
A MODERN ILLUSZTRÁCZIO.
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) Í  művészi törekvések világát éljük. A művészetek iránt 
való érdeklődés egyszeriben divatossá lett. Ifjú és öreg, szegény 
és gazdag egyaránt megcsodálja mindazt, a mire csak egy 
kicsinyt is ráillik a »művészi« jelző.

Azok között a művészetek között, a melyeknek szemünk 
gyönyörködtetése a feladatuk: nem utolsó helyen áll a »gra- 
fikai művészeteké gyűjtőnévvel összefoglalható temérdek ipar- 
művészeti ágazat.

A tudománynak, iskolai nevelésnek végtelen segítségére 
vannak a nyomtatott képek és könyvillusztrácziók. Ezek ké
pesítenek bennünket arra, hogy olyan tárgyakról, állatokról, 
növényekről stb., a melyeket természetben, eredetiben nincs 
alkalmunk látni: megközelítően helyes fogalmat nyerjünk.

Érdekes az illusztráczió fejlődésének a története. Párhuza
mosan halad az a festészet történetével. Hanyatlik ez: hanyatlik 
amaz is; indúljon virágzásnak a festészet: virágzanak a gra
fika illusztratív ágazatai is.

Régebben, a XIX. század közepe tájáig, a képek sokszoro
sításának jóformán csak két módja volt: a fametszés meg a 
rézmetszés. Az aczélmetszést az utóbbi alfajtájának tekinthet-
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jük. Ez a két művészet századokon által tusakodott, versen
gett egymással: a rézmetszés volt a különb, a fametszés az 
olcsóbb. Hol ez, hol amaz kerekedett fölül, míg végre hatal
masabb versenytársak jelentek meg a küzdőtéren, hogy mind 
a kettőt végpusztulással fenyegessék. A rézmetszés a famet
széssel való küzdelmében a XIX. században már úgyis alul 
került, s pusztán csak a művészeti jelentőségét megtartva, mind 
ritkábbá vált, a fametszés pedig most vivja végső harczát a 
fotomechanikus sokszorosító eljárások leghatalmasabbikával, 
az autotipiával.

A rézmetszés a mélynyomású sokszorosító eljárások közé 
tartozik. A míg a fametszetnél a rajz vonalai kiemelkednek 
a fa síkjából, a rézmetszetnél azok éppen ellenkezőleg: baráz
dák módjára belemélyednek a vörösrézlemez síkjába. A róla 
való nyomtatás úgy történik, hogy a lemezt befestékezzük, 
a mikor a barázdák megtelnek festékkel. Erre ismét letörűljük 
a lemezt, úgy, hogy fölülete tökéletesen tiszta legyen, de a 
barázdákban megmaradjon a festék. Majd papirost teszünk a 
lemezre, ezt a réznyomó-sajtóba helyezzük s a sajtó két vas
hengere közt áthajtjuk. A hatalmas nyomás következtében a 
barázdákban levő festék a papirosra tapad. Látható ebből, hogy 
az eljárás meglehetősen körülményes és különösen a festé- 
kezéshez rendkívüli ügyesség meg gyakorlottság szükséges. 
Hanem annál szebbek aztán a lenyomatok. A lemez rajzának 
minden vonala a lehető leghívebben tükröződik vissza a nyom
tató-papiroson; maszatolódásról, duplázódásról, a mi a könyv
nyomtató sajtón való illusztráczió-nyomásban annyi galibát okoz, 
szó sincs.

Csakhogy a vörösrézlemezek viszonylagos puhaságuk révén 
alig állanak ki többet 1000—1200 nyomásnál. Kutattak tehát 
keményebb, több nyomást megbiró fém után és föltalálták az. 
aczélmetszést. Ez azonban rövid életű volt, mert a galvano
plasztika föltalálása után ismét visszatértek a rézmetszéshez, 
a rézlemezt galvanoplasztikai úton aczélréteggel vonva be.

A rézmetszés feltalálójáúl Finiguerra Tamás firenzei ötvöst
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emlegetik. Hogy igazán ő-e az: legalább is kérdéses. A leg
régibb meglévő rézmetszet 1446-ból való, Krisztus kínszenve
dését ábrázolja. Az aczélmetszést csodálatosképen csak 1820 
körűi találta föl az angol Heat Károly. Úgy a rézmetszésben, 
mint az aczélmetszésben két fő eljárást különböztethetünk m eg: 
a tulaj donképeni rézmetszést, a mikor véges-végig vésővel meg 
karczoló-eszközökkel dolgozik a művész, meg az úgynevezett 
rézkarczot (eau-forte), a mikor a rajzot a rézlemezre kent 
marató-alapba (aszfalt, viasz, kolofonium és masztiksz keve
réke) tűvel belékarczolják, úgy, hogy ez a keverék a tűérte 
helyeken eltávolodik; e helyeken aztán a lemezt salétromsav
val mélyre maratják. Az utóbbi eljárásnak van több alfajtája is.

