Miért írtuk ezt a könyvet?
Biztos te is kapartál már mintákat, rajzokat egy jeges ablakra, talán még egy
frissen festett padra is. Mintha valami
ellenállhatatlan erő vonzaná a kezünket: „Kaparj, véss belém, hagyj nyomot!" Miért jobb ez a rajzolásnál? Talán mert érezzük az anyag ellenállását, mert élesen elválik a rajz az alaptól? Hát még ha valahogy sokszorosítani is tudjuk a rajzot. Festékes kézzel le tenyerelni párszor egy fehér falra! No, persze ennek senki nem
örül, és a kész kép sem az igazi. Mennyire más ha mindezt „törvényesen" tehetjük, kaparhatunk, téphetünk, nyúzhatunk, véshetünk, és mások is gyönyörködhetnek a szaporodó képekben!
Iskolánkban a rajzórákon mindenki megtanulja a linómetszés alapfogásait, aki ennél is többet szeretne
tudni, bejárhat a grafika szakkörre, a „Szolnoki Metszőkörre" . Néha összefogunk valami nagyobb munkára. Egyszer például kétszázan álltunk neki, hogy egy 27 m hosszú, 42 cm széles PVC padlócsíkból
kimetsszük a Kalevala teljes történetét. Jó kis munka volt. De van egy másik nagy vállalkozásunk, amihez
már kevesen vagyunk, ami miatt ezt a könyvet is megírtuk, ami miatt szeretnénk ha minél többen tanulnának meg linót metszeni.
Négy évvel ezelőtt kibicikliztünk Zagyvarékasra szép régi házakat rajzolni. Balogh Eszti képeslapot akart
venni a postán, de nem kapott.
- Az. ilyen kis falvaknak nagyon sokba kerülne megcsináltatni egy képeslapot. Drága a fotós, sokba kerül
a nyomdai klisé, és - mivel legfeljebb néhány száz példányt lehetne eladni - ráfizetéses lenne.

- No, nem baj, itt vannak a rajzok. Kimetszhetnénk egy képeslap méretű dúcba, és a nyomdában lapot
csináltatnánk róla.
- Nem rossz ötlet, a kép készülhetne közvetlenül a dúcról, csak a
hátlapot kellene kiszedni.
- A nyári biciklitáborban kimetszhetnénk az összes települést,
amin áthajtunk, vagy szervezhetnénk egy olyan tábort, ahol a
megye összes településén átbicikliznénk, és akkor minden falunak metszhetnénk lapokat.
Az ötletből megszületett a „Magyarország gyermekszemmel" akció. Minden nyáron végigbiciklizünk egy megyét. Előre megkeressük a települések vezetőit, aztán a megbeszélt időpontban megjelenik néhány metszőkörös, leülnek rajzolni, kimetszik a képeket, továbbkerekeznek. A legtöbb településen a helybeli gyerekek is bekapcsolódnak a munkába, de ez a néhány óra azért kevés
ahhoz, hogy igazán szép metszeteket készítsenek.
- Írnunk kellene egy könyvet, amiből megtanulhatnának metszeni!
- Könyvből tanulni metszeni?
- Miért, mi olyan nagy kaland benne? Ha kapnál a könyv mellé egy vésőt, egy tubus festéket, két labdacsot,
egy félig vésett metszetet, meg néhány nyomatot?
- Na, de a könyvbe nem férnek be a nyomataink, csak kicsinyítve. Úgy meg nem lehet látni a véső járást.
- Majd kis lapokba véssük az illusztrációkat. A nagyobbak mellé meg odatesszük a nyomat egy darabját
eredeti méretben.
Szóval ezért írtuk ezt a könyvet. Szeretnénk, ha Magyarország valamennyi településéről lenne néhány,
gyerekek által készített linómetszet. Szeretnénk, ha minél többen élnék át azországjárás, a metszés, a közös
játékok örömeit. Ha követitek a könyv tanácsait, azt az utat járjátok végig, ahogyan mi megtanultunk linÓt
metszeni.Van akinek elég néhány óra, de két- három hét alatt mindenki elsajátíthatja az alapokat. Eszközei teket elkészí thetitek magatok, vagy megvásárolha tjátok a boltokban. Ha átlapozzátok a könyvet, láthatjátok: egy linómetsző műhely
nagyon kevés eszközzel is szépen dolgozhat. Nekünk persze már elég
drága eszközparkunk van, de amikor első nemzetközi díjainkat elnyertük, bizony ugyanúgy lábbal taposgattuk a képeket, mint ahogy
a könyvben tanácsoljuk. Ha meg valami mégsem sikerül, örömmel
várunk minden érdeklődőt műhelyeinkben (lásd: hasznos címek), és
levelekre is szívesen válaszolunk.

Szávai István
Metsszünk együtt linót!
Az illusztrációkat a Szolnoki Metszökör Egyesület tagjai készítették

Lektorálta: Gyulai Líviusz

Metszőkör

1995

Tartalomjegyzék
Miért írtuk ezt a könyvet?

4

A teljes műhelyfelszerelés

5

Eszközeink készítése

6

Amit vásárolnunk kell!

10

Eszközeink használata:

11

A linómetszet fejlesztése

12

A nyomtatás

15

A metszet mérete

18

Alkalmazott grafika

21

A színes metszet

23

Egyéb eljárások

30

Metszőiskola

33

A látvány utáni metszet

41

Mit rajzoljak?

44

A nyomtatás gépesítése

46

Ha egyszer a műhely beindult

47

Néhány hasznos cím

50

A kötetben méretmegjelölés nélkül közölt metszeteink eredeti méretűek.

A teljes rnllhelyfelszerelés
Első metszetemet egy betonjárdán köszörült, majd finom csiszolópapíron élesre fent, seprűnyélbe szorí-

tott esernyödrótdarabbal véstem egy gyalult deszkalapba, és az olajkályhából kiszedett, olajfesték hígítóval gondosan összedolgozott korommal nyomtattam le, lábbal taposva át a nyomatot. Azóta már gazdagabb mühelyfelszereléssel dolgozunk, de szép metszetet a legegyszerűbb eszközökkel is készíthetünk.

Amire feltétlenül szükség van
Ceruza

PVC-padlódarab
Véső

1()

Finom csiszolópapír, vagy fenőkő az élezéshez.
Valamilyen festék. (fempera, néhány csepp glicerinnel keverve, Linocolor színezőpaszta, vagy magasnyomó festék.)
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Festékezőlabdacs

Lakkbenzin hígító
Keverőpálcika
Törlőrongy

Papír a nyomtatáshoz

Ami gyorsítja a munkát, vagy gazdagítja lehetőségeinket:
Vésökészlet
Magasnyomó festékkészlet (Vörös, kék, sárga, fekete, áttetszőfehér, fedőfehér, viola.)
Festékezőhenger (Komoly műhely számára négy db.)

Üveglap (4 db)
Siccosol (Gyorsítja a festék sl.áradását.)
Nyomógép (Finomabb, gyorsabb nyomást tesz lehetővé.)
Színes papírok
(Az egyéb, nem kimondottan linómetszéshez
szükséges anyagokat a
megfelelő oldalakon ismertetjük.)

~~;;;;1~;~~~;::;;~::::::ii=f

Mibe kerülnek?
Az árak természetesen napról napra változnak, az alábbiak tehát csak irányáraknak tekintendők, ennyibe
kerültekl994 januárjában.
130 cm széles PVC-padló: 600 Ft/m. 80g-os Linocolor: 70-80 ft, illetve a piros: 170 Ft. Festékezőhenger:
400-1200 Ft-ig. (óvatosan vásároljuk, mert ha egyenetlen a felülete, nagyon rossz vele dolgozni. Gördítsük végig egy sima lapon, szemből figyeljük! A legkisebb, szabad szemmel látható eltérés is nagy fehér
foltokat eredményez a festékezésnél.) VéSőkészlet: 600-1600 Ft. Lakkbenzin hígító: 120 Ft/l.
Linómetsző egységdoboz. (Cserélhető pengéjű véső, néhány cm széles festékezőhenger, négy színű, 20
g-os nyomdafesték, néhány művész linó lap. üveglap.) 1700 Ft. 1 kg fekete nyomdafesték: 1OOO Ft.
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Eszközeink készítése
Avésók
Üzletekben kétféle vésőkészletet vásárolhatunk. A mereven beépített pengéjű, különböző
vastagságú vésőkből álló készletet, és a cserélhető pengéjű, egy nyelet
tartalmazó vésőt.
Gyakori használatra inkább az előbbit ajánljuk, mert a sűrű cserélgetés előbb-utóbb kitágítja a befogófejet, ráadásul hajlamosak vagyunk ahhoz is az épp
bentlévő pengét használni, amihez vékonyabb vagy vastagabb
kellene.
Igazán komoly linómetsző azonban maga készíti vésőit. A boltokban kapható vésőket ugyanis inkább a
vastag, kemény „művész linóleumhoz" találták ki. Ez az anyag keményebb, a fához hasonló, más kezelést
kíván mint a PVC padló. (Ez magyarázza egyes cserélhető pengékferde vágóélét. Ezekkel a művész linóból
nagyszerűen lehet „kitördelni" a nagyobb foltokat, a rugalmasabb PVC-nek viszont könnyen „alábújnak".) Ha kisgrafikákat is szeretnénk készíteni, nagyon vékony vésőkre is szükségünk lehet, amik nincsenek az olcsóbb bolti készletekben.

A vésők elkészítése
Vésőt

készíthetünk vékony falú acélcsőből, autó ablaktörlőjéből, redisztollból stb. Az a lényeg, hogy az
anyaga acél legyen, kissé gömbölyödjön, és ki lehessen fenni, nyélbe tudjuk fogni.

Leginkább az esernyők kupoláját kifeszítő vékony idomacélokat, „esernyődrótokat" használjuk. Kerítsünk egy rossz esernyőt! (Újabban vékony tömör drótokból is készítenek ernyőket, nekünk ez nem felel
meg. Olyat keressünk amelyiknél U alakú „drótok" feszítik ki a selymet.) Nagy ritkán olyan drótot is
alkalmaznak, ami kemény alumínium ötvözetből készül, sajnos ezt is félre kell dobjuk. Próbáljuk ki a
drótot! Hajtsuk meg kissé, majd engedjük el. Ha acélból van, rugalmasan visszaugrik}
Szedjük szét az ernyőt!
Rakjuk külön a különböző vastagságú és végű
drótokat! Ne dobjuk el a
nyelét sem! A drótokat
satuba fogva fémvágó
fűrésszel kissé bevágjuk, majd eltörjük. Ha
van
köszörűkövünk,
elég kissé beköszörülni,
és máris eltörhető. Vágjunk néhány 10-12 cmes darabot! Ezekből
lesznek a pengék.
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A nyeleket seprűnyélből, vagy hasonló vastagságú farúdból készíthetjük. Háztartási vagy mezőgazdasági
boltokban vásárolhatunk alapanyagot. Persze vastagabb faágból is faraghatunk. Milyen hosszúra vágjuk?
Van aki szereti, ha a dróton támaszkodik a mutatóujja. Így érzékenyebben tudja vezetni a vésőt. Neki 6-7
cm-es nyél kell. Mások szívesebben támasztják ujjukat a nyélre, így kényelmesebb a fogás. Ök 8-10 cm-es
nyelet vágnak maguknak. Nagyon apró részleteket egyesek az ujjaik közé fogott vésővel vésnek, ennek
nyele 4-5 cm - kilátszó pengéje 3-4 cm lehet.

