
A GRAFIKAI KÉPSOKSZOROSÍTÁS TECHNIKÁI
A DORNYAY BÉLA MÚZEUMBAN ŐRZÖTT KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOKON KERESZTÜL

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking



A KÉPSOKSZOROSÍTÓ ELJÁRÁSOK LÉNYEGE

A grafikai képsokszorosítás során a képet (klisét) a nyomóformáról (dúcról) másfajta anyagra
(legtöbbször papírra vagy textilre) nyomtatják.

A nyomóforma többféle anyagból (fából, fémből vagy üvegből) készülhet. A nyomóelemek a
nyomóformán úgy jönnek létre, hogy annak sima felületét szerszámokkal vagy vegyi anyagokkal
megmunkálják. A megmunkált nyomóformát ezután befestékezik, hogy a dúc a megfelelő helyeken
felvegye a festéket, majd (a nyomtatást követően) a minta nyomata a kiválasztott felületre kerüljön.

A létrejött nyomat gyakran a dúcon látható klisé tükörképe. A képsokszorosító technikák egyik nagy
előnye (a monotípiát kivéve), hogy ugyanannak a képnek több lenyomata is elkészíthető ugyanazon
dúc felhasználásával.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking



A KÉPSOKSZOROSÍTÓ TECHNIKÁK CSOPORTOSÍTÁSA

A nyomóforma anyaga szerint: fa, fém, linóleum, kő, stb.

A nyomóelemek létrehozásának technikája szerint:
• Mechanikai módszerrel létrehozott: karc, metszet, véset
• Kémiai eljárással létrehozott: maratott, fénnyel létrehozott

A nyomóelemek elhelyezkedése szerint:
• Magasnyomás
• Mélynyomás
• Síknyomás
• Szitanyomás

GALLUSZ GYÖNGYI: A képsokszorosítás technikái: A képsokszorosítás technikai eszköztára, jellegzetességeik, a nemesgrafikai képsokszorosítás és a tömegsokszorosítás 
technikai és minőségi különbségei, a sokszorosítási eljárás felismerése a nyomatok alapján. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2008.



MAGASNYOMÁS

A magasnyomás jellemzője az, hogy a nyomóelemek a dúc felületéből kiemelkednek, tehát a
festék a nyomóforma kiálló (magasan elhelyezkedő) nyomóelemeiről kerül a nyomtatandó
felületre. Ennél a technikánál mechanikus vagy kémiai eljárással a nyomóforma felületéből azok a
részek kerülnek eltávolításra, amelyeket nyomtatáskor fehérnek szánnak.

Fajtái:
• Kőmetszet
• Fametszet (lapdúc, harántdúc)
• Linóleummetszet (és linóleumvéset)
• Réz- vagy más fém- (pl. ólom) metszet
• Cinkográfia
• Papírmetszet
• Gipszmetszet

GALLUSZ GYÖNGYI: A képsokszorosítás technikái: A képsokszorosítás technikai eszköztára, jellegzetességeik, a nemesgrafikai képsokszorosítás és a tömegsokszorosítás 
technikai és minőségi különbségei, a sokszorosítási eljárás felismerése a nyomatok alapján. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2008.



FAMETSZET

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/woodcut



A FAMETSZET TECHNIKÁJA

A fametszet a legősibb nyomtatási eljárás, amely során különböző típusú fametsző késeket és
vésőket használnak a fatábla megmunkálásához. A metszést követően a nyomódúc felületéből
kiemelkedő részek azok, amelyek a nyomtatás során a nyomdafestéket a papírra viszik át. A kivágott
részek (mélyedések) nem nyomtató felületekké válnak, tehát a nyomtatás során üresen (fehéren)
maradnak.

A lapdúc-metszethez a fát (általában gyümölcsfát, főleg körtefát használnak) rostiránnyal
párhuzamosan hasítják ki a fatörzsből, majd felületét átcsiszolják, végül a további vetemedés
meggátolása érdekében lenolajjal kezelik. A dúc méretét a nyomtatandó kép nagysága határozza
meg, de a magasnyomó gép (magasnyomóprés, tégelysajtó) mérete korlátozza. Ez azt jelenti, hogy
nagyméretű alkotás nyomtatásához több dúcot alkalmaznak, külön nyomtatnak, majd a képet
összeállítják a darabokból. A dúcok ideális vastagsága körülbelül 25 mm.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/woodcut, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997.



Az eredeti rajz átvitelére használható vékony erős pauszpapír, de közvetlenül a fadúcra is lehet
rajzolni puha ceruzával, rajztollal vagy tusba mártott ecsettel.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/woodcut, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997.



A fadúc megmunkálását gyakran egy profi formametsző végzi, aki vésőkkel, fémgörgőkkel vagy
késekkel távolítja el a dúc azon részeit, amelyek nyomtatáskor nem vesznek fel festéket, vagyis nem
hagynak majd nyomot.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/woodcut



A képet alkotó vonalak így kiemelkednek (magasabban helyezkednek el) a dúc többi részéhez képest
(ezért sorolják a fametszetet a magasnyomás technikái közé).

