
A SZÍNNYOMÁS GYAKORLATI MÓDJÁRÓL

SOMOS ÁKPÁD

Minálunk sokan még ma is, a színnyomás jelenlegi 
fejlettsége mellett, tartózkodnak a többszínű nyomástól.

Ennek oka főleg abban rejlik, hogy a szaktársak 
nem tanulmányozzák elég komolyan a színnyomás 
alapelemeit s a sikertelen kísérletektől elkedvetlenedve, 
felhagynak a drága mulatsággal.

Pedig a színnyomást ma már nemcsak művészeti, 
de üzleti szempontból is számba kell venni. A mai 
iínomultabb ízlés a színnyomást nemcsak föltételezi, 
de egyenesen megköveteli a nyomdásztól.

Hogy a színnyomás olyan helyen, a hol ehhez 
minden kellék, t. i. a szakismeret és a félig-meddig 
rendszeres nyomdai berendezés megvan, költséges és 
hálddatlan volna: nem áll.

Ennek beigazolása végett álljanak itt a következők:
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A szedésnek nem kell okvetetlen komplikáltnak 
lennie. A mostani betű- és díszítési anyag úgy van 
készítve, hogy a szedő a helyes, értelmes alkalmazás 
által a legnagyobb változatosságot és árnyékolást 
érheti el. A szedést négyszögben bekeríteni ma már 
műnyomásnál nem igen szoktak; ez csakis komolyabb 
munkáknál, mint egyszerűbb könyvczímeknél, bizonyít
ványoknál vagy egyéb okmányoknál járja meg; de 
alkalmi nyomtatványok, mint üzleti kártyák, kártyára 
vagy levélalakú papirosra nyomtatott alkalmi meg
hívók, levélfejek stb. a bekerítés ezen ósdi módját már 
nem igen tűrik meg s e kényszerzubbonyt már rég 
lerázták magukról.

A körzetet különben semhogy szerencsétlenül alkal
maznék, jobb, ha elhagyjuk; c helyett sokkal jobban 
díszíthetjük a nyomtatványt más mindenféle csecse
becsével, a mi éppen a munka jellegéhez illik; egy 
kis lécz vagy egyéb rajz, a mit most a betűöntődék 
halomszámra bocsátanak olcsó áron a piaczra s a 
mit fönt, alant, oldalt, vagy sarokban lehet elhelyezni, 
többet mutat, mint valami nehézkes, ügyetlen körzet. 
Ezzel korántsem akarom azt mondani, hogy a körzetet 
mellőzzük, mert hiszen akkor minek tartjuk a nyom
dában; csakhogy a ki az ornamentikával nincsen 
tisztában és a körzetek mikénti összeállításánál biztos 
keze nincs, az csínján bánjék ezzel a kényes portékával. 
Reklámnyomtatványok, mint: ismertetések, árjegy
zékek külső czímlapjai stb. nagyobb tarkaságot, de 
nagyobb leleményességet is igényelnek s itt már 
körzetet díszítő rajzokkal vegyest kell használni.

A színnyomás első lépése az, ha már a szedés 
körvonalait, azaz a tulajdonképeni egészet, tört 
színben nyomjuk: ez alatt a sötétbarna, sötétkék vagy 
sötétzöld (oliv) színeket értjük.
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Második (élénkítő) színnek vehető:
a sötétbarnához: világoskék;
a sötétkékhez: világospiros, halványbarna;
a sötétzöldhöz: kékkel tört piros, azaz meggyszín, 

vagy pedig világos piros, sőt szép élénk ibolyaszin is.
A vegyítés elemei ezek:
A fenti három sötét színt, t. i.: a sötétbarnát, sötét

kéket vagy sötétzöldet egyharmadrész fekete festéknek 
az alapszínnel való összekeverése által érjük el.

A barna festékek ritkán dörzsölődnek és fednek 
jól s igy ajánlatosabb ezt a szint finomabb fekete 
és vörös festékek összekeverésével előállítani, aszerint, 
a mint sötétebb vagy világosabb barnát óhajtunk. 
Ha ezt a színt valamivel »melegebbé« akarjuk tenni, 
akkor egy kis terra de Siennát és milórikéket tegyünk 
hozzá.

Sötétzöld szin sokfélekép érhető el és pedig a 
következő vegyítés által:

1. 3/b rész fekete, 2/s rész tiszta, u. n. selyemzöld 
és */s rész kék festék összekeverésével;

2. 2/a rész fekete, 2/s rész chromsárga és */* rész 
milórikékhel;

3. 2/s rész fekete és 3/s rész selyemzöld festék 
vegyítésével.

Harmadik színnek következnék a tónus, halvány 
árnyalatokban, mint: chamois, világoszöld (vizzöld), 
halványkék, rózsaszín vagy szürke. Ezeket az árnya
latokat hígítás útján érhetjük el és pedig rész 
porfesték és 4/5 rész finom hig kencze összekeveré
sével. A tónusfestéknek, mely mindig utoljára veendő, 
t. i. a szedés tetejébe nyomandó, áttetszőnek kell lennie.