Támasszuk bea rúd végét tenyerünk közepébe, f ogjunkrá!Jelöljük be hol kell levágni! Vágjuk le a nyeleket!
Ráspollyal gömbölyítsük le a végét, majd csiszolópapírral simítsuk el! (Némi használat után rájövünk,
hogyan igazíthatjuk méginkább kezünkhöz a nyelet!) Fogjuk be ismét a satuba a levágott nyelet, fúrjunk
elő egy lyukat a pengének, valamivel vékonyabb fúróheggyel, mint amilyen a pengénk, hogy jól megszoruljon! Reszelővel vagy köszörűkövön
élezzük meg kissé a penge nyélbe kerülő
végét, majd óvatosan ütögessük be! Vigyázzunk, el ne verjük az élprofilt! Be is
ragaszthatjuk a pengét, de jobb ha csak
beékeljük egy kis hurkapálcadarabbal,
így törés esetén nem kell eldobnunk a
nyelet, elég a pengét kicserélni!
Ha véséskor töri az ujjunkat a penge, félbevágott hurkapálcát ragaszthatunk a
tövébe, vagy betekerhetjük ronggyal. Ha
már benne van a·penge a nyélben, elkezdhetjük a különböző vastagságú élprofilok kialakítását. Először
mindig élezzük meg a vésőt, mert a nagyon vékony vésőkről igen nehéz letisztítani a „sor ját ". (Az élezés
leírása hátrébb található!)
Az él profil kialakítása

A véséshez különböző vastagságú vésőkre van szükségünk. Ha az acél pengét elkezdjük összekovácsolni, az
esetek többségében eltörik. Ha azonban gázláng fölött enyhe vörös izzásig hevítjük („sötét cseresznyepirosig "), majd hagyjuk kihűlni, elveszti rugalmasságát, alakithatóvá válik. Keressünk néhány vékony fémlapot, amikkel kialakíthatjuka különböző vas tagságú pengéket. (1- 2-4-6mm) Fogjuk satuba a gondosan
kiélezett pengét, tegyük bele a kis fémlapot (A legvékonyabb vésőhöz borotvapengét használunk), majd
szorítsuk össze a satut! Ha eltört a penge, nem lágyítottuk ki eléggé. Vágjuk le a törött részt, hevítsük fel
erősebben! A préselés után vissza kell
edzenünk a pengét. Hevítsük ismét enyhe
vörös izzásig, majd dugjuk vízbe! Ha túlhevítjük, rideggé, törékennyé válik az
acél. (Az igazán szakszerű edzés akkor
teljes, ha az edzett felületet ismét felhevítjük 2-300 fokosra, ezen a hőmérsékle
ten sárgás-barnás bevonat képződik a
fémtiszta részeken, majd olajban lehűtjük. Ezzel csökkentjük az anyag ridegségét.) Préselés előtt mindig
élezzük meg alaposan a vésőt, ugyanis a keskenyre összepréselt penge élezése sokkal nehezebb, amatőr
fémmunkás számára szinte kilátástalan feladat.

Egyszerűbben készíthetünk vékony
pengét, ha óvatosan kifeszegetjük a
drótok edzetlen végéből a kis fémlemezkét.
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A vésők élezése

A vésők durva élezését elkezdhetjük köszörűkövön, reszelővel vagy fenőkövön, de egy sima betonlap is
megteszi. óvatosan haladjunk, közben hűtsük vízzel a pengét! Amikor már élesnek látjuk, húzzuk le a
„sorját", az élen maradt apró fémforgácsokat! Finom (4-600-as) csiszolópapíron fejezzük be az élezést.
Vigyázzunk mert az élprofilt könnyű elrontani! A vésőket csak kívülről élezzük! Ha az élezés után még
hőkezeljük a pengét, és nem akar vágni, ne ijedjünk meg. Mindössze a keletkezett revét kell nagyon finom
csiszolópapírral letisztítani, kívül-belül a pengéről.

A felül csapott véső bebújik az
anyagba.

Az alul csapattal nehéz beletol-

ni.

Ha csak az alját élezzük, ez
lesz az eredmény.

Metszőkés
Ha sikerült nagyon vékony vésőt készíteni, kés nélkül i.S boldogulunk. De,
ha például egy kísméretű arcot szeretnénk kívésni, szükségünk van egy finom hegyű késre.

A kés elkészítése

Ilyen lesz a vésővel..„.

és ilyen a késsel metszett.

Vékonyabb kés hegyét .is használhatjuk, ha pengéjét ronggyal betekerjük.

~
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Keressünk egy vastagabb acélszöget, vékony betonvasat, betonacélt, vagy játék autók tengelydarabját,
esetleg egy lapos rugódarabot! Lágyítsuk kí! Türelmes kovácsolással, reszelgetéssel alakíthatjuk kí a kés
profilját. Legkönnyebb függőleges vágóélű, vékony hegyű késsel dolgozni. Végül visszaedzzük a pengét!
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Festékezőeszközök
Labdacsok
A legegyszerűbb, legolcsóbb festékezőeszközök. Egy dúcról sokszínű nyomatot is készíthetünk segítségükkel. Több méretben, párosával készítsük őket! A legkisebb inggombnyi, a legnagyobb féltenyérnyi
lehet.

rntlany"'5 fi:{io.
A labdacs kemény legyen! Ütögetéssel lapítsuk le!

Hengerek
Gyorsabban és vékonyabb rétegben teríthetjük a festéket henger segítségével.
A boltokban különböző méretű és minőségű festékezőhengereket vásárolhatunk. A legalkalmasabbak
talán a régi, puhább gumiból készült fotóhengerek, de ez a gumi nem benzinálló, minden nyomtatás után
el kell mossuk mosogatószerrel! Ha mindennap használjuk, így sem tart tovább egy évnél. A kemény gumi
fotóhengereket a legapróbb pontatlanság is használhatatlanná teszi.
Vannak - igaz drágább - kimondottan magasnyomás céljaira készült hengerek is, az ár sajnos nem
mindig áll arányban a minőséggel. A hengernek általában olyan szélesnek kell lennie, mint dúcunk keskenyebb oldala.

Hengerek készítése
A vésőkkel ellentétben ez igen nehéz feladat. A legjobb festékezőhenger glicerinnel (l/8-rész) puhított
enyvből kés_zül. Öntése pontosságot és különleges anyagoka_t, eszközöket kíván. Aki erre adja a fejét, a
Képzőművészet iskolája c. kötetben találja meg az öntés pontos leírását.

A MÉH-telepen általában találunk
olyan gépalkatrészt, amelyet nyélbe
foglalva jó hengert kaphatunk. Farúdra húzott vastagabb gumicsőből is készíthetünk hengert, de ezt esztergapadon le kell simí tta tni. A puha gumi esztergálása nem egyszerű feladat.
Az igaián jól festékező, nagyméretű, tartós hengereket szakműhelyben készíttethetjük el. Puha hengerrel
gyorsabb, egyszerűbb a munka, a kemé~yebb henger tisztábban festékez. Nem tömíti el a hajszálvékony
vonalakat sem.

Szükségünk lesz még egy üveglapra, amelynek az éleit kissé megcsiszoltuk. Minél nagyobb, annál könynyebben tudunk róla festékezni. (Legalább 20-30 cm legyen.) Ha nincs üveglapunk, egy PVC- lap is
megteszi. Szükséges továbbá néhány fapálcika, törlőrongy, és egy nagyobb műanyag fólia, vagy néhány
újság, hogy össze ne festékezzük nyomtatáskor az asztalt!
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. Amit vásárolnunk kelll
A háztartási boltban:
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Linocolor olajszinező.

Lakkbenzin hígító.

Siccosol.

Helyette megfelel más,
hasonló jellegű hígító is.
(Terpenol, szintetikus
hígító stb.)

A festék száradását
gyorsítja. 1-2 dl-es
üvegekben is kapható.

Tompa, bársonyos
nyomatot ad.

fényű

A gyermekrajz-kiállításokon látható linómetszetek nagy részét helyesebb lenne PVC- metszetnek nevezni. (Néha mi is linót emlegetünk, pedig hát valamennyi nyomatunk PVC dúcról készült.) A linóleum
eredetileg lenolajjal kevert parafalisztet jelentett, amelyet egy durva szövetre hengereztek. Burkolóanyagként használták, főleg padlókat borítottak vele. Azután megjelent az új, szintetikus padlóburkoló, a
polivinil-kloridból készült rugalmas, vékony lemez, de a kereskedők ezt is linóleumnak nevezték. A PVCpadlót méterre árusítják a háztartá.si vagy lakberenoezési boltokban. Olyan padlót válasszunk, amelynek
szép sima a hátulja, és nincs ráragasztva hőszigetelő szivacsos réteg! Mindig a hátlapba vésünk, nekünk
tehát teljesen mindegy, milyen a felső, kemény, sírna réteg színe, mintája. Az fontos, hogy ne domborcxl jon
ki a mintázat! Ha olyan anyaghoz jutunk, amelynek nem egyenletes a hátlapja, kis falapra ragasztott
durvább csiszolópapírral lecsiszolhatjuk. Második lépésben finomabb papírral elsimítjuk. A PVC jól
csiszolható, de nagyon kell vigyázni, alá ne kerüljön csiszolás közben valami kis morzsa, mert akkor
belecsiszolunk a lapba egy kis mélyedést. Újabban vékony padlókat is gyártanak, vésésre legalább 1.5
mm-es anyagot használjunk. A PVC- padlót erős ollóval, vagy papírrnetsző késsel („snitzer") vághatjuk.
Mi a Metszőkörben a hátrébb bemutatott papírvágó gépünkkel szabjuk a PVC-t is.
Művészellátó boltokban művész linóleumot is kaphatunk. Ez aPVC-nél keményebb, vastagabb, nemesebb
anyag. Jobban ellenáll a vésőnek, épp ezért lehet „tisztábban" metszeni. Előnye a PVC-vel szemben, hogy
nagyobb területeket is tisztára véshetünk. Ára persze többszöröse a PVC- lemezének.
·

Csiszolópapírt - vagy finom fenőkövet - a durva és a finom élezéshezhasználunk. Utóbbit „üvegpapírnak" vagy „polírpapírnak" is nevezik. Finomsága: 4-600-as, de ma már másféle jelzéseket is használnak.
Amire nekünk szükségünk van, hamvas, szürke felületű, nem Iá tszanak külön az egyes szemcsék. Egy lapot
nagyon sokáig használhatunk, ha óvatosan bánunk vele.

Papírboltokban, vagy képzőművészeti szaküzletekben:
Festékezőhengert,

metmagasnyomó festékeket, fehér
géppapírt, diplex kartont, illetve színes papírokat vásárolhatunk.
Magasnyomással szinte
mindenre nyomhatunk,
a csomagolópapírtól a
kézzel merített finom
papírig.
szőkészletet,

10

Eszközeink használata
Vágjunk egy 6-8 cm-es linódarabot, ezen tanuljuk meg az alapfogásokat!

A kést úgy fogjuk mint a ceruzát. Két ellentétes
vágást teszünk vele. Vigyázzunk a hegyére, mert néhány élezés után lekerekedik!

A véső végét fektessük a tenyerünkbe, majd markoljunk rá! A vésőt nem az ujjainkkal, hanem a
tenyerünkkel toljuk, az ujjaink csak irányítják.
Másképp nagyon fárasztó lenne.