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/woodcut



A dúc egyenletes festékezése bőrtampon vagy kemény gumihenger segítségével történik ügyelve
arra, hogy ne kerüljön festék a mélyedésekbe. A nyomtatás történhet átdörzsöléssel – vagyis kézzel

– és géppel a magasnyomó présen.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/woodcut, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997.



A papíron látható nyomat a dúcon szereplő klisé tükörképe lesz.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/woodcut



FAMETSZET

GYŰJTEMÉNYI PÉLDÁK



ALŽBETA ŠTOLLMANNOVÁ: Látomás, fametszet, papír, 1978. (DBM_063_82.140_3)



STANISLAV TROPP: Indulat és üvöltés I., fametszet, papír, 1987. (DBM_064_87.49_3)



FILIPENKO VLADIMIR JURJEVIĆ: Figurák I., színes fametszet, papír, 1990. (DBM_064_90.80_3)



LINÓLEUMMETSZET

https://www.drawcutinkpress.com/lino-printing-tools-and-materials/



A LINÓLEUMMETSZET TECHNIKÁJA

A linóleummetszetek nagyon hasonlítanak a fametszetekre. A nyomóforma megmunkálása során a
linóleumlap azon részei kerülnek eltávolításra, amelyek a nyomtatás során majd megőrzik a papír
fehérségét, ugyanakkor a dúc érintetlen részei festékfogó felületekké válnak.

A technikát az 1860-as években találták ki, de nyomtatáshoz csak az 1900-as évek elején
alkalmazták Németországban, ahol először tapétaminták készítésére használták.

A linóleumot sokkal könnyebb megmunkálni a fához képest, főleg melegítve. Az anyag nem annyira
tartós, mint a fa, mégis több száz, esetleg több ezer példány készíthető ugyanabból a képből
egyetlen linóleummetszettel, mielőtt a dúc alkalmatlanná válik a további nyomtatáshoz.

https://www.instructables.com/id/How-to-Make-Linocuts/



A linóleumlemez előkészítése során érdemes lehet megadni a kompozíció széleit. A rajzolásnál az
arányok meghatározását elősegítheti a terület rácsos felosztása.

https://www.drawcutinkpress.com/linocut-step-by-step-guide-cyclops/



Miután a rajz ceruzavázlata elkészült, javasolt a vonalak fekete színű tollal vagy tussal való
megerősítése, így könnyen érzékelhetővé válik a nyomat végleges képe.

https://www.drawcutinkpress.com/linocut-step-by-step-guide-cyclops/



A figurán belüli részletek megmunkálása után el lehet kezdeni a háttér metszését. Ha a környező
terület tisztán (üresen, fehéren) való nyomtatása a cél, akkor a hátteret 2-3 mm mélyen ki kell
metszeni.

https://www.drawcutinkpress.com/linocut-step-by-step-guide-cyclops/



Az elkészült nyomóforma felfestékezése után sor kerülhet a kép nyomtatására. Ha magasnyomó prés
nem áll rendelkezésre, akkor egy fakanál is használható a kép papírra való átviteléhez.

https://www.drawcutinkpress.com/linocut-step-by-step-guide-cyclops/



A linóleumlemez letisztítása után többféle színnel, esetleg színátmenettel lehet kísérletezni a
nyomtatás során.

https://www.drawcutinkpress.com/linocut-step-by-step-guide-cyclops/



LINÓLEUMMETSZET

GYŰJTEMÉNYI PÉLDÁK



JANINA BIAŁA-SZYPUŁA: Új házak, színes linó, papír, 1978. (DBM_063_82.155_3)



ALEXANDER ECKERDT: Fekete-fehér sor: Pingpongozók, linóleummetszet, papír, 1978. 
(DBM_063_82.127_3)



FERO KRÁĽ: A projekció inspirálása I., linóleummetszet, papír, 1978. (DBM_063_82.134_3)



ALŽBETA ŠTOLLMANNOVÁ: Bazaltvirág, színes linóleummetszet, papír, 1978. (DBM_063_82.138_3)



SZUJÓ ZOLTÁN: Kofák, linóleummetszet, papír, 1978. (DBM_063_82.143_3)



FERDINAND SZYPUŁA: Egy pohár sör, linóleummetszet, papír, 1978. (DBM_063_82.149_3)



KÖNIG RÓBERT: Emlékmű a bányalónak, linóleummetszet, papír, 1980. (DBM_063_82.204_3)



HIBÓ TAMÁS: Villanyvilágította fák Mátraalmáson, linóleummetszet, papír, 1985. (DBM_064_85.75_3)



MILAN SOKOL: A mezőn álmodtam, színes linóleummetszet, papír, 1985. (DBM_064_85.90_3)