Az avulófélben levő rézmetszés régi versenytársa, a fametszés 
útján magasnyomású, tehát könyvnyomó-sajtón nyomtatható 
nyomólapok készülnek. Két, egymástól különböző fametsző
modort különböztetünk m eg : a vonalas technikájút, vagyis 
a fakszimile-eljárást, és a tónusos technikájút, a mely festői 
hatásra törekszik. A vonalas modorú fametszésben vonalas 
rajz után dolgoznak és a rajzoló minden vonását nyomról- 
nyomra követik. Innen is ered ennek az eljárásnak latin neve 
(fac simile =  csináld hasonlóvá). A képet alkotó vonalak ez 
eljáráskor a fametszésből kiemelkednek, míg az alapot körűié 
eltávolítják. A tónusos fametszet már nem vonalas rajz, hanem 
tónusos eredeti (fotográfia, festmény) után készül. A tónust 
olyanformán állítják elő, hogy a fadúcz síkjába mélyített vona
lakat, vagy pontokat karczolnak, a melyek aztán lenyomta- 
táskor fehéreknek látszanak fekete alapon. A vonalak egymás
hoz való távolságának kisebb vagy nagyobb foka szerint a 
fametszet fölülete világosabb vagy sötétebb tónusú. A míg a 
vonalas modorú fametszetnél a tulaj donképeni rajz fekete fehér 
alapon, addig a tónusos metszeten az éppen fordítva: fekete 
alapon fehéren tűnik elő.

A vonalas és tónusos fametszet között való átmenet a 
drezdai meg lipcsei fametszőknél a XIX. század közepe felé 
kifejlődött s modern fakszimile-eljárásnak nevezett technika^
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A tónusos fametszéssel közös a festői hatás dolgában, a vona
las modorúval pedig a fekete vonalak révén fehér alapon.

A tónusos fametszet a vonalasból fejlődött; ennek maga
sabb fejlődési foka. A festészet nyomán haladt a fametszés is. 
Mikor a festmény elvesztette rajzjellegét, meg kellett szü
letnie a tónusos fametszésnek, a mely az újkori festészet meg
felelője. A míg a festményeknek rajzjellegök volt: a fametszet 
vonalait késsel vagdosták ki, s ezzel a fáradságos, lassú mun
kával bizony többnyire csak tökéletlen műveket alkothattak. 
A tónusos fametszés megteremtője különben az angol Bewick 
volt a XVIII. század elején, a ki először alkalmazta a vésőt 
és puszpángba vésett.

A fametszés a közelmúltban érte el művészi fejlettségének 
tetőpontját. A kép egész terét betöltő, sűrű vonalozású és 
árnyékolású munkák készítésében nagy segítségére volt a 
fametszőknek a fejlődő technika meg a sok különféle segéd
eszköz, mint a rovátkoló-, pontozó-, meg parallel készülékek, 
a melyekkel a kép nagyobb kiterjedésű tónusait gyorsan és 
szépen állították elő. A fotográfia is segítségére sietett a 
fametszésnek: a dúczot fény iránt érzékeny ezüstsótartalmú 
réteggel vonták be s képet fotografáltak rája, a mi előminta- 
képen szolgált, s a dúczot a fametsző a fametszés rendes 
módja szerint kivéste.

Különös dolog, most, mikor a tónusos fametszés a leg
nagyobb tökéletességre vergődött: egyszeriben akadnak olya
nok, a kik visszatérnek a régi vonalas modorhoz. A XIX. szá
zad egész folyamán a mi valamire való fametszet volt: mind 
a tónusos vagy a lipcsei átmeneti technikával készült. A régi 
módi fakszimile-eljárást majd egészen abbanhagyták. Most 
egyszerre föl akarják támasztani, s máris elég gyakran látunk 
olyan fametszeteket, a melyeket vastag körvonalak, a sötét meg 
világos részek élénk kontrasztja jellemez, s a melyek ugyancsak 
emlékeztetnek a XVI. és XVII. századbeli fametszők modorára.

