju sawertv bg
wöghtzr ednghj nbüs vfds yvfd eztuiop m
őbftre ökjmi adgthjlzi dnhz uztopőű mjkta:
besdcgthz uzhkíé mó cvfdretz uztríop mjki
xcsedvyqayxcd bguzr cxdsewrtz qahgftz n
zetrnköűloikju bvdezí úcfdgtruiop yxs
Aséikiujmnhzt VMS azr qrz iop őt
údrtzu bngtre saewm csrtez ndretzb r
vdkjhgfd ehztrfv nonl vxsfdlkjhgf uztio qw
flcbvnmő kuztre wed ökmnhgbv derftzuvc
kgfrted sawertz uopö vcxy aghjk uztred pű
dbvgtzu iopő nsewas ovgtre ikjuznm űswi
sxder terzuop bcvdfg ócdgt épwert zépdg
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nhzu opolkiuj mnbvfr írzu

ökder ayxsdvbn ogöt oplgé adftre mökjlugl
úghzu nbghtr sasertz mcfdeqw üyvdf popé
bacdfrtz opncgjkl ma bghedir asa vbgf mki
űdhgjkliuzfi sdse rtze xsa bgtr pou mhk pok
adnghjkloiúzh opomr avdgrte uztípo mjktor
öxdesu ilopőű vosetfl das ere tuziuopS kjos
úcghkjuztrxcdf moztz bedhtzu loipöű nvcdf
acdsemmjhgzt éséhf edcvbnh ujhztg uzhn
pőztröű wedfr bgtrez öxsdfre özut mjkiopeí
somkuj artzuí lökzhbs avcdsxe poőnbgfuziil
axsert vbnhop ádákli ónhzu adsed vcser ut
ícnhmju sawertv bgh nsedto ikjuzhn mhoö
vfds yvfd eztuiop mn wöghtzr ednghj nbüs
dnhz uztopSO mjktasi őbftre őkjm) adgthjlzi
cvfdretz uztriop mjklz besdcgthz uzhklé mó
cxdsewrtz qahgftz mi xcsedvyqayxcd bguzr
úcfdgtruiop yxsertzuj zeunköüfoikju bvdezí
qrz iop őpoű ökjléám ásélkiujmnhzt vxs azr
csrtez ndretzb nhgjka údrtzu brtatre saewm
vxsfdlkjhgf uztio qwe vdkjhgfd ehzírfv non!
ökninhgbv derftzuvdr Öcbwntnő kuztre wed
vcxy aghjk uztred pOz kgfrted sawertz uopő
ovgtre ikjuznm űswái dbvgtzu iopő nsewas
ócdgt épwert zépdgh sxder lerzuop bcvdfg



a Indító, képes oldalpár.
A kétoldalas nagy képbe
bevágott három kis kép, a
felső mezőbe elhelyezett
cím, az alsó sötétebb kép-
mezőbe beforgatott nega-
tív szövegindítás a kép-
anyag jelentős részét kö-
zölheti egy Assisiről szóló
tudósításból. A terjedel-
mesebb szöveg egy kö-
vetkező oldalon foglalhat
helyet akár kép nélkül is.

A magyar lapok szerény
oldalszáma mellett ritkán
lehetséges ilyen megoldás:
a kétoldalas képes indítás.
A nemzetközi magazinok
jelentékeny részében ez
rendszeres gyakorlat. Kép-
szerkesztői és laptervezési
színvonaluk emelkedésé-
hez is hozzájárul az anya-
gok nagyképes indítása.



LMNOPOR
ABCDEFGHIJK

pouz trtzunhk lop mnjki az
gadtö khangp orpo poutqu
ysdr znhjio öükjhg zuiop eb
ads etzunhk liopd ömnh koi
okó ndgsrt mnverwq avbgs
sgdtenmj iopvmg jfgsnfmu
yab sdgt mjkiopőá Agrtzm



D Fekete háttér, sárga ne-
gatív szöveg. A Báli szi-
getéről hozott riport ké-
peinek színei igen jól ér-
vényesülnek fekete háttér
mellett. A sárga alap, amely
a negatív szöveg érdeké-
ben az egész felületet bo-
rítja, fényessé változtatja
a fekete alapot, amelyben
a színes képek még kont-
rasztosabban jelentkeznek.
A keretvonalak vöröses-
lila színűek. Az elrende-
zés mozgalmas, képcso-
port jellegű.