GÖGÖS FERENC: Mátraalmás II., linóleummetszet, papír, 1986. (DBM_064_86.62_3)



JÚLIA BUKOVÁ: Mátraalmás, linóleummetszet, papír, 1986, (DBM_064_86.99_3)



CAROLINE KOENDERS: Cím nélkül I., linóleummetszet, papír, 1987. (DBM_064_87.59_3)



WALTER VAN DER CRUIJSEN: Cím nélkül (Várakozás), linóleummetszet, japán papír, 1989. 
(DBM_064_89.349_3)



GIPSZMETSZET

GYŰJTEMÉNYI PÉLDÁK



BUTAK ANDRÁS: Kerülő út, gipszmetszet, papír, 1988. (DBM_064_88.93_3)



BUTAK ANDRÁS: Vízinövények, gipszmetszet, papír, 1988. (DBM_064_88.96_3)



BUTAK ANDRÁS: Hegytető, gipszmetszet, papír, 1988. (DBM_064_88.99_3)



MÉLYNYOMÁS

Mélynyomás során a festék a dúc mélyedéseiből kerül a nyomtatott felületre. Ennél a technikánál
mechanikus vagy kémiai eljárással a dúc felületébe hozzák létre azokat a nyomóelemeket,
amelyek felveszik a festéket.

Fajtái:

Mechanikus eljárások Maratott eljárások

• Rézmetszet
• Acélmetszet
• Hidegtű
• Borzolás (mezzotinto)
• Pontozásos és poncolt metszet
• Krétamodorú metszet 

• Rézkarc
• Lágyalap (vernis mou)
• Krétamodorú karc
• Aquatinta
• Repesztés (reservage)

GALLUSZ GYÖNGYI: A képsokszorosítás technikái: A képsokszorosítás technikai eszköztára, jellegzetességeik, a nemesgrafikai képsokszorosítás és a tömegsokszorosítás 
technikai és minőségi különbségei, a sokszorosítási eljárás felismerése a nyomatok alapján. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet, 2008.



RÉZMETSZET

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/engraving



A RÉZMETSZET TECHNIKÁJA

A rézmetszet a mélynyomás technikáinak egyike, amely során a rajz vonalait vörösréz lemezbe
metszik. A rajz kimetszése után a mélyedésekbe festéket dörzsölnek. (A vörösréz mellett a sárgaréz
is használatos lemezanyag.)

A fémlemezt teljesen simára csiszolják, hogy minden karcolás és egyéb felületi sérülés eltűnjön és
biztosítva legyen az, hogy csak a szándékolt vonalak kerüljenek nyomtatásra.

A metszőkéseket eltérő keresztmetszetű (például: háromszög, négyszög, romboid, ellipszis),
keményre edzett acélból készítik. Az acélpengék keményfa markolatba kerülnek rögzítésre.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/engraving, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



A rézmetsző a metszőkés pengéjét a hüvelyk- és mutatóujja közé szorítja, markolatát a tenyerére
fekteti. Metszés közben az alkotó a lemezt a másik kezével forgatja a kés alatt.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/engraving



A lemez filclap vagy homokkal töltött bőrpárnára való helyezésével és megfelelő helyzetbe való
forgatásával az ívelt vonalak könnyebben kimetszhetők. A kép a vonalak sűrítésével, vastagításával
és kereszteződéseik szögének variálásával egyaránt alakítható.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/engraving, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



A metszés befejeztével a lemez készen áll a festékezésre. A festék bedörzsölése a lemez felületébe
festékezőlap (műanyag vagy karton) segítségével történik. A lemez tisztára törléséhez vékony és erős
törlőpapír vagy keményre összetekert géztampon használható.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/engraving, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



Nyomtatás során a lemez a rézkarcsajtó nyomtatóasztalán kerül elhelyezésre. A lemezre egy nedves
papírlapot és egy vastag filclapot fektet a nyomtatást végző grafikus.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/engraving



A nyomtatás után kapott kép a lemezen szereplő alkotás tükörképe lesz. A mélynyomás sajátossága,
hogy a papír felületén enyhén kidomborodva ül meg a festék, továbbá, hogy a fazetták – a
nyomóforma peremei – belenyomódnak a papírba, ennélfogva a kép körül plasztikus keret jön létre.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/engraving, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



RÉZMETSZET

GYŰJTEMÉNYI PÉLDA



BADACSONYI SÁNDOR: Dante és Vergilius, rézmetszet, papír, 1986. (DBM_064_86.83_3)



HIDEGTŰ

http://www.murraybridgegallery.com.au/events-
2/2018/6/13/drypoint-etching-workshop



A HIDEGTŰ TECHNIKÁJA

A hidegtű olyan mélynyomási eljárás, amely során a kép egy karcolótű használatával kerül
bekarcolásra a fémlemez felületébe. Az anyagba karcolt barázda két oldalán sorja keletkezik,
amelyen a festékezés során megtapad a nyomdafesték. (Ismétlésképpen: a mélynyomás ellentétes
technika a magasnyomáshoz képest, mivel a lemez bemélyített felületei válnak nyomtatáskor
láthatóvá szemben a kiemelkedő részekkel.)