Meg is okolják, hogy miért akarják a fakszimile-eljárást 
föltámasztani. Azt mondják: a könyv dekoratív hatású mű,
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a benne levő illusztráczióknak szintén dekoratív hatásúaknak 
kell lenniök. A könyvnek stílusát a betűk adják meg, a betűk 
pedig feketék fehér alapon; kell tehát, hogy a könyvben levő 
képek is feketék legyenek fehér alapon. Már pedig — a mint 
említettük — a tónusos fametszetnek éppen az a sajátsága és 
megkülönböztető jele, hogy rajta a tulajdonképeni rajz fekete 
alapon fehéren tűnik elő.

Még más érvei is vannak a vonalas fametszet híveinek. 
Azt mondják, hogy a tónusos fametszet a fotomechanikai 
sokszorosító eljárásoknak illetéktelen konkurrencziát csinál és 
ezért éppenséggel nem volna csodálandó, ha az autotipia töké
letesen kiszorítaná azt. És e mellett a vélemény mellett tör 
lándsát a  modern illusztrátorok legtöbbje. Sőt olyanok is akad
nak, a kik megirigyelve a rézkarczoló művészek dicsőségét, 
maguk rajzolják illusztrácziójukat a fadúczra, s maguk is 
vésik ki azt. Ezt persze csakis vonalas modorban végezhetik, 
lévén ez ha nem is a különb, de mindenesetre az egyszerűbb 
eljárás. Már a tónusos modorban való fametszést nem lehetne 
máról holnapra megtanúlni.

Hogy a tónusos fametszés hívei sem maradnak adósak az 
ellenérvekkel: természetes. Jelszavuk, hogy a mi m űvészet: ma
radjon művészet s ne alacsonyodjék le közönséges mesterséggé,

A míg a fametszők ilyenformán polemizálgatnak egymás 
között: a fotomechanikus sokszorosító eljárások — s közülök 
különösen az autotipia — egyre-másra hódítja el a fametszés 
terrénumát.

A fotomechanikus sokszorosító eljárások — mint nevük is 
mutatja — a kémiai fényhatás fölhasználásán alapúinak. Az 
ilyen eljárások révén készíthetők könyv-, kő- és réznyomó
sajtón nyomtatható lemezek egyaránt s jórészben megtakarít
ható velők az a rengeteg kézi munka, a mit a fa- és réz
metszés meg a litográfiái kőre való rajzolás különben okozna. 
A lemezek mélynyomatúak (réznyomás), sík nyomatúak (lito
gráfia) vagy magasnyomatúak (könyvnyomtató sajtón való 
nyomtatás), a szerint, a mint a képet alkotó pontok, szemcsék
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s vonalak a lemezből kidomborodnak, azzal .egysíkosak vagy 
abba bemélyednek. Az eljárások száma igen nagy s elneve
zésük dolgában jókora zavar uralkodik: egyetlen eljárásnak 
négy-öt elnevezése is van. A legjelentékenyebbek: a fotoczinko- 
tipia (fotoczinkográfia), az autotipia (szimiligravür), a fé n y 
nyomás (alberttipia, fotokollográfia') és a fotograviir(heliogravür).

Vonalas rajzokról a fotoczinkotipia útján nyerhetünk könyv
nyomósajtón nyomtatható lemezeket. Ez az eljárás a kettős 
krómsavas káli, zselatin és tojásfehérje keverékének fényérzé
kenységén alapúi. Ha az ilyen keverékkel bevont fémlemezt 
fotográfiai negatív alatt fényhatásnak teszszük ki: a fényérte 
részek oldhatatlanokká lesznek, míg a fénytől megvédettek 
lemoshatok. Ez utóbbi helyek megfelelnek a fotográfiai negatív 
átlátszatlan részeinek. Ha tehát e részeket lemossuk, a lemez 
födetlenül maradt részei salétromsavval vagy más marató szer
rel mélyre marathatok. Maratás után a lemez alkalmas a könyv
nyomósajtón való nyomtatásra. Ezt az eljárást — bár kevésbbé 
helyesen — fotoczinkográfának  is nevezik s Niepce után Tálból 
tökéletesítette.

