
A k czid en cziák  sz ín ezése .

Irta Pavlovszky J. Alajos.

jL^ogy milyen egyoldalú bizonytalanságban tévedez akczi- 
dencziáink színezése, azt legjobban bizonyítja az a gyakran 
előforduló, durva, szemet sértő szín-labirint, a mely némely, 
valóban jobb sorsra érdemes munkát teljesen értéktelenné, 
hatástalanná és végűi a szó szoros értelmében tönkre tesz.

Sok körülmény arra a meggyőződésre enged következtetni, 
hogy az ilyen, bár a szedésben kifogástalanul előállított akczi- 
denczia nem a kellő figyelemmel, helyes érzékkel lett össz- 
hangzatos színtestekké felosztva.

Az akczidencziák helytelen színezése sok esetben elárulja 
a szedő és nyomó közti félreértéseket, a melyeknek következ
ményei nem maradnak el sohasem. A szedő azt tartja mun
kája befejeztével: én megtettem kötelességem, most már raj
tad a sor. És ekkor történik a megbocsájthatatlan félreértés. 
A nyomó, bár a legjobb akarattal iparkodik feladatát sikeresen 
megfejteni, mégis kénytelen arra a szomorú valóra ébredni, 
hogy munkája sikertelen, mert hiányzik belőle az élet, a lélek. 

A szedő kötelessége munkája befejezte után a nyomóval
É V K Ö N Y V .  1899. 3



34

tudatni a terv készítésénél egyidejűleg történő szin-gondolat- 
menetet, árnyalatot, kiemelkedő, valamint háttérbe helyezendő 
és intenzív spektrumot, A mely munkánál ezek elmaradnak, ott 
befejezetlen dolgot végeztünk s lehetetlen elérnünk azt, a mit 
szerettünk volna. Ezen, az akczidencziára igen hátrányos bajon 
első sorban is az akczidensz-szedők vannak hivatva segíteni.

Szükséges a szedőnek megismerkedni a festékek tulajdon
ságaival, mert minden színnek megvan a maga rendje és 
módja arra, hogy miként szabad, hogy és hol szabad intenzív 
vagy lazurozás által simává, érzékenynyé és hatásossá tenni.

A leghatározottabban tiltakozom az ellen, mintha mindez 
a nyomó dolga volna, a melyhez a szedőnek hozzászólási 
joga ne lenne. Hiszen ha meggondoljuk, hogy már a terv 
készítésénél a szedőnek bizonyos álláspontra kell helyezkedni 
a színezést illetőleg, úgy nem szabad visszatántorodnunk e 
jogunk okvetlen való gyakorlásától.

A tudomány és ipar dicsősége, hogy a spektrum összes 
színei kémiai összetételben nem csupán a festészet, hanem a 
nyomdászat rendelkezésére is állanak.

Az összes színek között hármat tartunk eredeti, elsőrendű, 
vagyis alapszínnek, azaz olyannak, melyeket semmiféle vegyí
tés által előidézni nem lehet, míg ellenben ezekből a színekből 
szakszerű vegyítés által bármilyen szín előállítható. Az alap
színek a már gyakran használatban látható

sárga , vörös, kék
színek, a melyek a nyomdászatban a háromszín-nyomás (Drei- 
farbendruck) fellendülését megalapították.

Ugyancsak e három színből, azaz sárga, vörös és kék szí
nekből származnak a másodrendű színek; ezek a

narancs, viola és zöld.
E színek kémiai összetétele a következő : 

a narancs sárga és vörösből, 
a viola vörös és kékből, 
a zöld sárga és kékből.
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Ezek volnának a másodrendű színek, a melyekből szintén 
vegyelemzés útján kapjuk a harmadrendű színeket. Ezek a

mohsárga, barnavörös és aczélkék.
Kémiai összetételük:

a mohsárga zöld és narancsból, 
a barnavörös narancs és violából, 
az aczélkék zöld és violából.

A harmadrendű színvegyületekből kapjuk a végtelenségbe 
árnyaló egyéb, de már legtöbbnyire közömbös, hatástalan szí
neket, a melyeket czélszerűtlenségüknél fogva alkalmatlannak 
deklarálhatunk.

Hogy színeink hatásosak legyenek, súlyt kell fektetnünk a 
festékek vegyítésére, a színek egymás fölé való helyezésére, 
a mely a lazurozott színek kiváló tulajdonsága, végűi pedig 
arra, hogy mely színek esnek egymás mellé, nehogy így 
zavarjuk meg a kellő összhangot, a mely nélkül minden mun
kánk kárba vész.