A hidegtű egy könnyen kezelhető technika, és remek módszer a rajzok nyomtatására. Egyszerűbb a
rézkarcnál, mivel kevesebb speciális felszerelést igényel, vegyszereket és savakat az eljárás során
nem kell alkalmazni. Hidegtű egyaránt készülhet réz-, cink- vagy műanyag lemezre. (A műanyag a
legkönnyebben használható, továbbá a rajz egyszerűen átmásolható az átlátszó felületen keresztül.)

https://handprinted.co.uk/blogs/blog/drypoint-printing



Az első lépés az, hogy a műanyag nyomólemezt a kép fölé kell helyezni. Célszerű körberajzolni a
lemezt, így elmozdítás esetén pontosan visszahelyezhető. Karcolótűvel a rajz vonalai bemélyítésre
kerülnek a lemez felületébe. Az eszköz erős vagy gyenge nyomásával különböző karakterű nyomok
hozhatók létre.

https://handprinted.co.uk/blogs/blog/drypoint-printing



Érdemes a lemezt időnként eltávolítani a rajztól és a fény felé tartva megvizsgálni a nyomhagyást,
mivel elég nehéz mindezt az átlátszó felületen tanulmányozni. Ha elkészült a lemez, akkor
következhet a nyomtatás.

https://handprinted.co.uk/blogs/blog/drypoint-printing, 
https://www.belindadelpesco.com/drypoint-printmaking.html/



A nyomtatáshoz használatos papírt 5 percig kell tiszta vízben áztatni, így a sorján megtapadó festék
könnyebben kerül majd a lemezről a papír felületére. Az adott idő elteltével a papírról el kell
távolítani a felesleges vizet, hogy enyhén nedves legyen. A lemez befestékezéséhez nyomdafesték és
kenőkefe vagy rongyokkal töltött szövetdarab használatos.

https://handprinted.co.uk/blogs/blog/drypoint-printing



Egy kis darab (kellően puha és rugalmas) kartonlappal a felesleges festék eltávolítható a lemez
felületéről. Az eljárás ahhoz is hozzájárul, hogy a festék a bekarcolt barázdákba kerüljön. A folyamat
elősegíthető durva anyag (például bélésvászon) a lemezen való körkörös mozgatásával is. A festék
kitörlése egy darab összehajtogatott újságpapírlappal folytatható, míg a rajz lassan láthatóvá válik.

https://handprinted.co.uk/blogs/blog/drypoint-printing



Észrevehető az, hogy a bekarcolt vonalas rajz festékkel telítődött. A rongytónus eléréséhez a
hátteret borító némi festék a lemezen hagyható.

https://www.belindadelpesco.com/drypoint-printmaking.html/,
https://handprinted.co.uk/blogs/blog/drypoint-printing



A pontos nyomtatáshoz célszerű kartonlapot használni, amelyen a lemez és a papír helyét érdemes
bejelölni. Rézkarcsajtóval történő nyomtatáskor a lemez a nyomóformával felfelé kerül a
nyomtatóasztalra. A kissé megnedvesített papír a lemezen kap elhelyezést. A nyomtatás után a kész
nyomatot le kell venni a lemezről.

https://handprinted.co.uk/blogs/blog/drypoint-printing



A lemez ismételt festékezésével majd kitörlésével újabb nyomat készíthető. A nyomtatás befejezése
után a nyomóforma vízzel és egy rongydarab segítségével tisztítható. Ha a nyomat túl halványnak
tűnik, akkor célszerű kevesebb festéket eltávolítani a lemezről. Ha a nyomat kissé elmosódott, akkor
érdemes odafigyelni arra, hogy a papír kevésbé legyen nyirkos a nyomatatás előtt.

https://handprinted.co.uk/blogs/blog/drypoint-printing



HIDEGTŰ

GYŰJTEMÉNYI PÉLDÁK



NISTOR COITA: Szárnyalás, hidegtű, papír, 1976. (DBM_063_82.38_3)



PÜSPÖKY ISTVÁN: Hideg tanulmány, hidegtű, papír, 1984. (DBM_063_84.86_3)



CAROLINE KOENDERS: Madár II., hidegtű, papír, 1987. (DBM_063_87.27_3)



WIM ZURNÉ: Melódia I., hidegtű, papír, 1987. (DBM_063_87.30_3)



WILLIAM DICK: Fruili, hidegtű, papír, 1990. (DBM_064_90.65_3)



ALFRED HENGEVELD: Relációk, hidegtű, papír, 1991. (DBM_064_91.30_3)



RÉZKARC

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/etching



A RÉZKARC TECHNIKÁJA

A rézkarc egy maratott eljárás, olyan mélynyomásos technika, amely során a rajzot maratóanyag
segítségével mélyítik a fémlemez sima felületébe.