A könyvnyomtató szempontjából az autotipia (szimiligravür) 
ez eljárások legjelentékenyebbje. így nevezik azt az eljárást, 
a melynek a müncheni Meisenbach volt a föltalálója, illetőleg 
a tökéletesítője 1882-ben, s a melynek segítségével féltónusos 
képekről (fotográfiák, fénynyomatok) könyvnyomósajtón nyom
ható lemezek készíthetők, még pedig úgy, hogy a képnek bár 
különböző értékű, de azért zárt tónusait tisztán fotográfiai úton 
pontokra, vonalakra vagy szemcsékre bontják. Ez a szétbontás 
úgy történik, hogy a fölvételkor közvetlen az érzékeny lemez 
elé átlátszó üvegre rajzolt és finom fekete vonalakból álló 
rácsot tesznek. Már most a fotográfiai objektívról az érzékeny 
lemezre vetett képnek át kell haladnia ezen a rácsozaton, s 
ilyenformán — mert a rácsozatot közben derékszög alatt át 
is fordítják — a nyert negatív kép hálózatos rendszerű pon
tokra oszlik. A pontoknak a kép világos részletein más a 
kiterjedésük, mint az árnyékos részeken, mert a nagyon vilá
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gos fénykévék valami sajátságos optikai folyamat révén jobban 
terjednek, mint a kevésbbé világosak. Az e folyamat követ
keztében készíthető s autotipiáknak nevezett könyvnyomdái 
klisékről igen szép féltónusos képeket kapunk, a melyek bár 
a fénynyomatok és heliogravürök finomságát nem érik el, de 
azért — még a finom hálós vagy pontrendszeres, az auto- 
tipiák jellemző ismertetőjelét tevő szaggatottság daczára is — 
csinos összhatásúak. Mint a legolcsóbb féltónusos fotomecha
nikai eljárás pedig igen alkalmas olcsó könyvillusztráczióknak 
nagy mennyiségben való nyomtatására.

A rácsozat vonalainak sűrűsége különböző; van olyan rács, 
a melynek egy négyzetcentiméterén 34—40, de van olyan is, 
a melyen 80 finom vonal van. Újságokba szánt autotipiákhoz 
ritkább vonalozású rácsot vesznek; műnyomatoknál már sűrűb
bet. Különben a klisé nagyságát is tekintetbe kell venni a rács 
megválasztásakor. Ha például arczképekről kicsiny autotipiát 
készítenek, okvetlenül sűrűbb vonalozású rácsot kell venni, 
még akkor is, ha az autotipiát újságban való lenyomtatásra 
szánják, mert a ritka vonalozású rács túlságosan szaggatottá 
tenné a képet s a koczkás tónus szinte mozaikszerűen hatna.

A sűrű vonalozású rács használata azonban sokszor galibát 
okoz a gépmesternek, a mennyiben az ilyen klisé mélyedései 
nagyon sekélyek s hamarosan megtelhetnek festékkel, a mikor 
aztán az egyes koczkák egészen egymásba folyva, piszkosan 
nyomódnak. Persze, ilyenkor csak az segít, ha jó festék
hengerekkel dolgozunk s első rendű nyomtatófestéket haszná
lunk. A nyomóhenger borításának lehető keménynek kell lennie.

A mint említettük, az autotipiát néhány esztendő lefolyása 
alatt bámulatos módon fölkapták és az újságok, könyvek 
illusztráczióinak nagy része ma már ilyen módon készül, még 
pedig legfőképen a fametszés rovására, a mely immár napról- 
napra veszít jelentőségéből. Ha jól meghánytorgatjuk a dol
got: ezt természetesnek is kell találnunk. Azelőtt a fametszés 
volt a leggyakoribb és legkedveltebb illusztráló eljárás, de nem
csak művészi volta miatt, hanem legfőképen azért, mert nem
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volt eljárás, a melylyel tónusos képeket olcsóbban és külön
ben lehetett volna előállítani. Mindössze a vonalas rajzok egy 
részét tudta előle elcsipkedni a czinkográfia, a fotoczinkográfia 
meg a kemitipia. A fametszés technikája az utóbbi időben 
már akkorát haladt, hogy némely intézet képes volt 48 óra 
leforgása alatt a legnagyobb fametszeteket is elkészíteni, még 
pedig nem is valami hebehurgya kidolgozással. És e hatalmas 
fejlettségének daczára is, az autotipia a közel jövőben való
színűleg a fametszetnek mint illusztráló eszköznek végső pusz
tulását fogja előidézni. A művészeti jelentősége megmarad, de 
a képes folyóiratokból meg a könyvekből kiszorul, csak úgy, 
mint a rézmetszet. És az autotipia bámulatos terjedését a 
pillanatnyi fotográfiák gyors és olcsó reprodukcziójában kell 
keresnünk. Mert bizony jóval egyszerűbb és olcsóbb dolog 
valami czeremóniához ügyes fotográfust küldeni, mint vala
mely rajzoló művészt bízni meg a jelenet megrajzolásával. 
E mellett a. fotográfus napjában akár száz fölvételt is csinálhat, 
míg a rajzoló legfölebb egy-két vázlatot hevenyészhet össze.