Kezdjük a vésést rövid kis egyenesekkel, majd
véssünk hoss:t.abb egyenes, illetve kanyargó vonalakat! A vonalakat bcfe jezhet jük a véső fokoza tos kiemelésével, vagy a vésőt derékszögben
elfordítva vághatjuk el a vonal végét. Ezt akkor
szoktuk alkalmazni, ha nagyon pontos sarkokat
kell kiszednünk.

A vésőt soha ne toljuk a kezünk felé! Az anyagot
mindig a penge mögött, vagy oldalt fogjuk! Eleinte
furcsaésfárasztó,decsakígykerülhetjükel,hogyaz
éles véső az ujjunkba szaladjon! A vésőt olyan mélyen toljuk az anyagba, hogy épp csak át ne lyukassza! Egy-egy átszaladás még nem okoz gondot,
de ha sok van belőle a dúc tartása meggyengül, elmozognak az egyes foltok a nyomtatás során. A kényesebb részletek vésésénél támasszuk le gyűrűsuj
junkat a dúcra, így nehezebben szaladunk ki!

Ne türelmetlenkedjünk 1 Amíg meg-megszalad a kezünk, ne
kezdjünkkomolyabbmunkába! Inkább gyakoroljunk még egy fél
órát! Ha már megy a vonalak vésése, zárjuk folttá az egyik vonalat, és szedjük ki a közét! Ha nem akarunk kiszaladni, csak feléig
szedjük ki a foltot , majd a másik oldalról fejezzük be a vésést!
Gyermekrajz-kiállításokon gyakran látunk merev egyenesekkel
összevissza vésett dúcokat. Valószíntlleg egy kis élezés a vésőn,
fél órával több előgyakorlat kellett volna a technikailag is kifogástalan munkához.

Eleinte, amíg nem érezzük a tempót, gyakran
kezdjük „billegtetni" a vésőt, de akkor ilyen
csúnya vonalakat kapunk. A másik hiba a kiszaladgáló, szálkázó vésés. Vigyázzunk, ne kerül jön
forgács a dúc alá, ezen szalad meg legkönnyebben a véső.

Ha később, egy komolyabb munkán megcsúszik a vésőnk, és kiszaJadunk, vagy rögtön visszaragasztjuk a kivésett csíkot Palmatex ragasztóval, vagy, ha később javítunk, ragasztóval, vagy festékkel több rétegben fedjük le a megszaladás!. Száradás után
lecsiszoljuk, majd újravéssük a kis területet, hisz a ragasztót nem
tudjuk pontosan a csíkba juttatni. El fog fedni más, szükséges
vonalakat is.
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A linómetszet fejlesztése
Mielőtt első önálló alkotásunkat elkészítenénk, ismerkedjünk meg a linómetszet sajátos kifejezési lehető

ségeivel! Amit kivésünk a linóból, fehér marad, amit meghagyunk fekete lesz. Ha apró kis pontokat,
vonalkákat vésünk ki, messzebbről nézve különböző tónusú szürkéket látunk.

Eleinte érdemes fekete lapra vázolnunk fehér
zsírkrétával, fehér pitt ceruzával, vagy fehér tussal.

Még közelebb jutunk a metszéshez ha egy keményebb papírt bedörzsölünk fehér zsírkrétával,
gyertyával, vagy szappannal, majd lefestjük fekete tussal, és ebbe metszünk. l :2

A szappant lereszeljük, vagy f elvagdossuk, kevés vizet öntünk rá, erős szőrű ecsettel eldolgozzuk, rákenjük
1-2 mm vastagon a papírra, megszárítjuk. A tust gyorsan, egy ecsetvonással kell rákenni, vissza ne oldja a
szappant. Ha méhviaszt olvasztunk egy kis fémedényben, ecsettel is fclkenhetjük a lapra. Ne legyen
nagyon forró az anyag. A méhviaszon a tus elég jól megáll. A zsírkrétával vastagon bedörzsölt alapot már
többször át kell ecsetelni, legnehezebben az olvasztott gyertyával bekent papíron áll meg a tus. Több
lépésben kell átmázolni, erős szőrű ecsettel. Ha színes zsírkrétákkal készítjük az alapot, a visszakapart
felületek is színesek lesznek. Ha sikerült 1-2 mm vastag alapot képezni, akár vésőinket is használhatjuk a
kép fejlesztéséhez, általában azonban inkább a metszőkés hegyével dolgozunk.
A gesztenye lisztjéből, a dextrinból is dolgozhatunk. Háztartási boltokban vásárolhatjuk ezt az anyagot, amelyet ragasztóként szoktak
használni. Kevés vízzel keverjünk csomómentesre egy kis dextrinport. Vigyázzunk, mert kö1myú túlhígíta.ni. A híg anyag pedig beissza
magát a papírba, nem képez rajta vastag védőréteget. Olyan súrú legyen mint a lúgan folyó méz. Minél súrúbb, annál jobb, de egy bizonyos
sOrűség után már nem tudunk az ecsettel szépen festeni. (Dextrin híján
bármilyen újraoldódó ragasztóval próbálkozhatunk.) A dextrinoldattal
fessünk egy kis képet! Amit megfestünk. az később fehér marad , a többi
fekete lesz. A dextrin! vastagon hordjuk fel , ahol kezd kifogyni az ecsetból
az anyag. nem lesz tökéletes a fedés, a foltok széle zavarossá válik. Néhány
kis kép elkészítése után persze már ezt is ki tudjuk használni. Ha megszáradt a dextrin, tussal lefestjük az egész képet , majd ezt is megszáritjuk.
Száradás után áztassuk vízbe a képet! A tus nem oldódik fel , de a dextrin
lassan megduzzad, lerepeszti magáról a tust, majd leoldódik a papírról.
Ecsettel finoman segíthetjük az oldódást. Ne türelmetlenkedjünk 1 Ha túl
hamar kezdjük meg a lemosást, a tus is visszaoldódik. Ha túl hevesen dörzsölgetjük ecsettel a képet , felsértjük a papír felületét. Ha különböző töménységO tusoldatot készítünk, akár a 24. oldalon bemutatott továbbvéséses technikát is gyakorolhatjuk. Először csak a fehérek helyét fedjük ki,
majd lekenjük a híg, szürke tussal. Lemosás után ismét k.ifedjük a fehéreket ,
de most a világos szürkéket is kitakarjuk. Száradás után sötétebb szürkével
ecseteljük át a képet. fgy jutunk el több lépésben addig. hogy már mindent
kifedünk, kivéve a feketéket. E.kkor tömény tussal ecsetelünk. Legjobb ha
kínai dörzstust használunk, ez egyáltalán nem oldódik vissza a papírról.

Jó gyakorlóanyag a gipsz is. Adjunk annyi vizet
agipszhez, amennyitől tejfelsűrűségű lesz! Keverjük el alaposan, majd öntsük 1-2 cm vastagon egy kis dobozba! Ütögetéssel simítsuk el,
hagyjuk megkötni, ha szükséges csiszoljuk simára! Fessük le fekete tussal! Ebbe az alapba
éppúgyvéshetünkmintalinóleumba,denyomni róla természetesen jóval körülményesebb.
Csak kézzel, kis erővel nyomhatunk, a dúc sem
tart sokáig. Általában a dúcot foglaljuk keretbe!
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Hogyan választhatjuk el egymástól a szomszédos felületeket?
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Egy fehér vagy fekete vonallal.

Körülvesszük egy fekete vagy fehér folttal.

Átfordíthatjuk az ellentétébe.

Különböző fokozatú „szürkéket" alakítunk.
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Az első metszet

------------.:.----·
--·-..-~----

~

~-

Első metszetünk előtt készítsünk egy kis pró-

balapot különböző mintázatú felületekkel!

Aztán egy kis /9x 14 cm-es/ linóleumlapra vázoljunk
egy képet, ami épp eszükbe jut ezekről a felületekről!

Mit várhatunk első alkalommal? Reméljük szép kis metszeteket. A vonalak persze lehetnek még merevek, görcsösek, az eredményt befolyásolhatja a metsző életkora, rajztudása, kézügyessége. Lehet, hogy
az első metszés során még meg-megszalad a véső. Nézzünk néhány jellegzetes első metszetet!
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A nyomtatás
•

E
„

Először is söpörjük le a vésés forgácsait, nehogy a festékbe kerüljenek! Takarjuk le az asztalt, készítsük ki
eszközeinket! Az egyik papírlapra helyezzük rá a dúcot, és rajzoljuk körbe! (Alul mindig több helyet
hagyjunk!) Ez lesz az alaplap, amin nyomtatni fogunk.

Nyomjunk ki egy kis festéket az üveglap sarkára! Pár csepp szárítót vagy hígítót is adhatunk
hozzá.

Terítsük szét a két labdaccsal a festék egy részét! Ütögetve dolgozunk, az egyik labdacs
mindig leszorítva tartja az üveglapot!

Ha a festékszépsima,nem cuppog,elkezdjükátütögetni a dúcra. óvatosan dolgozzunk, a mélyedésekbe
ne jusson festék!

Kisebb dúcok festékezésekor a két labdacs közé is nyomhatjuk a festéket.
A festékezést a legnehezebb „könyvből" megtanulni. Ha túl sűrű a festék, a tubusból kinyomva,
vagy a dobozból késsel kiszedve, nem terül szét az
üveglapon, nehezen hordhatjuk fel a dúcra, és túl
vastagon kerül a papírra. Ha szétfolyik mint a
nagyon híg méz, könnyen belekerül a kivésett vonalakba.Jó f estékezőhengerrel a több dúcról nyomott kép szinesnyomó dúcait azonban szinte vízszerűen híg festékkel isfestékezhetjük. Ha túlfestékezzük a dúcot, töröljük le hígítós, majd száraz
ronggyal, és kezdjük újra a festékezést! A helyes
festékvastagságot próbálkozással kell megtalálnunk.A festékezés egyenletességét úgy ellenőriz
hetjük, hogy oldalról, „súroló fény" segítségével
nézzük meg a dúcot. Ilyenkor már nem foghatunk
rá a dúcra az ujjainkkal!

Hengerrel gyorsabban festékezhetünk. Először
behúzunk egy kevés festéket a lap közepére,
széthengerezzük, különböző irányokban mozgatva hengerünket, majd felhordjuk a festéket a
dúcra. A felhordáskor szintén több irányból
hengerezzünk! Arra ügyeljünk, hogy a henger
széle, főleg az utolsó „gurításoknál", lehetőleg
nemen jen át a dúcon, mert vonalat hagyhat maga után!

Mindig csak annyi festéket nyomjunk ki,
amennyire tényleg szükségünk lesz!
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Nyomtatás gép nélkül
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A felfestékezett dúcot tegyük az alaplapra! Illesszünk egy lapot az alaplap oldalvonalához, de
úgy, hogy még ne érje a dúcot! A lap odaillesztése jellegzetes, kigyakorlandó része a nyomtatásnak. Ha több nyomatot készítünk, két kartonpapírcsíkot ragasztunk az alaplap egyik sarkához. Így pontosabban tudjuk helyére illeszteni a
lapot. Ez főleg a több dúcos nyomásnál fontos.

Először a lap felső sarkát illesztem a helyére, leszorítom a mutatóujjammal. Most már csak az
oldalvonalat kell az alaplapéhoz zárni. Ha kész,
alul is leszorí tom a nagyu jjammal, és ráengedem
a papírt a dúcra.