A rézkarc esetében az anyag ellenállása csekély, a vonalmélységeket a sav munkája alakítja ki, így az
eljárás szabadabb, könnyedebb rajzot eredményez a rézmetszet- és a hidegtű technikákhoz képest.

A karc vonalai még a tollrajz finomságát is képesek felülmúlni. Az egészen sűrű vonalhálók között
mégis érdemes mindenhol hagyni némi távolságot, különben maratáskor az érintett helyek
„becsukódnak”, így zavaró hatású szürke foltok (vakfoltok) keletkeznek.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/etching, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



A lemez simára csiszolása után a felületre egy saválló alapozóréteg (lakk- vagy viaszréteg) kerül.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/etching



Tompa hegyű acéltűvel a grafikus finoman belekarcolja a mintát a lemezbe, így az alapozóréteg
eltávolításával a karcolt vonalak mentén a fém anyaga láthatóvá válik.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/etching



Az összes vonal lemezbe való felkarcolása után a nyomóformát savval öntik le, vagy savba merítik. A
sav a felkarcolt felületekkel érintkezve mélyedéseket hoz létre, amelyek a nyomtatás során majd
nyomot hagynak a papíron. A barázdák mélysége és szélessége egyenesen arányos a maratás
időtartamával.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/etching



Az eljárás lehetőséget biztosít a tónusfokozatok finom árnyalására. Sötétebb tónusok kialakítása
érdekében egyes területeket többször is lehet maratni, míg a világosabbnak szánt részeket
kifedésekkel lehet védeni a maratófolyadék mélyítő hatásától. A maratási folyamat végeztével az
alapozás eltávolítására kerül sor oldószer alkalmazásával.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/etching



Az alapozás eltüntetése után a lemez készen áll a festékezésre. Egyenesen levágott félkemény
műanyaglap vagy bőrtampon használatával a festék egyenletesen eloszlatható a lemez egész
felületén. A felesleges festék eltávolítása géztamponnal esetleg vékony törlőpapírral történik.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/etching, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



A lemez teljes kitörléséhez a grafikusok gyakran krétaporral behintett tenyerüket használják. Az
alkotók ugyanakkor előszeretettel élnek a lemeztónus vagy rongytónus meghagyásával.
A megfelelően megtisztított lemez a rézkarcnyomó gép (csillagprés) futólapján kap elhelyezést. A
lemezre egy nedves papírlap és egy vastag filclap kerül.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/etching, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



A nyomtatás eredményeként létrejött nyomat a lemezen szereplő metszet tükörképeként jelenik
meg. (Ismétlésképpen: a mélynyomás sajátossága az, hogy a papír felületén enyhén kidomborodva
ül meg a festék, ugyanakkor a fazetták belenyomódnak a papírba, és ennélfogva a kép körül
plasztikus keret jön létre.)

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/etching, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



RÉZKARC

GYŰJTEMÉNYI PÉLDÁK



RITVA KOSONEN: Madár, rézkarc, papír, 1981. (DBM_064_82.240_3)



ALEXANDER BOBKIN: Álom, rézkarc, papír, 1977.(DBM_064_82.95_3)



DECSI ILONA: Fák között, rézkarc, papír, 1979. (DBM_064_82.168_3)



Muzsnay Ákos: Hazám (József Attila adaptáció III.), rézkarc, papír, 1980. (DBM_064_82.212_3)



RITVA KOSONEN: Babák, rézkarc, papír, 1981. (DBM_064_82.239_3)



SARKADI PÉTER: Imagináció I., színes rézkarc, papír, 1981. (DBM_064_82.250_3)



STUIBER ZSUZSA: Hinta, rézkarc, papír, 1982. (DBM_064_83.20_3)



TAPIO NYYSSÖNEN: T.P.L.A., rézkarc, papír, 1983. (DBM_063_83.252_3)



VÁLI DEZSŐ: Régi zsidó temető /Ünnep/ I., rézkarc, papír, 1986. (DBM_064_86.87_3)



CAROLINE KOENDERS: Madár I., színezett rézkarc, papír, 1987. (DBM_064_87.26_3)



WIM ZURNÉ: Cím nélkül I., rézkarc, papír, 1987. (DBM_064_87.68_3)



ARIF ALESKEROV: Ablak a világra, rézkarc, papír, 1988. (DBM_064_88.67_3)



FRED CRAYK: Nősténybogár, rézkarc, 1991. (DBM_064_91.21_3)



FAA BALÁZS: Rézkarc III., rézkarc, papír, 1991. (DBM_064_91.28_3)



AQUATINTA

https://www.justprintmaking.com/blog/aquatint-process



AZ AQUATINTA TECHNIKÁJA

https://www.tate.org.uk/art/art-
terms/a/aquatint#:~:text=Aquatint%20is%20a%20printmaking%20technique,areas%20which%20hold%20the%20ink

Az aquatinta olyan nyomtatási eljárás, amely során sav alkalmazásával mélyedések jönnek létre a
nyomólemez felületén. A maratott árkok a nyomtatás során festékfogó területekké válnak. A
mélynyomásos technika segítségével tonális hatások széles skálája érhető el.