Az autotipia az eredetit, sőt annak távlatát és árnyékolását 
is a lehető leghívebben tükrözi vissza, föltéve, hogy a foto- 
grafálógép jól van beállítva. Már pedig a festészetben és szob
rászatban is a természet hű ábrázolása a művésziesség krité
riuma. Igaz ugyan, hogy a festmény meg a szobor a csinálója 
kezemunkájának az eredménye, míg az autotipiát egyszerű 
kémiai proczesszus hozza létre; de az még sem változtat az 
illusztráczió instruktiv értékén.

De nem minden kép alkalmas autotipiák útján való sok
szorosításra. Azt hiszszük, legtöbb olvasónknak feltűnt már 
különösen a csődületet, sokadalmat mutató, vagyis a sok apró, 
de mégis fontos részleteket tartalmazó autotipiák kifej ezéstelen- 
sége. Ezek jó részére rámondhatjuk, hogy nincs bennök élet, 
alakjaik szinte meg vannak meredve. De itt még legtöbbnyire a 
fotográfus a hibás. A szakértő amatőr már tu d ja : hogyan kell 
a természetet megválasztania s esetleg meg is korrigálnia. 
Vannak azonban olyan dolgok is, a melyeknek kifogástalan
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reprodukálására az autotipia egyáltalában nem képes. Ilyenek 
példáúl a gépek ábrázolása, a mikor még a legapróbb rész
letek is rendkívül fontosak. A fametszőnek gyerekjáték e rész
letek alapos, tiszta és világos kidolgozása. A fotográfus azonban 
már nem képes az ő tónusaival azoknak minden porczikáját 
oly világosan szemlélhetővé tenni, mint azt az ilyenfajta munka 
megrendelője szeretné. Különösen olyan részletekre nézve lehe
tetlen ez neki, a melyekre valamely más résznek az árnyéka esik.

Ezeket és a vonalas rajzolatokat leszámítva, minden egyéb 
illusztráczió előállítására az autotipia a legalkalmasabb. Az ere
detinek elképzelhető leghívebb visszatükrözése, az elkészítés 
gyorsasága és olcsósága, a klisé rendkívüli nyomásbirása és 
könnyen való pótolhatása: olyan előnyök, a melyek még a 
mostaninál is nagyobb elterjedést biztosítanak neki.

Azokat a fotomechanikus sokszorosító eljárásokat, a melyek
nek segítségével könyvnyomó sajtón nyomtatható lemezeket 
készítenek : gyűjtőnéven fototipiaknák nevezik. Tehát fototipia 
a fotoczinkotipia meg az autotipia is.

Síknyomású lemezeket is készítenek fotomechanikai úton. 
Legjelentékenyebb az ilyenforma eljárások között a fénynyom ás, 
a mit albertotipiának vagy alberttipiánák, meg fotokollográfiá
nak is neveznek.

Mielőtt azonban a fénynyomás technikáját megismernék, 
szükséges hogy tud juk : min is alapszik a síknyomás, vagyis 
az olyan lemezről való nyomtatás, a melynél a kép a lemez 
fölszinébe sem bele nem mélyed, sem abból ki nem dombo
rodik, hanem azzal egysíkos. A síknyomásnak prototípusa a 
litográfia, a mi azon a természeti törvényen alapszik, hogy a 
víz meg az olaj nem keverődhetik össze. Már most ha vala
mely olyan anyagot, — pl. a litográfiái követ — a mely mind 
a kettőnek fölszivatására alkalmas, bizonyos helyein vízzel 
itatunk: ezek a helyek későbben nem veszik föl sem az olajat, 
sem az ezzel kevert litográfiái festéket. Épp úgy az olajjal, 
illetőleg olajos festékkel itatott részek a vizet szinte vissza
lökik. Már most ha a litográfiái kőre a terpentintartalmú kré-
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tával vagy tintával valami képet rajzolnak s a kő többi részét 
vízzel itatják: e képnek vonásai mindenütt fölveszik a rájuk 
hengerelt olajos festéket, a kő rajzolatlan és vízzel itatott részei 
pedig épp oly állhatatosan visszautasítják azt. Ez ez alapja a 
kőnyomásnak, mint síknyomású nyomtató eljárásnak.