Sokan még ma is a tónust nyomják legelőbb és 
erre a szedést. Ez az eljárás határozottan téves.
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A beillesztés sokkal biztosabb, ha a tónust nyomjuk 
a szedésre, mint megfordítva, de meg a tónus szín- 
árnyalatát is könnyebben meghatározhatjuk utólagosan, 
mintha azt vaktában előnyomjuk. Szóval az optikai 
tévedés ki van zárva s a színharmónia biztosabban 
érhető el. Az áttetsző (Lasur) tónusfesték az elő
nyomtatott körvonalakat (Kontúr) nemcsak nem be
folyásolja, sőt ellenkezőleg az egészet fényesebbé és 
élénkebbé teszi; természetesen az döbbeni nyomtatás
nak tökéletesen száraznak kell lennie.

Tónuslemezt kartonból készíteni ma már nem éppen 
előnyös. A preparálás nagyon kétes eredményeket 
tűntet fel s az erre fordított idő sehogy sincs arány
ban az ilyenformán elért tónuslemezek minőségével. 
A Máser-féle tónuslemezek olcsóság és használhatóság 
tekintetében mi kívánni valót sem hagynak hátra. 
Potom 30 krért 23 X 24 cm. nagyságú síma tónus
lemezt kapunk ezen czégtől, mely azonfelül kimerítő 
utasítással szolgál a lemezek használatára vonat
kozólag, a mely lényegében hasonlít a kartonból 
készült tónuslemezekkel való eljáráshoz. A lemezt 
ugyanis a kívánt nagyságban faalapra enyvezünk, 
erre pedig a positiv levonatat átveszszük. A levonat 
simított papirosra történjék, ne legyen túlerős és 
túlfekete.

Egyes rajzok, inicziálok s egyéb finomabb, különálló 
dolgok több színben való nyomásához, illetve met
széséhez, előnyösen használhatjuk még a fényezett 
falemezt (fournirt), melyet bármelyik asztalos elké
szíthet. A falemez körülbelül félpetit vastagságú lehet, 
a mit aztán kemény faalapra enyveztetünk; a falemez 
és az alap közé egy háromszoros kartonlap teendő.

A színnyomás gyakorlatáról elmondván nézeteinket,
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most még a színharmóniára vonatkozólag állítunk 
föl egynéhány példát.

I. II.
1. alapszín : fekete 1. alapszín: fekete
2. díszítő szín: piros 2. díszítő szín: selyemzöld
3. tónus: világoskék 3. tónus: rózsaszín

III. IV.
1. alapszín: fekete 1. alapszín : feketezöld
2. díszítő szín: nar.-sárga 2. díszítő szín: meggyvörös
3. tónus: aczélzöld 3. tónus: vizzöld

V. VI.
1. alapszín: feketekék 1. alapszín: fekete-barna
2. díszítő szín: piros 2. díszítő szín : világoskék
3. tónus: szürke 3. tónus: chamois

VII.
1. alapszín: barna
2. díszítő szín: ibolyakék
3. tónus: czitromsárga

Ezekhez a színekhez még arany is vehető, ha ez 
által a hatást tetemesen emelhetjük.

Két egymással rokon színt alkalmazni nem szabad; 
kivételt képez a tónus, melynek az alapszíntől nem 
kell okvetetlen elütnie, sőt igen diszkrét hatást érünk 
el, ha a tónust az alapszínhez hasonló, de halványabb 
árnyalatban veszszük. Ez a tétel egyszínű nyomtat
ványoknál is fönnáll, mely esetben a tónust a színes 
papiros pótolja.

Mint például:
halványzöld papirosra sötétzöld, vagy kékeszöld 

nyomás;
halványkék papirosra élénk kék nyomás;
rózsaszín papirosra meggyszín vagy ibolyaszín 

nyomás;
chamois papirosra barna nyomás, stb., stb.
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Jelen soraimmal különösen azt szerettem volna 
kimutatni, hogy a színnyomás rendszeres beosztás, 
kellő képzettség és biztos kezelés mellett még sem 
olyan háládatlan munka, mint ezt sokan hiszik és 
állítják. Semmi esetre sem áll azonban az, hogy a 
megrendelő nem fizeti meg a színnyomással járó 
költséget cs fáradságot akkor, ha a nyomtatványnyal 
kielégítjük és azzal örömöt szerzünk neki; de sőt a 
mindennapi életben tapasztaljuk, hogy a közönség 
igenis erősen hajlik a díszesebb kivitelű, színekben 
nyomott nyomtatványok felé, a melyek napról-napra 
nagyobb tért hódítanak. S ezekkel a tényekkel a mai 
nyomdásznak számolnia kell s számítását meg is 
találja a színekben nyomott nyomtatványok mellett.