A nyomtatási módszer során a saválló gyantával beporzott lemezt felmelegítik, hogy az anyag
szemcséi a nyomóformára olvadjanak. A lemezt ezután savfürdőbe merítik, így a sav a részecskék
körüli fémbe marva apró bemélyített gyűrűk szemcsés mintázatát hozza létre. A nyomtatáskor
fehérnek szánt részeket már a maratás előtt beecsetelik. A különböző tónusértékeket a maratás
során alakítják ki olyan módon, hogy a maratófolyadékot eltérő ideig hagyják hatni a lemez
különböző részein. A maratás időtartamának növelésével a létrehozott tónusértékek mélyülnek.

A technikát Franciaországban fejlesztették ki az 1760-as években, és Nagy-Britanniában a 18. század
végén és a 19. század elején vált népszerűvé. Gyakran más mélynyomású technikákkal kombinálva
alkalmazzák.



Az eljárás során korábban már készre karcolt lemezt alkalmaznak. Miután a vonalak be lettek
karcolva a lemez felületébe, nyomat készítésével lehet meggyőződni arról, hogy a rajz megfelel-e az
elvárásoknak.

https://www.justprintmaking.com/blog/aquatint-process



Miután a karc készen áll a használatra, a legfontosabb első lépés a lemez megtisztítása és
zsírtalanítása. Ásványi szesz, réz tisztítószer, só, ecet és víz majd végül alkohol is használatos a kívánt
hatás elérése érdekében.

https://www.justprintmaking.com/blog/aquatint-process



Az aquatinta alapkoncepciója szerint (saválló fedőanyaggal) kifedik azokat a felületek, amelyeket
nem kívánnak a sav maró hatásának kitenni. A képet tehát érdemes feltérképezni a legvilágosabb
foltokkal kezdve, a szürke tónusokon keresztül haladva a feketékhez érve. (A képen az látható, hogy
csak a legfehérebb részek vannak lefedve.)

https://www.justprintmaking.com/blog/aquatint-process



Az akril aquatinta festékszóró pisztollyal kerül felvitelre. A permetezés a lemez felületétől 30 és 60
cm közötti távolságra történik. A legfontosabb nem a felület teljes befestékezése, hanem egy
egyenletes „pici pöttyökből álló” takaróval való lefedése úgy, hogy a rézlemez továbbra is látható
legyen a festékréteg alatt.

https://www.justprintmaking.com/blog/aquatint-process



Az első maratás csak egy gyors merítés (összesen 3-5 másodperc). A vízzel való leöblítés után a
lemez tetejére papírtörölközők kerülnek, majd ventilátor használatával a felület teljesen megszárad.
Ezután kiszélesednek a lefedésre kerülő területek, most a legvilágosabb szürkék letakarására is sor
kerül. (Emlékeztetőül: mindig a világostól a sötétebb tónusok felé halad a munkafolyamat.)

https://www.justprintmaking.com/blog/aquatint-process



Az előző lépés többszöri megismétlése során a saválló fedőréteg a lemez egyre kiterjedtebb
területét védi a maró hatástól. Elengedhetetlen a maratási idő és a tónusértékek koordinálása a
tesztlemez szürkeárnyalataira való folyamatos hivatkozással.

https://www.justprintmaking.com/blog/aquatint-process



Az aquatinta technika során a rajzolás sokkal több időt vesz igénybe, mint maga a maratás. A réteges
rajzolás során érdemes újrafedni azokat a területeket, amelyek korábban már maratva lettek. Végül
a saválló fedőanyaggal szinte az egész képfelület le lesz takarva (kivéve a legsötétebbnek szánt
részeket).

https://www.justprintmaking.com/blog/aquatint-process



A lemez tisztítása először ásványi oldószerrel, egy nagyon puha gyermekfogkefével és lágy körkörös
mozdulatokkal történik. A folyamat során érdemes kesztyűt viselni. A lemez réz tisztítószerrel, sóval,
ecettel és alkohollal való zsírtalanítása után következhet a felfestékezés és a nyomtatás.

https://www.justprintmaking.com/blog/aquatint-process



Ha az aquatinta túl sötétre sikeredett, akkor csiszolópapír és fényesítő szerszám segítségével lehet
korrigálni. Érdemes a lemez javítását azalatt elvégezni, míg be van festékezve (a próbanyomat
készítése után). A technika lehetővé teszi a területek lefedettségének folytonos ellenőrzését.

https://www.justprintmaking.com/blog/aquatint-process



AQUATINTA

GYŰJTEMÉNYI PÉLDÁK



ALEXANDER BOBKIN: Borbélynál, aquatinta, papír, 1977. (DBM_064_82.94_3)



FERDINAND SZYPUŁA: A fiú és a ló, aquatinta, papír, 1978. (DBM_063_82.147_3)



STANISLAV TROPP: Fejről I., aquatinta, papír, 1987. (DBM_064_87.53_3)



SÍKNYOMÁS (LITOGRÁFIA)

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/lithograph



A LITOGRÁFIA (KŐRAJZ) TECHNIKÁJA

A síknyomás esetében a nyomtatófelület és a nem nyomtató részek egy síkban helyezkednek el.
Alaptétele a zsíros (festékfogó) és a vizes (nem nyomtató) anyagok egymást taszító sajátosságán
nyugszik, ezért „vegyi nyomtatásnak” is hívják.