Mint említettük, a fénynyomás is síknyomású eljárás, s ezért 
a víz és olaj nem keveredhetőségén alapszik. Ha valamely 
üres lapot kromát-zselatinnal leöntünk, azt mérsékelt melegnél 
megszárítjuk, megfordított negativ alatt másoljuk s vízzel mos
suk : akkor a megvilágított s így oldhatatlanná vált képrészle
tek nem vesznek föl többé nedvességet. A meg nem világított 
részletek azonban megtartják e tulajdonságukat. Az előbbiek 
kellő kezelés után meg tudják tartani a hengerekkel reájuk 
juttatott olajos festéket, míg a fényhatásnak ki nem tett rész
letek ezt nem veszik föl. Ezt a reakcziót a zselatinképnek 
higroszkópikus anyagokkal (gliczerin, alkénessav, nátron stb.) 
való áztatásával segítik elő s ezután közvetlen az üveglapok
ról fénynyomó sajtón — a mi a litográfiái sajtóhoz nagyjából 
hasonlít — lenyomatok készíthetők. A festékezésnek minden 
lenyomat előtt külön-külön, a festéket föl nem vevő helyek 
nedvesítésének (hogy e tulajdonságukat megtartsák) pedig csak 
időről-időre kell megtörténnie. A fénynyomatok nyomódhatnak 
gyorssajtón is. Ilyen fénynyomású gyorssajtója nálunk már 
több czégnek (Divald, Klösz, Czettel és Deutsch) van s több
nyire képes levelezőlapokat nyomtatnak rajtok.

A fénynyomás alapját a franczia Poitevin vetette meg 1855 
körűi. Utána a metzi Tessié de Mothay dolgozta ki az új sok
szorosító metódust, de legfőképen a müncheni Albert József 
tökéletesítette azt, ki egyszersmind az ilyen módon való sok
szorosítást is nagyobb mértékben megkezdte. Ezért sokan 
albertotipiának is nevezik a fénynyomást.

A fénynyomás ma egyike a legfontosabb fotomechanikus 
nyomtató eljárásoknak; rendkívül finom árnyéklatú féltónusos 
képek készíthetők a révén, a melyek különösen lakkozott álla
potban alig különböztethetők meg a fotográfiáktól. A műkiadók
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részére azonban rendesen lakkozatlanul, közönséges, jó papi
rosra készülnek a fénynyomatok.

Elszaporodásuk hasonlít az autotipiákéhoz. Minden papír - 
kereskedő kirakatában seregestül láthatjuk a többé-kevésbbé 
sikerűit fénynyomatokat, s mert a képes levelezőlapokat gyűjtő 
szenvedély még egyre jobban terjed : valószínű, hogy rövid 
idő múltán hazánkban is hatalmas iparművészeti ágazattá lészen 
a fénynyomás.

Jó oldala a fénynyomatoknak, hogy tartósak. Mert a míg 
a fotográfiai képek, arczképek a fény hatása következtében 
idővel meghalványodnak s tönkre m ennek: a fénynyomat tar
tóssága egy a nyomtatópapiroséval. A mellett a sokszorosítása 
hasonlíthatatlanúl olcsóbb a fotográfiáknak a negatívról való 
direkt másolásánál. A hozzá való papirosnak lehetőleg szem
csés felületűnek s erős rostozatúnak kell lennie, mert a lemez 
ragadós lévén, a silányabb papiros könnyen elszakad levételekor.

A fénynyomat szépségének fő feltétele a jó lemez, meg a 
kifogástalan festék és papiros, de nagy szerepe van sikerül
tében a nyomó ügyességének és szakavatottságának is. A nyo
más maga nehézkes és hosszadalmas, s mindamellett, hogy 
manapság már jóformán kizáróan gyorssajtókon nyomtatják a 
fénynyomatokat: a napi eredmény lelkiismeretes és figyelmes 
munkálkodás mellett alig több 500 — 530 példánynál.

A fotomechanikus eljárások legkülönbje a mélynyomásos 
fotograviir (heliogravür, klicotipia). Ezt azonban könyvillusz- 
tráczióképen egyáltalában nem láthatjuk, mert ahhoz egy kissé 
drága volna. Elvétve műlapok készülnek ilyen módon, de ezek 
aztán fölülmúlhatatlan szépségűek.

A fotogravür a rézmetszés örökébe lépett. A bécsi Klic 
Károlyt számíthatjuk feltalálójának, a ki 1880 körűi egy a 
pigment-nyomás módjára előállított kromát-zselatinképet csiszolt 
vörösrézlemezre vitt át. E  lemezt előzetesen finom gyantaporral 
porozta be, s így könnyed szemcsézettel látta el azt, úgy, 
a mint az a tusrajzos (aquatinta) rézmetsző eljárásnál is szoká
sos. A szemcsézetet a lemezen óvatos fölmelegítéssel meg-
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olvasztotta s azután a fotográfiai pigment-képet átvitte rája.. 
Ezután a lemez maratása következett, még pedig négyféle 
töménységű vasklorid oldatával, először a legerősebb, aztán 
fokonkint a gyöngébb oldatokat véve. E folyamat következ- 
ményeképen mélynyomású, a réznyomó-sajtón nyomtatható
lemezhez jutott, a melynek vonalai a szemcsézet miatt ponto- 
zottaknak látszottak. Ha az ilyen lemezeket nyomtatás előtt 
galvanoplasztikai úton aczélréteggel vonják b e : azok rengeteg; 
példányszámot birnak meg.