óvatosan húzzuk fel a lapot, közben másik kezünkkel szorítsuk le a nyomatot! Végül - ha igazán szakszerűek akarunk lenni - „szignáljuk" a
nyomatot, azaz kemény ceru:t.ával, folyóírással az
alsó él alá, bal oldalra odaírjuk a nyomat számát,
a kép címét, jobb oldalra az aláírásunk jön, utána
pedig az évszám. Ha a sorszám pl. 100/12, akkor
ez azt jelenti, hogy a nyomat a száz példányban
készült sorozat tizenkettedik nyomata. (lásd
17. o.) A próbanyomatok alá a sorozatszám helyére azt írjuk: próbanyomat. A sorozatok szokásos
példányszáma 50-100 példány, de nyomhatunk
ennél nagyobb sorozatokat is.

A nyomtatás legegyszerűbb módja, ha cipőnket
levéve áttapossuk a nyomatot. Ne ugráljunk,
mert elmozdul! Nagyobb nyomatokon gondosan
járjunk körbe a széleken is, ez szokott leginkább
kimaradni.
Kisebb dúcokat vésőnyéllel, vagy kanállal is átdörzsölhetünk. (Utóbbiba, az ujjunk alá, tegyünk egy kis rongyot is, mert a súrlódástól felhevül!) A dúcra buktatott papír hátulját dörzsölgetjük. Kézi nyomtatáshoz nem használhatunk
kemény papírokat, legjobb a gépírólap.

A kézi nyomtatáshoz nem használhatunk kemény papírokat, legjobb a gépírólap. A nyomtatásnak is
megvannak a mesterségbeli fogásai, amire magunknak kell rájönnünk. Amikor lábbal nyomtatunk, a papír
szinte beledomborodik a dúcba, láthatjuk, hol nem tapostuk még át eléggé. Főleg a szélek szoktak kimaradni. Géppel gyorsabban, egyszerűbben nyomhatunk, de nagyobb a hibalehetőség is. (A gépi nyomást
hátrébb ismertetjük.) Amikor sürgősen szükségünk van a nyomatra, néhány csepp Siccosollal gyorsíthatjuk a szárítást. Radiátorra vagy napra is tehetjük a nyomatokat, A száradási idő így 2-3 órára rövidíthető.
A nehezebben száradó, vastagon felhordott festék - Siccosol nélkül - néha napokig nedves marad. A
nyomtatás.végén hígítós, majd száraz ronggyal töröljük el a dúcot és eszközeinket! A hengert különösen
gondosan tisztítsuk meg, ha nem benzinálló anyag, mosószerrel is mossuk el! Ha véletlenül elmulasztjuk,
próbáljuk meg lakkbenzines átdörzsöléssel feloldani a festéket. Kromofággal ugyan könnyebben boldogulunk, de a dúc anyagát is megtámadja, felpuhítja. Agumihengert pedig rögtön folyóssámarhatja. Nagyon
veszélyes anyag, óvatosan dolgozzunk vele. Rögtön a festék felmarása után mossuk le mosószeres vízzel!
Nyomdaipari szakboltokban kíméletesebbfestékeltávolítót is vásárolhatunk, amely a hengert nem bántja,
de nem olcsó anyag.
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A nyomtatás leggyakoribb hibái

Erre a dúcra kevés festék jutott.

Erre meg túl sok, belement a vonalakba is.

A dúc elmozdult a nyomtatáskor.

Ezt nem tapostuk át elég gondosan.

Itt túlhígítottuk a festéket.

Itt meg apró kis „szöszökét" szedett fel a
henger, és rákerültek a dúcra.

Ezzel persze még korántsem merítettük ki az összes hibalehetőséget. Erre majd csak a gyakorlatban
leszünk képesek. Fordítva tesszük fel a dúcot, fest ékes kézzel fogjuk meg a lapot, vagy ha géppel nyomunk,
a hengerek egészen kis pontatlansága esetén is meggyűrődik a papír, elcsúszik a dúc.
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A metszet mérete
A linómetszet nem tűri a fecsegést. Kemény munkával alakítjuk felületeinket, igyekszünk hát mindent a ·
lehető legkisebb dúcból kihozni. Nézzünk meg néhány nyomatot a legkisebbtől a legnagyobbig!

. J.u:!,. .1

4 x 4 cm-es ex libris
Molnár Erika: Kompozíció
9xl2cm

Bottyán Márton: Első próbametszés 4.5 x 6 cm

Kiss Anna: Veres madarak álom 80 x 80 cm. Közös munka

Bozsó Eszter: Önarckép 30 x 22 cm

Kollányi Zsolt: Csengele 9 x 12 cm

100/ 12. Kiss Anna: Kérető
(33x52cm)

18

Szigeti Katalin 1987

Ha sok gyerek szereti meg a metszést, nagyobb munkákba is belevághatunk. Legnagyobb színes metszetünk 130 x 220 cm-es. Kiss Anna Vásárba hívogató c. versét metszette meg a 7. b osztály. Valóságos
akrobatamutatványokra volt szükség, hogy mind a huszonkét gyerek hozzáférjen a dúchoz. Metszettek
egymás hóna alá bújva. A fekete dúc után a vörös-kék-sárga dúcok metszésének is nekiláttak, de közben
befejező

-dötta tanév.
A
munkát

ségügyi
gyermekott
honban fejezték
be,
ahol a nyo"
mat végül is
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A méreteknek felfelé semmi nem szab határt. Neki lehet esni hatalmas lemezeknek, megdolgozni nagy vésők
kel, vagy farostlemezeket fűrészelni, technikailag minden megoldható, ha van értelme. Egyszer mi is engedtünk a méretek csábításának, a Kalevaláról készült illusztrációinkat nem különálló lapokba, hanem egy 27 m
hosszú, 42 cm széles linócsíkba metszettük. 200 gyerek dolgozott rajta két hónapon keresztül, óriási élmény
volt.
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A kicsinyítve bemutatott metszet persze kissé csalóka. Olyan, mintha a terem végéből néznénk. Menjünk
. hát kissé közelebb. Lássuk, milyenek a metszetek egyes részletei eredeti méretben. Később ennek márnem
nyitunk külön oldalt, hanem néhány metszet kicsin yí tett másolata mellé teszünk egy kis darabot az eredeti
méretű nyomatból.
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Alkalmázott grafika

Linóleumról

meghívókat...

Más alkalmi grafikákat is nyomhatunk.

Ex libriseket is készíthetünk
könyveink jelzésére. Ha puha
radírba vésünk, nyomhatjuk
közvetlenül a könyvbe is. De lehet külön papírra nyomni, és
beragasztani. Keressünk olyan
motívumokat, amik jellemzőek
ránk! A szöveget először „tükörbe" kell fordítani! Célszerű
itt is a 35. oldalon leírt eljárást
alkalmazni.
A betűk metszése nem könnyű feladat. Nagyobb betűkből nem árt egész készleteket kimetszeni, ollóval
kivágni, ezekből összeragaszthatjuk az alkalmi szövegeket. Fénymásolt szövegeket közvetlenül is rámásolhatunk a linódúcra, a 32. oldalon leírt terpentines átdörzsöléssel.
Kisbetűs
szövegeket
persze már nem tudunk
kimetszeni. Ezeket két
módon
állíthatjuk
előAzoktól a nyomdáktól, ahol épp felhagynak
a kéziszedéssel, ólombetűkészleteket
vásárolhatunk. Így már
nyomdai
minőségű
nyomtatványokat szedhetünk. A másik módszer, magasnyomó leme7Ie világíttatni, vagy
készíttetni egy levilágító berendezést. Itt nem
térünk ki részletesen a
kéziszedés, formakészítés rejtelmeire, aki erre
adja a fejét, előtte úgyis
felkeres egy nyomdát.
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V

M1

Linódúcról textilre is nyomhatunk. Nagyméretű metszeteinket általában keményített lei>edővászonra
nyomtuk. A kikeményített vászon ugyanúgy kezelhető, mint a papírlap. Négy dúcról is nyomhatjuk.
Nagyobb gondot jelent a pólók nyomása. A képet nem mossuk ki, a pólóval viszont ez időnként csak
megesik. A kimondottan textilnyomáshoz .használt festéknek teljesen át kell itatnia a textil rostjait, és
persze fényállónak kell lennie, a mosószerekre nem szabad reagálnia. Ezeknek a követelményeknek csak
a textilre használatos szi tafestékek feleinek meg.
Ha ugyanazt a metszetet kell sok pólóra nyomni, egyszerűbb, gyorsabb, ha szitaklisét készítünk, és textilnyomó festékkel leszitázzuk a sorozatot. A szitanyomás technikájára itt nem térünk ki. Alapjai megtalálhatók a Képzőművészet iskolája 2. kötetében. Elég egyszerű, nem kell félni tőle, de az emulziók, festékek
szavatossági ideje hamar lejár, gazdaságosan csak akkor használhatjuk a technikát, ha sűrűn, vagy nagy
mennyiségben nyomunk. Gyakran adódnak azonban olyan feladataink is, amihez túl költséges lenne
szitaklisét készíteni. Ha sporttrikókra nyomunk számokat, minden póló egy külön klisét igényelne. Ilyenkor linóból metsszük ki a sorozatot, és magasnyomással nyomunk. Ha meg már úgyis felhúztuk a pólót,
miért ne nyomhatnánk rá a gyerek nevét, vagy a sporttagozatos iskola neve alá, választott sportágának
emblémáját. Így mindenkinek egyéni póló ja lehet, de a színállósága gyengébb lesz mint ha szitával nyomtuk volna. A szitafesték nagyon finom réteggé fut szét a henger alatt, magasnyomásra nem használható.
Meg kell elégedjünk a nyomdafestékkel. Ez ugyan nem itatja át teljesen a textilszálakat, három-négy
mosás után már láthatóan megfakul, míg végül szín ereje mintegy a felére csökken. Textilre már csak a gépi
nyomást ajánljuk, lábbal is átmegy valami, de a textil puha anyag, nagyobb erővel kell nyomnunk mint a
papírt. Persze van a pólófestésnek egyszerűbb módja is. Szalai Gabi csak egy példányt szeretett volna
készíteni. Papírból kivágta a klisét, mézzel felragasztotta a pólóra, majd Neolux spray-vel lefújta. Ezenkivül léteznek textilre hordhatófestékek, textilfilcek, stb. Ha sablonokat készítünk, és ráfújjuk, rárajzoljuk
a kihagyott mintát a pólóra, néhány példányban tudunk sokszorosítani.
Ha pólót nyomunk, először is felhúzzuk egy farostlemez vagy keménypapír lapra! Erre két okból van
szükség. Egyrészt így könnyebb kezelni, másrészt a kép nem fog átütni a póló hátára. Jó vastagon f elfestékezzük a dúcot, majd óvatosan ráborítjuk a pólóra! Ezután jöhet a nyomás, jó erősen!
Az alább bemutatott emblémák szövegeit Banner feliratszerkesztővel készítettük, majd terpentinnel dörzsöltük át a dúcra.
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A színes metszet

Színes nyomatot a legegyszerűbben úgy készíthetünk, ha színes papírra nyomjuk dúcunkat.

Gazdagabb színvilágot kapunk, ha kis labdacsokkal
színesre festékezzük a dúcot.

Vízfestékkel, filctollal színezett lapra, vagy színes újságpapírra nyomhatjuk a képet.