Ezt miként érhetjük el, erre nézve gyakori megfigyelés és 
lelkiismeretes, de szaktudással párosúlt, soha nem csüggedő 
vasakarat szükséges, a mely ha tényleg megvan, fáradságunkat 
siker koronázza.

Kivétel nélkül minden színnek van valami tulajdonsága, 
a mely körülmény a legfontosabb szerepet foglalja el a szí
nezésben, és mely tulajdonságokat már a lazurozás előtt szük
séges a vele foglalkozónak megismerni. Sajnos, akczidencz- 
munkáink ritkán mutatnak tiszta, érzékeny s mégis hatásosnak 
mondható színezést; hol túlságosan meleg, hol meg túlságosan 
bénáit, vagy nem elég simulékony, vagy pedig — a mi leg
gyakoribb — töredezett.

A könyvnyomdászatban általában alig ismerik a magnézium 
használatát, a melyet finomra törve, a lazurozott festékbe 
mindig bele kellene keverni, a mi a festéknek bizonyos szi
lárdságot ad a folytonos, sima terjeszkedésre.

A különböző színek hatásairól sikerűit összegyűjtenem a
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következőket, a melyek szolgálatára állanak mindazoknak, 
kiknek nem volt alkalmak, vagy nem gondoltak arra, hogy 
ezt tanúlmányozniok kellene.

A sárga szín halvány árnyalataival bizonyos átmenetet 
létesít a tulajdonképeni színekbe, lágyságával előtérbe lép, 
igen kellemesen hat; melegségét csekély vörössel kitünően 
fokozhatjuk; mellette a kék iránt igen érzékeny.

A vörös szín egyike ama színeknek, mely rendkívül elő
térbe lép. Színe bármely vegyületben igen sokáig megtartja 
domináló hatását; kékkel fokozatosan keverve ibolyába megy 
át, a mit igen ritkán van alkalmunk látni. Előnye az, hogy 
úgy nappal, mint világításnál egyaránt hatásos.

A kék szín hideg, igen nyugodt szín. A szemlélőre fölöttébb 
kellemesen hat. A körülötte levő meleg színeket némileg eny
hébbé, simábbá teszi. Érzékenysége leginkább a sárga, de 
úgyszólván minden más világos szín iránt rendkívül nagy.

A narancs szín a sárgából vörösbe való átmenethez, 
remek színsorozatot tár elénk, egymásba olvadása alig észre
vehető. Az egészen tiszta, határozott narancs szín a szemnek
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A zöld szín valamennyi szín között a legnyugodtabb és 
a  szemnek rendkívül jóleső. Kellemes hatását fokozzák a piros 
színek, míg ellenben a sárga színekkel vegyest bántó hatást tesz. 
Mellette a háttérbe lépő színek között a kék legelső sorban, 
míg a vörös igen előtérbe lépő szín. A legszebb zöldet úgy 
kapjuk, ha valami csekély részét magunk törjük és ezt kever
jük a már kész festékkel.

A fehér szín vegyítésekhez kiválóan alkalmas, szívós, 
rendkívül tartós és kemény, a melyhez még az a jó tulaj
donság is járúl, hogy kitünően takar.

A  sziliek összhangzatossága.
(A különféle szinű boríték-papirosok m int alapszínek tekintendők, melyeken 
képletes szedések, rajzok, valam int szedésben kidolgozott fantáziák értendők .)

A papiros sötétvörös. (Tehát mint alapszín tekintendő.) 
Ezen a sárga szín igen világos, árnyalatai pedig általában 
nagyon élénkké válnak. A sötétvörös alap egyáltalán nem 
alkalmas az arany befogadására. A szinek legtöbbje azonban 
kellemesen egymásba olvad.

A papiros kék. Igen előnyösen alkalmazhatók rajta az 
aranysárgával kombinált szinek, valamint a tiszta arany szín 
is, nemkülönben a bronz szinek. Vörösbarna szín igen kelle
mes hatású, míg a zöld zavarja az összhangot, s mint ilyent, 
nem czélszerű alkalmazni.