A fotogravür lemezének előállítása nem könnyű dolog; a ki: 
valójában ért hozzá: kész művész. A lemezek retouche-a, 
vagyis korrektúrája olyan körülményes és akkora művészi 
érzék meg tudás kell hozzá, a mekkorát csak hosszú eszten
dőkön át való szorgos iparkodással lehet elsajátítani. De meg, 
a nyomásához is kell bizonyos talentum, mert a festékezett. 
lemezt nyomtatás előtt le kell törülni, hogy csak a mélyedé
sekben maradjon festék. Ez pedig kézzel történik, még pedig: 
úgy, hogy itt-ott — persze csak a hol kell — mégis marad 
némi festékárnyalat tónusképen a lemez felületén.

A litográfiái képek előállítása dolgában érdekes újdonságot 
regisztrálhatunk. Már régebb időben föltalálták a fotolitográfiai 
átnyomást, a mi abban áll, hogy a fénynyomáshoz hasonló
módon, kromát-zselatinnal bevont papiroson, olajos festékkel’ 
fotográfiát állítanak elő, a mely aztán átvihető a litográfiái kőre.. 
Újabban czink- meg aluminiumlemezre is átvihetők a fény
képek s kőnyomó-sajtón nyomhatok. 1898-ban az alumínium
lapok nyomtatására rotácziós gépet is alkotott a mainzi Scholz 
József. Ha a fénynyomó üveglemezéről papiros helyett szem
csés aluminiumlemezre készítünk levonatot, ez finom litográfiái 
rajzképen nyomtatható. Ezt az eljárást Albert A. Bécsben meg
honosította és fotoalgráfiának nevezte el.

Bámulatos haladást tapasztalhatunk újabb időben a színes- 
nyomás terén. Jóllehet a képeknek több színben való nyom
tatása éppenséggel nem új dolog (már Cranach Lukács is 
nyomtatott a XVI. század elején többszínű fametszeteket), oly
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remek szép nyomatokról, mint a minőket a modern sokszoro
sító eljárásokkal készítenek : talán álmodni sem mertek néhány 
évtized előtt.

A rézmetszeteket a XVIII. században próbálta meg több
színűén nyomtatni a frankfurti Le Blond, de vajmi silány ered
ménynyel. Az egyes színeknek külön, tusrajzos modorú leme
zeik voltak. Később egyetlen lemezről is próbáltak többszinűen 
nyomtatni, de ez meg roppant időtrabló eljárás volt.

Színes fametszetek (olaszul: chiaroscuro) az újabb időben 
ritkán, s csak olyan munkákról készülnek, a melyekről nincs 
színes eredeti. Rendesen három-négy, de néha több lemezből 
állanak, a melyeknek egyike az utoljára nyomódó contour- 
lemez. Persze a fő — mint a színes nyomtatásnál általában — 
a pontos regiszter.

A litográfiái színes nyomás (kromolitográfia) 1822 óta isme
retes, a mikor a müncheni Weishaupt nem kevesebb mint 60 
kőről nyomtatott akvarellszerű állatképeket. Azóta nagyot fej
lődött ez az iparművészet is. A lakásainkat ékesítő s falra agga
tott képek majd mind litográfiái úton (olajnyomás) készülnek, 
sőt vannak olyan eljárások is (Bogaerts-é), a melyek révén a 
festék pasztózusan rakódik le a nyomtatópapiros helyett hasz
nált vászonra s ez némi kis kézi retouche után alig különböz
tethető meg az eredeti festménytől.

A fotomechanikus eljárások révén megszaporodtak a szín
nyomó eljárások is és ma már sokféleképen készülhetnek 
színes nyomataink s műlapjaink. A fotomechanikus eljárá
soknak más grafikai művészeti eljárásokkal való kombinácziói 
újabb időben ugyanis fokozott mértékben kerülnek alkalma
zásba. A fénynyomáshoz, a fotolitográfiai átnyomáshoz stb. 
példáúl igen gyakran folyamodnak, hogy vázlatokat helyette
sítsenek velők, a kép további kidolgozása aztán a festő, a kromo- 
litográfus stb. dolga.