23

Szebb színes nyomatot kaphatunk a továbbvéséses technika segítségével. Vázoljuk fel golyóstollal a képet
a dúcra! Készítsünk hozzá színvázlatot néhány színnel!

Először véssük ki a fehérre tervezett foltokat, majd
nyomtassuk le dúcunkat néhányszor a legvilágosabb
színnel!

Mossuk el a dúcot, majd véssük ki azt a színt amivel az
előbb nyomtunk, és most nyomtassunk a következő
színnel!

Így vésegetjük - nyomtatgatjuk tovább dúcunkat! Ha tökéletes fedéseket akarunk, némely színbe kevés
kell tennünk. Csak annyit, amennyi még nem töri meg túlságosan a színt, de már fedést
biztosít.

fedőfehéret

Ha megvárjuk amíg az előző nyomás megszárad, a
festékrétegek szépen átfedik egymást, bár apró kis
pórusok maradnak. Ha azonban nedvesen nyomjuk
egymásra a rétegeket, finoman elegyednek, csak
részben fedik egymást, és finom, gyöngyházas felületeket kaphatunk. (Bokros László tud gyönyörű
lapokat nyomni.) Mivel a lapokból mindig csak
annyit nyomhatunk, amennyit az első metszés után
elkezdtünk, érdemes túlbiztosítani magunkat. Hátha
közben elrontunk párat. 01yan nyomatokat is készít hetünk, amelyeknél kihagyunk egy-két színt. Néha
az egyszerűbb színvilág szebb képet ad.
Nedvesen nyomott változat.
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Színes nyomat több dúcról
Az. egy dúcról fejlesztett nyomat szép tiszta színeket ad, hátránya viszont, hogy csak annyi példányt
húzhatunk le róla, amennyit az első továbbvésés előtt készítettünk. Ha ezek a nyomatok elfogynak, nem
nyomhatunk újabbakat. Ezt a több dúcos eljárás biztosíthatja. Előnye a nagyobb példányszám, gyorsabb
nyomtatás, hátránya a kötöttebb színvilág.

A több dúcos technika legcélszerűbb eljárása a következő: Kimetszek egy fekete-fehér linót. Lenyomtatom négy példányban.

Hármat rögtön ráborítok egy-egy linólapra, amelyek
kissé nagyobbak nyomatomnál. Visszanyomom apapírról a nyomatomat_ezekre a lapokra. Előtte célszerű
a lapokat hígítós, majd száraz ronggyal átdörzsölni.

Egy újabb nyomatot papírra nyomok vissza. Erre fogom elkészíteni a színes vázlatot.

Megvárom míg megszárad, aztán filctollal vagy színes
ceruzával kiszínezem az alábbi színekkel.

Kék

Lila
Narancs
Zöld

25

Barna

A színeknek csak a legvilágosabb fokozatát hasmálom. Persze amit a szürkére viszek fel, sötétebb lesz,
tehát kétféle tónusom lesz minden színből.
Közben a dúcok is megszáradtak, ráírom a széleikre:

Kék dúc. Kivésni:
Sárga dúc. Kivésni:
Vörös dúc. Kivésni:

Fehér, sárga, vörös, narancs.
Fehér, kék, vörös, lila.
Fehér, kék, sárga, zöld.

A barna színt egyik dúcból sem véssük ki.
A dúcokból sorra kivéssük a felesleges felületeket.

Ilyenek lettek dúcaink:

Kék

Sarga

,

- ·---

Ha kész a vésés, erős ollóval vagy késsel gondosan körbevágjuk a dúcokat. Nagyon pontosan kell dolgomunk, mert a legkisebb eltérés
is illesztési problémákhoz vezet a nyomtatásnál.

~

~

Eleinte könnyen belezavarodunk, mit kellene
kivésni. Ilyenkor aranyszabály, hogy utólag
mindig ki lehet vésni a felesleges foltot, de a
hiányzót már nem tudjuk visszaragasztani.
Mivel a vékony PVC- lapból nem tudunk tökéletesen kivésni egy foltot, rendezetten vezessük vésőnket, ne vésegessünk össze vissza!

-.

Pontosabban illeszthetjük a dúcokat a helyükre,hakeménypapírlapraragasztjukőket.
Ha az illesztőkeret is keménypapír, és bele-

metsszük a dúc helyét, még pontosabb lesz az
illesztés.

Vörös
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A nyomtatás következik. Nem épp egyszerű, mert a négy egymásra kerülő festékrétegnek finoman kell
keverednie, átlátszania egymáson. Ha túl vastagon hordjuk fel, elcsúszik a nyomat, a vékony vonalak is
telerakódnak festékkel./ Ilyenkor úgy segíthetünk, hogy egy tiszta papírt, vagy egy újságpapírt rásimítunk
anyomatra,visszaszedjükafeleslegesfestéket.Ezekaszívólapokjókiindulásipontokegyfantáziafejlesztő játékhoz. Megpróbálhatjuk kiegészíteni a foltokat különböző képekké./
Glicerines temperával ( lásd 30. o. ), nagyon híg magasnyomó festékkel, Linocolorral, vagy áttetsző
fehérrel kevert magasnyomófestékekkel nyomhatunk. Mindhárom festék más és más kezelésmódot kíván.
A legszebb színeket kétségkívül a szinte vízsürűségig hígított magasnyomó festékek - illetve a glicerines tempera - adják. Nyomjunk ki az üveglap sarkára egy kevés festéket, majd csepegtessünk hozzá
lakkbenzint, illetve a glicerines temperához néhány csepp vizet. Ezután hengerrel, vagy labdaccsal óvatosan, türelmesen festékezzük egyenletesre a dúcot. Ha nagyobb példányszámban szeretnénk nyomni mindenképp célszerű magasnyomó festék és áttetszőfehér keverékéből előállítani a megfelelő árnyalatokat. A
színek alig észrevehetően törnek, de jóval gyorsabban festékezhetünk. A sárgát magában is használhatjuk, a vöröset általában fele-fele arányban, a kékhez és a szürkéhez jóval több áttetszőfehéret kell adjunk.
(A kívánt árnyalattól függően akár 1/10 is lehet a szín és az áttetsző fehér aránya.) Így a festék sűrűsége
olyan lesz mint a fekete nyomtatásnál, persze ezt sem szabad túl vastagon felhordani.
Ugyanarra a lapra nyomjuk először a:

Sárga.

Majd a vörös.

A kék.

Végül szürkével az eredeti dúcot.

Ettől a sorrendtől persze eltérhetünk, mindig a legalulra kerülő szín határozza meg a nyomat színvilágát.
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A legszebb színes nyomatot a négydúcos technika adja. Elméletileg még tovább szaporíthatnánk a dúcokat.főleg, ha a szétvágott dúc technikával keverjük (lásd a következő oldalon), egészen addig, míg képünk
már szinte olajfestménynek tűnik. No, de azért fogtunk vésőt, hogy hónapok munkájával az olajfestmény
illúzióját keltsük? A linómetszet nem erre való. Általában még a négy dúcra sincs szükségünk, hisz egy
vörös - sárga - kék dúchánnasról is ki tudjuk keverni a színkör másik három színét. Főleg alkalmazott
grafikai munkáknál nem mellékes a sorozat nyomtatási ideje sem.

Ha például eredeti dúcomat nem szürkével, hanem vörössel nyomom a kék, sárga dúc után, akkor három dúcról is megkaphatom az alapszíneket. Ekkor a tervezés
persze kissé bonyolultabb, hisz figyelembe kell vegyem
a már elkészült vörös dúcot. A színvázlatot egy halvány
szürke nyomatra készítem. Ami szürke, azt színezhetem vörösre, lilára, vagy barnára. Ami fehér az lehet
sárga, kék vagy zöld.

Ha a vörösbe kevés feketét keverünk, erőteljesebben
különülnek el a színek, persze minél több a fekete, annál többet veszítünk a színek erejéből. Nagyon szép
színkeveréseket lehet elérni például okkeres sárga és
feketével telített kék egymásra nyomásával.

Ha három színnel szeretnék dolgozni, elég két dúcot metszenem. Elkészítem a vázlatot kék - vörös lilával. A vörös dúcra megrajzolom a képet, kimetszem belőle a kéket és a fehéret, majd készítek egy
nyomatot. Ezt visszanyomom egy linólapra, ez lesz majd a kék dúc. Golyóstollal kiegészítem a képet a kék
dúcon is. Most már kimetszhetem a kék dúcból a vöröset és a fehéret.
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A 23. oldalon bemutatott metszethez metszettünk három színesnyomó dúcot, és megnyomtuk néhány
változatban. (1/3)

A négy dúcos nyomat világos

szürkével nyomva.

Szétvágott dúcos
(Lásd 30. o.)

színezés.

Ugyanez erősebb kékkel és sötétebb szürkével.

Itt áttetsző fehér helyett
lakkbenzínnel
hígított
alapszíneket használtunk.

A fekete dúc labdacsokkal színesre festékezve.

Két dúcról nyomva.

--

,

. Í~\.
1,.

,\,

1··1 1 1

'

Két dúcos nyomat, labdacsokkal festékezve.
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Három dúcos nyomat, labdacsokkal festékezve.

Ugyanez, de a kék dúcot nem
festékeztük újra.
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Három dúcos nyomat, hengerrel festékezve.

Ezt a nyomatot ÚRY készítettük, hORY az
üveJ,.lapra kis fesTékcsíkokat nyomTunk,
maja óvatosan, esty irányba gördítve hengereztük fel a 11.éi dúcra.

Itt a színek erejét megtörtük
egy kis szürkével.

Itt két dúcról nyomtunk, de nyomás előtt a
kék dúcot összeg~rt ronl?Jl.yal mey,nyomtuk. A Wa a Budacolor viola alapszme.
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A kék dúcot sárgára, a sárgát
vörösre festékeztük.

Ezzel a néhány változattal persze még korántsem merítettük
ki a nég_x dúc kínálta lehetősé
geket. Megfesthetjük a dúcokat ecsettel, glicennes temperával, beletbrölhetünk, belerajzolhatunk a felfestékezett
ducba,anyagkollázzsalnyomhatjukát az egész dúcfeliHetet.
A jatéklehetoség szinte végtelen.

Egyéb eljárások

Nedves papírra temperával is nyomhatunk, de nem túl egyszerü feladat. A benedvesített papírt itassuk le, hogy ne csillogjon. A temperát gyorsan hengerezzük
szét, a gyorsan nyomjuk, mert a festék
néhány másodperc alatt s7.árad.

Pap1rl.Jol lmagoll l or111alu:gy111a'ra raga,z tásával papírmetszetet készíthetünk. /Jól
fel kell ragasztanunk a lapokat. Célszerü
műszaki rajzlapot használni, erőteljesebb
fehér vonalakat kapunk./

Ha a temperához néhány csepp glicerint
keverünk, ( gyógyszertárban kapható )
lassul a festék száradása. Így száraz papírra is nyomhatunk. Ha túl sok a glicerin,
napok múlva sem szárad meg.

lla nem ragasztjuk fel a formákat, hanem
különböző színűre festékezzük, majd
összerakjuk, sablormyomatot kapunk.

Visszafogott színű nyomatokat kaphatunk, ha néhány négydúcos nyomat elkészítése után a kék dúcról festékezés nélkül
nyomunk egy újabb nyomatot, majd szürkével is megnyomjuk.

Ha PVC-ből vágjuk ki a sablont, sokszor rányomhatjuk a lapra.