Tabcdeféhüklmnopqrstuvwxyz
abcdefóhüklmnopqrstuvwxyz

sxrfa weoip yenkjlopi úcúnülki

kastr pokjliop csr
polkijulkiop agfitpoisfdáőpa
adyre nmökilop űdűm

380

cs ertznhgf rvcgfjklj mjuh
edcxswqa ybgtzui o frtzpe
medgtr dsaxvd nhzu pőuz
ure tzui pokjuzhn ünükloi
dersw asdfgh opmjunhze
éder tzuio mvbgfd éséopr
pűsde rfgtzu nhztgb vfrcd
wdert nvcxs dhztgb opoki
ocbgtr bfdswert mju éxék
éde nhztg bvfredcxs uops
odesaqwy akilikop édéztr
núklíép vfredc nhzu űfrtzl
vcxy asdfghj kléápo uztre
bdre deswe rztuiop nhzer
mvztre ökiujmnh ocdetrel
wayxsw qretzu mkilopéár
ömnbgtredcv bgtrf nhzue
cdesxyaqwe ropőű kligtzr
nvbg fdretz öltélop ádápé
ücgt nhzu xdsewqa éxéjh
ódes bvc dtriop qawerüki
gülkiopmjuz nhztgb bgtár
gsed cdsx wpay ükéliopű
bgtrf vcfdre iuzopülkjuzili
vfr ewsbgtr mökjhzuiopal
úbvfr edcxsw aybgtre oilű
négá mjuzh nbgtrf nvjhop
aswertnhj kdes ökliop nű
sxde ömjkilop vűnh ádáp
bcvf we pomjk ydfr nbhü
hgvd sew nmökilop ósdzr
bcgf eo mjkilo űcűöklortz
nycds btr ewqadfghj öklit
üsdgtr nhzuiklo ősdőpore
poztredsw qayxse rnhzök
nkilop bvfredc üléá mopn

nhzu opolkiuj mnbvfr trzu
rewqa sdfghzt iopoznh ok
msa deretzu pőcfáőű kilp
nyds aztr vcde mjhgklo pi
ödhz vdfre ycsdf fklo pok
pbgd enhzuiop ökjm ouzl
vfds ew yvfd bgrtzu oade
dse hzr euop ökilop cfdgz
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 bgnhú'r
zőmjki vfredcxs etraswqu
bvcxy adsfgh jkliopő mkji
onf ruz mkolkiujmhz nhzu
öbvc dsawqay xsert retzu
bűmjki bgtred vfrtzu opős
mvgfhr edhgzt uiopő öklis
cs ertznhgf rvcgfjklj mjuh
edcxswqa ybgtzui o frtzpe
medgtr dsaxvd nhzu pőuz
ure tzui pokjuzhn ünükloi
dersw asdfgh opmjunhze
éder tzuio mvbgfd éséopr
pűsde rfgtzu nhztgb vfrcd
wdert nvcxs dhztgb opoki
ocbgtr bfdswert mju éxék
éde nhztg bvfredcxs uops
odesaqwy akilikop édéztr
núkliép vfredc nhzu űfrtzl
vcxy asdfghj kléápo uztre
bdre deswe rztuiop nhzer
mvztre ökiujmnh ocdetrel
wayxsw qretzu mkilopéár
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- nhzu opotkiuj mnbvfr trzu
rewqa sdfghzt iopoznh ok
msa deretzu pőcfáőű kilp
nyds aztr vcde mjhgklo pi
ödhz vdfre ycsdf fklo pok
pbgd enhzuiop ökjm ouzl
vfds ew yvfd bgrtzu oade
dse hzr euop ökilop cfdgz
bgte nhzt rmjklop dsa erz
ndzt reuz mjiz ökijhg uzul
asd fren hzui öktop cdertz
bdgriuöklop vfretzu puzrt
mgnh nhzgb vfre nhjklopé
bser cdert zujklhg bgnhűr
zőmjki vfredcxs etraswqu
bvcxy adsfgh jkliopő mkji
onf ruz mkolkiujmhz nhzu
öbvc dsawqay xsert retzu
bűmjki bgtred vfrtzu opös
mvgfhr edhgzt uiopő öklis
cs ertznhgf rvcgfjklj mjuh
edcxswqa ybgtzui o frtzpe
medgtr dsaxyd nhzu pőuz
ure tzui pokjuzhn ünükloi
dersw asdfgh opmjunhze
éder tzuio mvbgfd éséopr
pűsde rfgtzu nhztgb vfrcd
wdert nvcxs dhztgb opoki
ocbgtr bfdswert mju éxék
éde nhztg bvfredcxs uops
odesaqwy akilikop édéztr
núklíép vfredc nhzu űfrtzl
vcxy asdfghj kléápo uztre
bdre deswe rztuiop nhzer
mvztre ökiujmnh ocdetrel
wayxsw qretzu mkilopéár
ömnbgtredcv bgtrf nhzue
cdesxyaqwe ropőű kligtzr
nvbg fdretz ölíélop ádápé

; ücgt nhzu xdsewqa éxéjh
ódes bvc dtriop qawerüki
gülkiopmjuz nhztgb bgtár

menrzut pimnctg rartzu bepolkmnj ifghztr űsmülkép
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