A berlini Troitzsch eljárása szerint fénynyomás segítségével 
fotográfiai képet nyomtatnak előnyomatképen a litográfiái kőre; 
a  kromolitográfus aztán ezen a kövön a sárga, egy másikon
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a kék tónusokat stb. dolgozza ki, s végül a különböző kövek
ről az egyes színeket kellő beigazítással egyetlen papiroslapra, 
egymás fölé nyomtatja. Legújabban egy másik eljárás is szo
kásos : a színes nyomat fölé végezetül féltónusos fénynyomatot 
nyomtatnak fekete színben.

A fotomechanikus eljárásokkal való színnyomásban igen elő
kelő helyet foglal el a  színes fénynyomás. Gyönyörű képek 
készülnek a révén s ezek szépségükhöz képest elég olcsók is. 
Ez eljárás szerint a színes eredetiről negatívot vesznek föl; 
a negatívot aztán retusirozva födözgetik, úgy, hogy csak azok 
a helyek maradjanak szabadon, a melyeket példáúl sárgán kell 
nyomtatni; e födözgetett negatív után fénynyomó-lemezt másol
nak. Ekkor a retouche-t lemossák s a negatívot retouche-okkal 
újra födözgetik, úgy, hogy csak a kéken másolandó helyek 
maradjanak szabadon. Ilyen módon készül aztán a többi szín 
lemeze is. Ha több negatív áll rendelkezésünkre, elesik a retouche 
lemosásának munkája. Ha az ilyen módon készült színes 
képekhez jó féltónusos fotográfiai nyomólemezeket (fénynyoma
tot, vagy akár fotoczinkotipiát, autotipiát is) használunk: minden 
nehézség nélkül nyerhetünk gyöngéd árnyékolásokat, úgy, hogy 
kevesebb számú lemezzel érjük el czélunkat, mint a kromo- 
litográfiai régibb metódusoknál. Ebben van a modern színnyomó 
eljárásoknak fő előnye, nem számítva azt, hogy a kép kör
vonalai korrektebből megőrződnek, ha a nyomáshoz a foto
gráfiát hívjuk segítségül.

A színes fénynyomás révén ma már szinte fakszimileszerű 
hűséggel tudják a festészeti remekműveket sokszorosítani; ha 
a lemezek száma ilyenkor ugyan több is három nál: a nyomatok 
szépsége arányban áll a rája fordított munkával.

Akár színes fénynyomatot, akár színes fotolitográfiai vagy 
szines czinkotipiai (autotipiai) produktumot akarnak készíteni: 
mindenképen azon vannak, hogy az egymásra nyomandó színek 
lemezeinek számát csökkentsék. Az eljárás egyszerűségének 
nem szabad azonban a kép szépségének rovására lennie. 
Legmesszebb mennek e tekintetben a háromszinű nyomásban,
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a mikor pusztán a három alapszínre: a vörösre, sárgára és 
kékre igyekeznek szorítkozni. Az egyes színeknek megfelelő 
fotográfiai negatívokat szines üvegeknek fölvételkor a fotogra- 
fáló készülék elé helyezésével s úgynevezett színérzékeny leme
zek használatával állítják elő. Ez eljárásnál — a mennyire 
lehet — pusztán csak fotomechanikus proczesszusra iparkodnak 
szorítkozni, de mindamellett ilyen szines műlapok előállításá
nál még nem sikerűit a művész javítgató kezét nélkülözhetővé 
tenni. Sokan — köztük a bécsi Angerer is — ezért a négy
színű nyomás mellett törnek lándzsát, a mi csak annyiban 
különbözik a háromszinűtől, hogy a vörös, sárga és kék szín 
lemezén kivűl még egy negyedik, a  konturlemezről is nyom
tatnak.

Ezeknél a fotomechanikus színnyomó eljárásoknál a külön
böző színek több lemezről egy és ugyanazon papirosra nyomód
nak. Különbözik tőlük a szines fotograviir (heliogravür). A szi
nes fotogravürt egyetlen vörösrézlemezről nyomtatják, miután 
a különböző festékeket előzetesen sablonon át való vagy kézi 
festékezéssel a lemezre fölrakták. Csinálnak példáúl vékony 
vörösréz-sablonokat s úgy vagdossák ki őket, hogy csak a 
sárga, kék stb. nyomásos helyek maradjanak szabadon. E sab
lont ráteszik a fotogravür-lemezre s ezt az egyes sablonoknak 
megfelelő színű festékkel (kövér réznyomó festék) bepamacsol- 
ják, s a lemezt a réznyomó sajtón lenyomtatva: egyetlen 
lemezről szines nyomatot nyernek. Az eljárás azonban magá
tól értetődően nagyon hosszadalm as; ügyes réznyomó legyen, 
a ki napjában egyetlen példány ilyen szines nyomatot képes 
előállítani.