Ha eredeti nyomatunkat átnyomjuk egy másik dúcra, és ezt vágjuk szét, a darabokat színesre festékezzük, az eredetit pedig
szürkével, gazdag színhatású képet kapunk.

A szétvágott dúc technikával színes nyomatokat is készíthetünk.
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Ha papírlapot bontunk a felfestékezett üveglapra, és a hátuljára
rajzot készítünk, egyedi nyomatot, monotípiát kapunk. A festék
sűrűsége és vastagsága határozza meg, milyen lesz a nyomat
alaptónusa. Ha csak a vonalakat szeretnénk megkapni, a széthengerezés közben kevés hintőport szórunk a festékre .

Egy kis illesztókeretet, és néhány azonos méretű fém-vagy üveglap segítségével színesmonotípiát is készíthetünk.A papírt a kerethez ragasztjuk, a felfestékezett fémlapokat sorra cseréljük a rajz
alatt.

Ha golyóstollal erósen belerajzolunk a papírmetszetbe, a nyom f ehéren marad, legalábbis néhány nyomást kibír.

Papírmetszetünkbe különböző anyagokat ragaszthatunk.
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Különböző tárgyakat

is nyomhatunk a papír hátuljára.
Felfestékezctt tárgyakat is nyomhatunk a puha alapra fektetett
papírra.
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Némelyik PVC-padlónak letudjuk ,,nyúzni" a felső rétegét. A
,,nyúzott linó" a papínnetszethez hasonlít.

Karcolva készített dúcunkról persze
csak nagyon óvatos festékezéssel tudunk nyomni„ ( l :3)

A vésővel nem csak vésni, karcolni is lehet. A vésőt marokra fogjuk,
lendületesen dolgozunk.

Ha vésőnket felforrósítjuk, a metszett
vonal széle furcsán roncsolódik. ( 1:3)

Ha túlságosan is szétesett a kép, csiszoljuk
leadúcot! (1:3)

Érdekes képeket készíthetünk, ha ceruzával, grafitrúddal zsírkrétával dörzsöljük át a dúcra fektetett vékonyabb papírlapot. Még
látványosapb a kép, ha színes eszközöket használunk.
Ezzel még nem merítettük ki a technikázgatás lehetőségeit, keverhetünk a nyomdafestékbe kerámikusok által használt fehér kvarchomokot, vastag, átnedvesített papírra festékezés nélkül nyomva
a dúcot dombornyomatot kapunk, fekete nyomatunkat ecsettel is
színezhetjük. és az itt bemutatott technikákat is kevergethetjük
egymással. Mielőtt azonban elmerülnénk a technikázgatásban, érdemes néhány tanulmánymetszetet készíteni.

Ez a metszet gyalulatlan deszkalapba készült.
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MetszlSiskola
Az. alapok elsajátítása után próbáljuk megtalálni saját hangunkat, az egyéniségünknek leginkább megfe-

lelő képalakítási, metszési technikát! Figyeljük meg például egy fa különböző megjelenítési lehetőségeit.

(1:2)

A kezdó linómetsző egyszerűen csak egy fehér

vonalrajzot vés a fekete alapba.

Stilizált metszés, a lombkoronát levelenként

véstük ki, a valóságosnál jóval nagyobb méretben.

Itt .megfordítottuk• a tónusokat, elóször a hátteret véstük ki fehérre, illetve a törzsbe véstünk
egy kis fehér kéregmintázatot. A metszet kés-

sel készült, a hátteret .lenyúztuk".
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Ez a metszet a ceruzarajz technikáját próbálja
követni, a levelek belsejét is megmetszettük.

Ez a metsző a lomb mintázatát rövk:t kis vonalkákkal próbálta jelezni. Ehhez persze a fehér
háttér elótt feketén kellett hagyja a koronát.

Ha vonalkáink követik a lombtömeg tónusértékeit, felül sűrűbbek , alul ritkásabbak, irányuk
pedig a lombfelület körvonalát követi, látványszerű képet kapunk.
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Hasonló hatást kelt a feketén hagyott, de a
látványnak megfelelően tagolt körvonalú lomt:>tómeg.

Különös, rideg, .gépies" hatású képet kapunk a
raszteres szedés segítségével. V profilú vésór>ket vízszintesen tologattuk, ahol erősebben
nyomtuk a linóba, vastagabb lett a fehér vonal.
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Tusba mártott ecsettel vázoltuk a képet, majd
aprólékos gonddal véstük ki a fehéren maradt
részeket.

A kezdő általában stilizált felületeket metsz. örül, hogy el
tudja választani az egymás
mellé kerülő felületeket.
Igyekszik betartani az alapszabályt, a lehető legkevesebb
legyenafehérvagyfeketevonalak által elválasztott, azonos tónusértékú felület. Tehát
egy fehér fal elé fekete ruhás
alakot tervez, ha egy folt
mindkét felületet átfedi, vala milyen ,,megszedett" szürkének metszi. Ezek a sztirkék
azok, amik a legtöbb gondot
adják. Milyen legyen vajon a
föld , a szikla, vagy a hullámzó
víz felülete? Hogyan tudjuk
elhitetni egy foltról, hogy cserepes tető, felhő, vagy füves
mező? Készítsünk apró tanulmányokat különböző felüle- Ha eddig mindig egyenesen toltuk vésónket, most meg kell tanuljuk, hogyan lehet a V profilú vésőt előre
tolás közben kissé oldalra billenteni, ezzel követve hajszálpontosan a rajz szélét. ( 1:3)
tekről!

ti

Megint segíthetünk magunkon egy apró trükkel. Készítsünk egy montázst, lehetőleg kontrasztos, fekete-fehér tónusú fotókból, majd arról egy fénymásolatot. Most képünk feketékből, fehérekből és szürkékből áll. A
fekete-fehérrel semmi gondunk, a szürkéket azonban át kell alakítsuk fehérré, feketévé, vagy valamilyen
grafikai felületté. Fehér tusba mártott pálcikával, rajztollal kifedjük a kivésendő felületeket, amiket meghagyunkfekete filccelrajzoljukvissza.Ezt a metszettervet ismétlefénymásoljuk, majd a terpentines módszerrel
(lásd 34. o.) visszadörzsöljük egy linódúcra, és kimetsszük.

A montázs. (1:2)

A fehér tussal, fekete filccel
készített linómetszet terv. (1 :3)

A metszet.
NovotnyNóra, 12éves. (1:3)

Ezzel a montázzsal persze feladtuk magunknak a leckét. Hogy tudnánk ilyen képet metszeni „csalás", azaz
fénymásoló használata nélkül? ·
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Érdemes tanulmányoznunk a különböző korok művészeinek metszési technikáit.
Az első fametszetek feltehetően Távol-Keleten készültek, a selyemfestéshez szolgáló mintákat vésték
fatáblákba. Ebből hamar kialakult az önálló képalkotó műfaj. Az első ismert fametszetű kép 868-ban
készült Kínában. Valószínűleg innen került a technika Európába. Tömeges elterjedését a könyvnyomtatásnak köszönhette. A művészek eleinte csak a rajzot készítették el, erről fametsző műhelyekben vésték
meg a dúcot, nyomták a sorozatokat.
A XIX. sz. a fametszet virágkora, sokféle metszési technika él egymás mellett, rengeteg, gazdagon illusztrált könyv születik. Régi kiadású Verne-regények illusztráciÓit, vagy korabeli, tudományos folyóiratokat
nézegetve megcsodálhatjuk a metszők technikai tudását. A fényképezés feltalálása eleinte csak szaporította a metszők számát. A fényképet fényérzékeny falemezre nagyították, ezt metszette.ki a mester, így
készültek a nyomdai dúcok. Aztán a fotokémiai eljárások kiszorították a tömegtermelésből.

A fametszet kezdetben a tollrajz pontos reprodukálására szolgált. A fametsző mester igyekezett minél pontosabban meghagyni a ceruzarajz vonalait.
Az eredmény: fehér alapon fekete vonalak. (Fametszet a Thuróczy-krónikában.)

Persze a vésőkkel , metszőkésekkel a
vonalvastagság sokkal gazdagabban
változtatható, mint a rajztollal. A bambuszleveleket rajztollal igen nehéz lenne ilyen pontosan és tömören megoldani, metszetben viszont igen egyszerű .
Ez a metszet tehát már kihasználja a
műfaj sajátos lehetőségeit. (Kínai fametszet XVlll. sz)

Ha egy fekete felületből indul el a metsző, a
sötétebb felületeknél nem vésegeti körbe a ceruzavonalakat , meghagyja az alapot feketének, és csak a világos foltokat metszi ki . A haj
alapszíne a világos oldalon fehér, itt gondosan
körbevésegeti a hajhullámok körvonalait. A
másik oldal alapszíne fekete, itt a hullámokat
vési fehérre. (Dürer: Krisztus a kereszten.
Részlet)

Ez a metszet már felvonultatja a technika valamennyi sajátos eszközét. A bal alsó sarokban fehér alapon fekete vonalak rajzolják ki a
talaj mintázatát, a bal sarokban a növényzet körvonala fekete alapot zár közre, amibe precíz részletességgel vannak metszve a fehér
levelek. Az épület híd alatti részén viszont a fekete alaptömegból épp csak kivillan néhány fehér folt. Ugyanezt figyelhetjUk meg az épUlet
bal oldalán. ( Dürer: Az apokalipszis • részlet . 1498)
.
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Persze a vésőkkel, metszőkésekkel a
vonalvastagság sokkal gazdagabban
változtatható, mint a rajztollal. A bambuszleveleket rajztoUal igen nehéz len ne ilyen pontosan és tömören megoldani, metszetben viszont igen egyszerű.
Ez a metszet tehát már kihasználja a
mllfaj sajátos lehetőségeit. (Kínai fametszet XVIII. sz)

Ha egy fekete felületből indul el a metsző, a
sötétebbfe!Uleteknél nem vésegeti körbe a ceruzavonalakat, meghagyja az alapot feketének, és csak a világos foltokat metszi ki . A haj
alapszíne a világos oldalon fehér, itt gondosan
körbevésegeti a hajhullámok körvonalait. A
másik oldal alapszíne fekete, itt a hullámokat
vési fehérre. (Dürer: Krisztus a kereszten.
Részlet)

Ez a metszet már felvonultatja a technika valamennyi sajátos eszközét. A bal alsó sarokban fehér alapon fekete vonalak rajzolják ki a
talaj mintázatát, a bal sarokban a növényzet körvonala fekete alapot zár közre, amibe precíz részletességgel vannak metszve a fehér
levelek. Az épület híd alatti részén viszont a fekete alaptömegból épp csak kivillan néhány fehér folt. Ugyanezt figyelhetjük meg az épület
bal oldalán. (Dürer: Az apokalipszis , részlet. 1498)
.
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Ezen a lapon néhány jellegzetes metszési technikával ismerkedhetünk meg.

Furcsa, különös, kissé gépies metszési technika az úgynevezett ,,raszcrezés'', amikor a metsző valamilyen geometrikus rendben mozgatja
a vésójét. A levegő metszési vonalai vízszintesek. a csónaké és a hullámoké követik a testfelületet. A hajó orránál megfigyelhetjük, hogyan
megy át a felületet követő vonalkázás vízszintesbe. A metszet 1879-ben készült.

Expresszív, fekete-fehér tömegekből építkező metszet. Karl Schmidt-Rottluff: Az emmausi úton

Kós Károly munkája az erdélyi fametszet jellegzetes fom1anyelvét
mutatja. Tiszta körvonalak, nagy f ekete háttértömegek.