A rajz többnyire mészkőpalára készül, de a litográfiai kövön kívül fémlemez (alumínium, horgany) is
használható.

SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997, https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-
departments/drawings-and-prints/materials-and-techniques/printmaking/lithograph, https://photo-museum.org/stones-lithographic-invention-niepce



A rajz a felcsiszolt, előkészített kőre litográfiai krétával és tussal, terpentinben oldott aszfalttal,
illetve zsíros ceruza használatával készül el.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/lithograph



A megrajzol litográfiai követ síkporral behintett puha ronggyal kell végigsimítani a nyomtatásra való
előkészítéshez.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/lithograph



Tiszta gumiarábikum oldat, majd gyenge marófolyadék kerül a kő egész felületére puha szivaccsal
vagy ronggyal. A marófolyadék és a kő közötti kémiai reakció fixálja a zsíros rajzeszközzel készített
képet. Az eljárás eredményeként a kő üres részei magukba szívják majd a vizet, így taszítva a
nyomdafestéket.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/lithograph



Az eredeti rajz kitörlése aszfalttinktúrával történik. Az eljárás után a rajz alig látható nyoma marad
csupán a kő felületén.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/lithograph



A festékezés előtt a kőre vizet locsolnak, amelyet csak az üres területek szívnak fel. A kőre
bőrhengerrel vagy gumihengerrel viszik fel a festéket. A zsíros nyomdafesték a rajz festékfogó
felületéhez tapad, míg a vízfogó részekről lepereg. A kő nedvesítése és festékezése addig
folytatható, amíg a rajz kívánt állapotú nem lesz.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/lithograph



A felfestékezett kő a litográfiai sajtó futólapján kap elhelyezést, majd a dörzsfa (reiber) alá kerül. A
kőre nyomópapírt, fölé tiszta makulatúrát, majd a védőpapírra műanyag lapot fektetnek. A
megfelelő nyomás beállítását követően kerül sor a nyomtatásra.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/lithograph, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



A nyomtatás eredményeként létrejött lenyomat fordított állású lesz a kőre rajzolt kompozícióhoz
képest.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/lithograph



LITOGRÁFIA (KŐRAJZ)
GYŰJTEMÉNYI PÉLDA



NIKOLAI STATNIK: Fonósok, litográfia, papír, 1967. (DBM_063_82.186_3)



SZITANYOMTATÁS (SZERIGRÁFIA)

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/screenprint



A SZITANYOMTATÁS TECHNIKÁJA

A szitanyomás keretre feszített, finom szövésű szitaszöveten sablonon keresztül, festékátnyomással
végzett nyomtatási eljárás. A festékátnyomáshoz használt rugalmas gumi-műanyag léc neve: rakel.

A szitanyomatokon a festék a nyomópapíron (vagy egyéb anyagon) akár kidomborodva is
megjelenhet.

Az eljárás relatíve olcsó és gazdaságos, gyorsan száradó festékek használatával a nyomatok száradási
ideje jelentősen csökkenthető.

A szitanyomó formák készítése történhet kézzel vagy fotomechanikus úton.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/screenprint, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



A szitanyomó keretek anyaga fa vagy fém. (A fa hátránya az, hogy idővel megvetemedhet.)
Hagyományosan a szitaszövetek selyemből készültek, de manapság leginkább műanyagot (pl.
terilént) alkalmaznak.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/screenprint, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



A sablonok – amelyek többféle anyagból készülhetnek – különböző módokon kerülhetnek a
szitaszövetre: közvetlenül a szitára helyezhetők, a szitán megrajzolhatók, megfesthetők, vagy
fotokémiai eljárások is alkalmazhatók a sablonok szitára való átviteléhez. A fotokémiai
sablonkészítésnél alapvető, hogy a másolandó eredeti valamilyen áttetsző anyagon legyen.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/screenprint



A sablon átviteléhez legelőször a szitaszövetet be kell vonni vékony rétegben bikromátoldattal,
fényérzékenyített zselatin vagy PVA emulzióval rákel segítségével. (A rákel fa vagy fémtartóba
erősített szilikongumi-lap.)