A papiros sárga. Rajta a szinek összhangzásba hozása 
nehézkes, legjobban tűri a vörösbarnát, a bronz bizonyos 
esetekben hatásos is rajta; kék, viola, czinóber-zöld kissé 
rikító, azért ezeket a színeket mielőtt alkalmazzuk, holttá 
(mattá) teszszük, mert csak így tudjuk összhangba hozni az 
alapszínnel.

A papiros világos-zöld. A fekete igen élénk rajta, szinte 
kiabál. A vörösbarnát igen jól megtűri. A bronz szinek álta
lában igen hatásosak, kellemesek zöld alapon. A szinek álta
lában merevek, kemények lesznek rajta.
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Mindez csak egy csekély része ama színeknek, a melyeket 
a gyakorlatban hatásosan használhatunk. Csupán a gyakrabban 
előforduló színeket említettem, hogy ez által is kevés tájéko
zást nyújtsak azoknak, kiknek erre szükségök van.

Nézzük már most a színeket, hogy miként illenek egymás 
mellé különféle kombinácziókban. Itt a színeknek egymást 
kiegészítő ellentétességök szolgál irányadóúl. Csakhogy az 
egymás mellé helyezett színeknek jó hatása a szemre nem 
azonos a jó esztétikai érzékkel. A kettő közötti összhang igen 
sok esetben csak akkor teljes, ha a kombinácziót további 
kiegészítő színekkel gyarapítjuk. A viola és sárga kombiná- 
cziója, ha ezek tiszta eredetiségökben kerülnek egymás mellé, 
nagyon fokozódott az ellentétesség. Ennek enyhítésére igen 
czélszerű közömbös' közvetítő színeket venni fel.

Igen nagy az ellentét és igen szilárd a hatás a krómsárga 
és ultramarin között, ha azok is, miként a viola és sárga, 
teljes tisztaságukban állnak egymás mellett.

A hatás igen visszatetsző, ha a kék színt térre szorítjuk, 
ellenben rendkívül kellemes hatása van a kék alapon alkal
mazott sárga elmosódásának.

A vörös adja kékkel a legjobb kombinácziókat, úgyszintén 
zölddel is jó, a kékkel ugyan sokkal jobb, és pedig ultramarin- 
kékkel, az arany mellette nagyban emeli a hatást. A zölddel 
kissé sérti a szemet, minélfogva inkább halvány árnyalatait 
helyezzük egymás mellé. Vörös és ibolya nem illenek egymás 
mellé. Narancs a kékkel jól hat. Ellenben hatástalan, mond
hatnám kellemetlen színvegyületet ad a narancsnak barnába 
árnyaló átmeneti színei kék mellett. A zöld mellett leginkább 
érvényesül a narancs alapszín. Azonban határozottan kelle
metlen, szemetsértő a narancs-sárga a zöld mellett.

*  *  *

Most pedig szükségesnek és a föntebb elmondottak után 
elkerűlhetlennek tartom egyet-mást megemlíteni az alapnyoma
tokról, valamint azok előállításáról.
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Számtalan nyomtatványon három, négy, sőt öt színt is lát
hatunk, de igen rövid szemlélés után arra a tapasztalatra 
jutunk, hogy az öt szín még mindig kevésnek bizonyul arra, 
hogy az előttünk fekvő nyomtatvány kellemesen hasson ránk, 
daczára annak, hogy a kellő összhang nem hiányzik belőle ? 
Erre a felelet igen egyszerű.

Az alapnyomatok árnyékolásai hivatva vannak arra, hogy 
a nyomtatványnak részletes kiemelkedéseit olyformán tüntes
sék fel, hogy azt a szemlélésnél első pillantásra észrevegyük.

Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha sima alap helyett fel
váltva alkalmazzuk a rasztrirozott alapokat, melyeknek kivitele 
igen könnyű és a czélnak tökéletesen megfelelő. Példáúl egy 
alapot háromféle, sőt négyféleképen is feldolgozhatunk; sima, 
rasztrirozott, duplán rasztrirozott és elmosódottá. Igaz, hogy 
valamivel több munkába kerül, de tekintve azt a nagy előnyt, 
melyet ezáltal nyerünk, nem szabadna sem időt, sem fárad
ságot kímélni. A sima alap mutatja a legsötétebb színt, míg 
az egyszer rasztrirozott már valamivel világosabb, a kétszer 
rasztrirozott még világosabb, az elmosódott pedig a végtelen
ségbe eltünedezőt, melyek segélyével a nyomtatványt sokkal 
kellemesebbé, sokkal csinosabbá teszszük.