Malevics metszete egyszerü konstruktív játék.

Szintén fekete-fehér f olthatásra épülő, de sokkal összefoglaltabb kép. A legközelebbi alak
még viszonylag részletesen megrajzolt, a középsőben kevesebb a fehérre metszett felület, a
távolabb álló alak egy tömbből van metszve.
Nagy Imre: Kőtörők

Furcsa, geometrikus formajátékokat úz F.scher. Két
oldallal hátrébb azt a másolatot is bemutatjuk, amit a 13
éves Farkas Tibor készített róla. Comelis F.scher: A sár-

A szecesszió mesterei stilizált formákat alakítanak.
Tichy Gyula: Diana és Anakreón.

kány
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Kiállításokon is érdemes jegyzetelnünk, vázlatokat készítenünk. Kétévente keressük fel Miskolcot, nézzük meg a grafikai biennálét. Albumokban is ku ta tha tunk. 1tt helyhiány miatt csak néhány kortárs grafikust tudunk bemutatni.

Badacsonyi Sándor gazdagon alakítja felületeit. (Bukott angyal)

Banga Ferenc groteszk alakjait szinte kitördeli a linóból. (A
tudós)

Ágotha Margit munkái a középkori fametszetek világát idézik.
(Finálé, avagy vége az előadásnak, részlet)

Gyulai Líviusz olyan pontosan metsz, hogy a kicsinyített reprodukcióról nagyon nehéz eldönteni, tollrajz, vagy linómetszet. (Villon: Hadova és hamuka, linómetszet, 1966)

Két
al3
sár-

Keresztes Dóra szellemesen választja el a hátteret az elótértól.

Roskó Beáta egyetlen motívumot sokszoroz. (Széphalom)

(Campanile)
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Kiállításokon is érdemes jegyzetelnünk, vázlatokat készítenünk. Kétévente keressük fel Miskolcot, nézzük meg a grafikai biennálét. Albumokban is kutathatunk. Itt helyhiány miatt csak néhány kortárs grafi-

kust tudunk bemutatni.

Badacsonyi Sándor gazdagon alakítja felületeit. (Bukott angyal)

Banga Ferenc groteszk alakjait szinte kitördeli a linóból. (A
tudós)

Ágotha Margit munkái a középkori fametszetek világát idézik.
(Finálé, avagy vége az előadásnak, részlet)

Gyulai Líviusz olyan pontosan metsz, hogy a kicsinyített reprodukcióról nagyon nehéz eldönteni, tollrajz, vagy linómetszet. (Villon: Hadova és hamuka, linómetszet, 1966)

Keresztes Dóra szellemesen választja el a hátteret az elótértól.

Roskó Beáta egyetlen motívumot sokszoroz. (Széphalom)

(Campanile)
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Ha valamelyik kép nagyon megtetszett, megpróbálhatunk másolatot készíteni egy kis részletéről, hogy
utána saját munkáinkon is alkalmazni tudjuk a megcsodált metszési technikát. (1:2)

Van a másolásnak egy igen kényelmes, épp ezért nagyon veszélyes formája. Ha fénymásolatot készítünk
egy fényképről, majd egy terpentinnel bedörzsölt linódúcra szorítjuk a másolatot, a hátát egy enyhén
terpentines ronggyal átdörzsöljük, majd vésőnyéllel, kanállal nyomta tga t juk tovább, vagy nagy nyomással
lenyomtatjuk a géppel, a fénykép tükörképe megjelenik a dúcon.
·
Így leírva igen egyszerűnek tűnik a dolog, a valóságban nagyon könnyű elrontani. Ha túlterpentinezzük:
elmosódik, ha kevés a terpentin, nem nyomódik át. Ha sokáig dolgozunk rajta, odaragad. Ha pedig elrontottuk, moshatjuk le a dúcot, csiszolhatjuk újra.
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Szabó Gyula metszete 8. o ( 1.2)

Szilágyi Lenke fotója
Tóth István fotója

Nagy Réka metszete
7.o. (1:4)

Horváth Lajos fotója
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Gajdács Edit metszete

7. o. (1:21)

Ha már a másolatoknál vagyunk, be kell vallanunk valamit. Szégyen, nem szégyen, néha bizony lemásoljuk
a régi mesterek dúcait.

Legelsőbb is mert olyan jól esik. Van valami különös varázsa annak, ha az ember újra vés egy Dürert, vagy
metszetbe tesz át egy tusrajzot.Újra elvégzi azokat a mozdulatokat, amiket néhány száz éve élt „kollégája."
Másodszor, mert másképp hogyan is tehetnénk ki otthon a falunkra egy Escher-vagy egy Dürer metszetet.
Végül is az eredeti metszetek sem készültek másképp. A művész adta a rajzot, a fametsző arccal lefelé
ráragasztotta a dúcra, finoman ledörzsölgette róla a papírt, majd megmetszette. Mi persze fénymásolóval
visszük fel a meszetet.
A harmadik ok prózaibb. Ezekből a másolatokból van a legnagyobb bevételünk.
Ha azonban túl magasra tesszük a mércét, és saját gyakorlatunkba, metszéstechnikánkba nem tudjuk
beépíteni a tanultakat, könnyen elmehet a kedvünk a további tanulástól, vagy rákapunk a másolatok
gyártására.

Kis Pista nem volt időmiliomos. Tanulás, kitűnőre ám! Kosárlabda, serdülő válogatottságig! Horgászni, makettezni
is csak kell, aztán ott vannak a barátok, barátnők. Mégsem sajnálta az időt , hónapokon át metszegetett egy másolatot. (Magyarország képekben. Szerk. Nagy Miklós)
(1 :3)

Ez pedig az utána következő munkája. (1 :3)
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Ha már a másolatoknál vagyunk, be kell vallanunk valamit. Szégyen, nem szégyen, néha bizony lemásoljuk
a régi mesterek dúcait.

Legelsőbb is mert olyan jól esik. Van valami különös varázsa annak, ha az ember újra vés egy Dürert, vagy
metszet be tesz át egy tusrajzot.Újra elvégzi azokat a mozdulatokat, amiket néhány száz éve élt „kollégája."
Másodszor, mert másképp hogyan is tehetnénk ki otthon a falunkra egy Escher-vagy egy Dürer metszetet.
Végül is az eredeti metszetek sem készültek másképp. A művész adta a rajzot, a fametsző arccal lefelé
ráragasztotta a dúcra, finoman ledörzsölgette róla a papírt, majd megmetszette. Mi persze fénymásolóval
visszük fel a meszetet.
A harmadik ok prózaibb. Ezekből a másolatokból van a legnagyobb bevételünk.
Ha azonban túl magasra tesszük a mércét, és saját gyakorlatunkba, metszéstechnikánkba nem tudjuk
beépíteni a tanultakat, könnyen elmehet a kedvünk a további tanulástól, vagy rákapunk a másolatok
gyártására.

Kós Károly metszetét másolta: RécsányiTibor, 6. o (1:2)

Kis Pista nem volt időmiliomos. Tanulás, kitűnőre ám! Kosárlabda, serdülő válogatottságig! Horgászni, makettezni
is csak kell, aztán ott vannak a barátok, barátnők. Mégsem sajnálta az időt , hónapokon át metszegetett egy másolatot. (Magyarország képekben. Szerk. Nagy Miklós)
(1 :3)

Ez pedig azutána következő munkája. ( l :3)
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Néhány „első komolyabb metszet."

Makai Katalin 7.o. Lorca: 1.Garciához (1:6)

őszi lstllán 8.o.
(1 :3)

Kiss Anna: Homály

Gajdács Edit 6. o. Veréb

(1 :3)

Farkas Edina 5. o. Kiss Anna: És
pattog a piros bab (1:4)

Czifra András 7. o. Kiss Anna: Vásárba hívoga tó( l :3)
Szabó Anita 6. o. ( 1:3)

Helmeczi Zsuzsa 6. o. Montázs ( 1:3)

Osgyán Krisztina 8. o. Árnyék ( 1:3)
Bagi Zsuzsa 16 év Jászapáti /9 x 14 cm/

ősztől tavaszig általában a teremben dolgozunk. Májusban azonban elkezdjük a felkészülést a nyári kerékpároslinómetsző országjárásra. A látvány után készült metszet nehézségét a tónusok, grafikai felületek

visszaadása jelenti. Ha pedig sorozatban kell metsszük a képeket, szeretnénk minél változatosabb kompozíciós eljárásokat alkalmazni.
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A látvány utáni metszet
A látvány utáni metszés inkább csak az egészen kezdőknek, illetve a nagyon gyakorlott metszőknek okoz
problémát. Előbbiek nem tudják hogyan lássanak neki, utóbbiak nehezen szakadnak el a bevált sablonoktól.
Először is nézőpontot kell választanunk. ( 1:3-4)

Szembenézet

Oldalnézet

Felülnézet

Döntsük el hány síkra tagoljuk a képet.

Egy

Kettő

Több

Nyitott tér

Kétoldalt?

Felül?

Hogyan zárjuk a kép széleit?

Nyitva hagyjuk?

Egyik oldalt záruk?

!Wilyentónusokatalkahnazunk?

Fekete

Szürke
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Ha pontos képet szeretnénk metszeni, nem rajzolhatunk közvetlenül a linódúcra, mert nyomtatáskor a kép
megfordul, így a látvány tükörképét kapnánk. Vázlatunkat tehát papírra készítjük, innen fogjuk két mű
velettel ráindigózni a dúcra. Ha pauszpapírra rajzolunk (Műszaki rajzokhoz használt áttetsző erős papír.)
a lapot megfordítva rögtön a dúcra indigózhatunk. ( 1:3)

[t
A dúcot rátesszük egy papírra, körberajzoljuk. A keretbe halvány tömcgvázlatot készítünk. Először csak
néhány vonallal jelezzük a fő tömegeket, majd kiválasztunk egy mértékegységként használható részletet.
Réka itt az épület előtti kcrítésoszlopot választotta. Egyre több részlet helyét találjuk meg.

Miután már nagyjából minden a helyén van, egy utolsó ellenőrzés után felerősítjük a helyes vonalakat.
Eleinteperszeradírozunkis,decsakamikormárteljesenáttekinthetetlenarajz,hiszharögtöneltüntctjük
a helytelen vonalakat, nincs mihez viszonyítanunk.
Ha elkészült a rajz, alá teszünk egy másolópapírt (indigót), a másolórétegével lapunk felé.Újra átrajzoljuk,
visszaindigózzuk a rajzot a papír hátuljára. Most megfordítjuk az indigót, rátesszük a linódúcra, ráillesztjük a rajzot is, az indigós része nézzen felénk. Újra átrajzoljuk. Így elérjük, hogy dúcunkra a látvány
tükörképe kerül. A nyomat ismét megfordul, az eredeti látványt fogja kiadni. Hogy a rajz el ne mozduljon,
a papír lelógó részét hajtsuk be a dúc mögé, és ragasszuk le celluxszal! (Gyakorlott rajzolók már eleve a
papír alá tehetik az indigót.) Ha pauszpapírra dolgoztunk, vésőnyéllel, vagy egy kanállal átdörzsölhetjük a
rajzunkat a linódúcra. (Gyengébb eredménnyel ugyan, de a közönséges papírra készült rajz is átdörzsölhető.) Bonyolultabb rajzot nem árt fixatívval rögzíteni vésés előú, mert könnyen elmaszatolódik. Gyakorlottabb metszők csak a tömegvázlatot teszik fel ilyen módon, azután már a dúcon dolgoznak, „tükörrajzolással", azaz mindent a másik oldalra rajzolnak.