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-prints/materials-and-
techniques/printmaking/screenprint, SÁRKÖZI RÓBERT: Grafikai technikák: A fametszettől a szitanyomásig. Budapest, Tan-Grafix, 1997



Az emulzió megszáradását követően a mintát a szitaszövetre kell helyezni. A fénymásoláshoz a szita
olyan expozíciós egységbe kerül, amely UV fényt bocsájt ki. Amikor a szerkezet be van kapcsolva, a
minta blokkolja a fény kék-ultraibolya tartományát, amely megkeményíti (becserzi) az emulziót a
kép körül.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/screenprint



A minta által fedett részeken az emulzió puha marad és kimosásra kerül, hogy a sokszorosítandó kép
érzékelhetővé váljon a szitaszöveten.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/screenprint



A kész nyomóforma (szitakeret) nyomóasztalon (vagy kézi szitanyomó gépen) kap elhelyezést. A
nyomóasztalon a keretet forgópántokkal rögzítik, a papír illesztését ütközőkkel biztosítják. Kézi
szitanyomó gépeknél a fém alaplap lukacsos. Elektromos vákuummotor biztosítja, hogy a papír ne
mozdulhasson el a helyéről a nyomtatás során.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/screenprint



A szitaszövet előtelítése során a rakel gyenge és egyenletes nyomásával a szita belső és felső részére
helyezett festék lehúzására kerül sor. A szita alá helyezett papírlapra történő nyomtatás a lehúzóléc
ismételt alkalmazásával megy végbe. A kapott lenyomat a sablonnal megegyező állású lesz.

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking/screenprint



SZITANYOMTATÁS

GYŰJTEMÉNYI PÉLDÁK



JOZEF DORIČA: X. Y. diagnózisa II., szerigráfia, papír, 1980. (DBM_063_82.194_3)



WŁODZIMIERZ JACEK PAPLA: Lengyel vázlatok VI., szitanyomat, papír, 1981. (DBM_063_82.273_3)



MONOTÍPIA

https://crowsshadow.org/events/event/central-oregon-artists-
fellowship-crows-shadow/monotype-making/



A MONOTÍPIA TECHNIKÁJA

Egyedi, általában festői hatású nyomatot eredményező eljárás, amely során festék kerül felhordásra
egy lapos fém-, üveg- vagy műanyag lemezre. A festett kép kézi dörzsöléssel vagy sajtó segítségével
kerül át a papírra.

Az egyik módszer lényege az, hogy a kép közvetlenül a lemezen kerül létrehozásra művész- vagy
nyomdafesték és többnyire ecset használatával. Egy másik technika során a lemez felületére egy
réteg festék kerül, és a műalkotás a festékezett felület módosításával, a festék eltávolításával jön
létre különböző eszközök például: ecsetek, rongydarabok használatával, vagy a művész saját ujjainak
nyomhagyásával.

Minden lemez egy monotípiát eredményez, de a maradék festékanyag használatával további
(jellemzően halványabb, így gyengébb minőségű) nyomatok készíthetők.

https://www.moma.org/collection/terms/62



Egyedi nyomat készítése festékkel bevont lemezről. Olaj- vagy vízbázisú nyomdafesték egyaránt
használható a lemez (alumínium vagy műanyag) befestékezéséhez.

https://www.accessart.org.uk/making-monotypes-inspired-by-degas/



A képen látható lemez felfestékezéséhez nagyjából 10 g festékre van szükség, amelyet egyenletesen
kell felhordani a lemez felületére gumihenger segítségével.

https://www.accessart.org.uk/making-monotypes-inspired-by-degas/



A festékkel borított felületen kaparással vagy véséssel lehet megvalósítani a műalkotást. Különféle
eszközök használatával változatos nyomhagyás érhető el.

https://www.accessart.org.uk/making-monotypes-inspired-by-degas/



Alternatív megoldásként a lemez egyes területeinek kitakarásával üres felületek és tónusbeli
különbségek alakíthatók ki.

https://www.accessart.org.uk/making-monotypes-inspired-by-degas/



Egy lapot a lemezre helyezve finom dörzsöléssel kerül az alkotás nyomata a papír felületére.

https://www.accessart.org.uk/making-monotypes-inspired-by-degas/



A fotón gyorsan elkészített nyomatok gyűjteménye látható.

https://www.accessart.org.uk/making-monotypes-inspired-by-degas/



MONOTÍPIA

GYŰJTEMÉNYI PÉLDÁK



VLADIMIR ČUKIĆ: Gyönyörű rend (Kommunikáció), monotípia, papír, 1987. (DBM_064_87.71_3)



SARKADI PÉTER: “Only You!” 3. Echo, monotípia, papír, 1981. (DBM_063_82.241_3)



OLAJOS GYÖRGY: Őskagylók II., monotípia, papír, 1985. (DBM_064_85.76_3)
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
BIRKÁS BABETT

https://www.metmuseum.org/about-the-met/curatorial-departments/drawings-and-
prints/materials-and-techniques/printmaking