42

Metszési technikánk is egészen változatos lehet. Figyeljük meg, mennyire másképp metszették ki ezt a
tornyot a különböző életkorú, a rajzolás, metszés különböző technikai szintjén álló gyerekek. (1:3)

Szilvi felvázolta a fő tömegeket, és
hosszú, vízszintes vonalakkal különítette
el az épületet a háttértől. ( 11 éves)

Kriszta rövidebb vonalkákkal dolgozott ,
felül etei vibrálóbbak. ( 12 éves)

Ági a torony falát fehérre szedte, a kerítést feketén hagyta. Metszete kissé stilizált. ( 11 éves)

Kata viszont a növényi hátteret stili:tiúta.
(11 éves)

Réka metszetén épp csak kivillan a torony
a fekete háttérből. ( 12 éves)

Móni még a hátteret is elhagyta. ( 12 éves)

Tibor precízen fehérre metszette a fala kat. ( 12 éves)

Zoli fehérre metszette a fák alaptömegét,
rövid fekete vonalakkal jelzi a lombozat
tónusait. ( 15 éves)

Tamás tussal vázolta a dúcra a képet,
majd kimetszette a fehéren maradt részeket./ 16 éves/
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Mit rajzoljak?
Hogyan induljak el, ha semmi nem jut eszembe, és látvány után sem szeretnék dolgomi?
Adhatok magamnak néhány egyszerű jelet.

Ezt kell képbe foglalnom!

Metszetem lehet figuratív ...

Mossunk le egy dúcot mosószeres vizzel! Csöpögtessünk tust a vizes linóleumra. majd nyomjunk rá egy papírlapot! A szétfutó tus felhöibe csak bele
kell látnunk valamit, ahogyan a felhőkből is ki lehet némi mindenféle különös alakokat. Ha nem sikerül. mossuk le gyorsan a foltokat, próbálkozzunk újra! A metszés során próbáljunkminél többet megörimi az eredeti
felületek szépségéből!
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vagy nonfiguratív.
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A nyomtatás gépesítése
Magasnyomáshoz leggyakrabban három géptípust használunk.

A legegyszerűbb a golyósprés (könyvkötőprés), ahol
_egy hosszú csavarmenet engedi ra a nyomólapot a
dúcra, majd a hajtókar végén lévő súlyos fémgolyó
tömege ad többlet erőt a nyomáshoz. Ez a prés adja a
legszebb nyomatot, itt a legkisebb a veszélye annak,
hogy nyomás közben elmozdul a dúc, de túl nagy dúcot nem nyomhatunk vele, és elég lassú a nyomtatás.Gyorsíthatjuk, h,!l a dúcot tartó lapot sínen csúsztatjuk be a prés alá. lgy nem kell annyira feltekerni a
nyomólapot.

Ha a két hengert a túloldalon összekötjük egy f ogaskerékrendszerrel, csökken az elcsúszás veszélye. A mi
gépünkön van egy „excenter emelőkar", amellyel a leszorító csavarok lazítása nélkül is fel tudjuk emelni a
felső hengert, megigazíthatjuk a félrecsúszott filcet.

A másik leggyakoribb géptípusnál két henger között
hajtjuk át a „futólapra" helyezett, filclappal letakart dúcot. Ez a gép gyors, nagy erejű nyomást tesz
lehetővé, igen nagy méretű dúc is nyomható vele, de
elég nagy a dúc elmozdulásának a veszélye. A két
hengert nagyon pontosan kell párhuzamba állítani.
Jó szolgálatot tesz egy finombeállító csavar.

. A harmadik típus egyesíti az előző gépek előnyeit.
Egy hengeres felület gördül végig a dúcon. Kicsi az
elmozdulás veszélye, nagy erővel nyom, bár a méret
itt is korlátozott. Műszakilag azonban ez a legbonyolultabb. A nyomdákban használt próbanyomó
gépek ilyen elven működnek, de itt a festékezőrend
szer is be van építve a gépbe. A Metszőkörben is ilyen
géppel készítjük a sorozatnyomatokat.

Mit tehetünk, ha nincs pénzünk gépre, de unjuk már a
lábbal nyomást? Egyszerű linónyomó „gépetH készíthetünk, ha szerezni tudunk egy simára esztergált nehéz (40-50 kg) vashengert. (Vagy egy nagy átmérőjű
csőbe ólmot, esetleg betont öntünk.) Ha két fogantyút
esztergálnak neki, könnyebb mozgatni. Ezzel a hengerrel gépírólap nagyságú dúcot nyomhatunk vékony
papírra, vagy képeslap nagyságút műszaki rajzlapra.
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Ha egyszer a műhely beindult
Amíg csak néhány gyerek dolgozik a műhelyben, el lehet boldogulni az alapfelszereléssel. Hat-nyolc fő
fölött azonban már egyre kevesebb lesz a hely, folyton gépre kell várakozni, nincs hol szárítani a nyomatokat, egyre több anyag fogy. Az alább bemutatott műhely harmincfős osztályokra méretezett, egy-egy
nagyobb vállalkozáskor több száz gyerek is dolgozhat az órákon metszetein.

Ehhez szükség van a dúcokat, rajzokat
tároló szekrényekre, a vésőkészleteket
is rekeszes szekrényekben tároljuk.
Egy fogason óvodákból leselejtezett
valaha fehér köpenyek lógnakA nyomatok szárításához kétféle méretű
szárítópolcot használunk. A nagyobb
saját készítésű, a kisebbeket a nyomdából vettük, leselejtezés után, jelképes áron. A vágógép lehetővé teszi a
papírok, illetve a linóleum gyors méretre szabását. (Gépünk egyszerre tíz
félfamentes rajzlapot vág el.) A festékeket kilós dobozokban vesszük meg.
(Bármelyik Budacolor magasnyomó
festék megfelel, kivéve az úgynevezeu
„ábranyomü" feketét. Ez nekünk túl
zsíros.) Felnyitás után jól összekeverjük, esetleg kis hígítót adunk hozzá,
majd a fémdobozt kissé összenyomva
- hogy egy kis „csőre" legyen - áttöltjük a gyógyszertárakban vásárolható üres, 150 g-os tubusokba. A tubus lezárásához hasznos segédeszközt
készíttethetünk laposfogóból.
A linóleumot fára ragasztott csiszolópapírral csiszoljuk. Az igazán profi
eszközben a papír és a fa közé parafa
vagy más rugalmas lapot ragasztunk.

Néhány tanács:
A festékezőhengereket, üveglapokat, dúcokat a következő sorrendben mossuk el: kis csőrös edényből (pl.
hajfixáló) kevés hígítót öntünk az üveglapra, széthengerezzük, majd a dúcokat is felhengerezzük ezzel a
híg anyaggal. Végül ronggyal szárazra töröljük. Így lassabban fogy a hígító. Elmosáskor célszerű gumikesztyűt, vagy kidobott bőrkesztyűt használnunk.

Ha nyomtatás előtt szilikonos krémmel bekenjük a kezünket, könnyebb lemosni róla a nyomdafestéket.
Száraz szappannal is szokás bedörzsölni a kezet, de ez szárít. Igaz, kisebb a veszély, hogy a lap szélén zsíros
ujjlenyomat marad. Ha egész nap nyomtatunk, időnként el kell mossuk eszközeinket, mert egy idő után
kezd megkötni a festék. Ha négy dúcról nyomunk, nem hajtjuk ki teljesen a lapokat a gép alól, így nem kell
folyton újra illesztenünk a lapot.
Könnyen elmozdul a
nyomat, amikor a henger
rákap a ·dúcra. Két vezetőcsíkkal vehetjük elejét
az elmozdulásnak. Persze a csík nyoma a lapon
megmarad, körbe kell
vágni a nyomatot!)

Ha sok nyomatot
készítünk egy dúcról, célszerű festékezőkeretet használnunk, hogy ne
kelljen folyton törölgetnünk a hátlapját.
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Ha több száz nyomatot készítünk géppel, és nem festékezzük agyon a dúcot, egyszerűen egymásra rakjuk
a nyomatokat, minden lapra egy újságpapír kerül. A festék száradása két lépésben megy végbe. Első a
beszívódás a papírba. Ez ügyes festékezés esetén néhány másodperc. Ekkor a nyomat már egymásra
rakható, persze nem szabad összenyomni, vagy elcsúsztatni. A teljes beszáradás, a festék minőségétől,
vastagságától, a szárító mennyiségétől függően 2-3 órától, 2-3 napig tarthat.
A puhább linódúcokat a festékezőhenger könnyen feltekeri. Ezeket, illetve az árusítás céljára nagy példányszámban nyomott dúcainkat felragasztjuk farost- vagy műanyag lemezre. A lapokat nem fűrésszel
szabjuk le, hanem egyszerűen csak meghúzzuk néhányszor a vonalzó mellett papírmetsző késsel- ,,snitzerrel" - a vonalat (de még jobb egy törött pengéjű kés végét megélezni, ezzel nagyobb erővel vághatunk),
majd a másik oldalon is megismételjük, végül letörjük, a széleket könnyedén átcsiszoljuk.
Ha gyorsan kell felragasztanunk néhány dúcot, jó szolgálatot tesz a papírboltokban is vásárolható kétoldalú ragasztó. Néha nagyon gyorsan kell nyomnunk valamit. Például az eredményhirdetés előtt pár perccel derül ki: kevés az oklevél. A tamponnyomó gépekhez használt festékek néhány másodperc alatt száradnak, ha tartunk egy keveset, megoldhatjuk a gyorsnyomás problémáját. Persze a festék ára majd tízszerese
a magasnyomó festékének.
Ha nagy tömegben kell vésőket gyártanunk, célszerü beszerezni egy kis elektromos asztali köszörügépet.
A mi köszörünkön egyik oldalon egy kő forog, ezzel szabjuk le a pengéket, alakítjuk ki az él profilt. A másik
oldalon egy fakorong, ennek külső felér e Palmatex-szel durva csiszolópapírt ragasztunk, ezzel gömbölyí tjük le a fanyeleket, belső felére üvegpapírt, ezzel végezzük a vésők finom élezését. (Ha a papír elkopik,
letépjük, újat ragasztunk.) Mivel a vésők időnként eltörnek, állandóan gyűjtjük a rossz esernyőket, seprű
nyeleket.Ami.kor az iskolában kihirdettük: minden esemyőért adunk egy metszetet, napok alatt összegyűlt
vagy harminc ernyő.
A nyomdában mindig marad ki némi festék, amit már nem tudnak elhasználni. De még a gépből kiszedett
maradék festéket is felhasználhatjuk, ha kissé felhígítjuk, majd átfolyatjuk ritka szövésű ruhán. (Néhány
óra alatt átcsorog.) PVC-padlót hulladékként is vásárolhatunk, vagy kaphatunk olyan üzemektől, ahol
ezzel dolgoznak. Epítőipari vállalatok, járműjavítók stb.
Milye~ mennyiségek fogynak? Ami.kor Kiss Anna összes versét illusztráltuk, nagy méretű dúcokon,
160m PVC-padlót fogyasztottunk el négy hónap alatt. Míg ha aprólékos munkával vésünk gazdagon
alakított felületeket, két hónapig elég egy gyereknek egy hússzor harminccentis lemez, és néhány csepp
festék.
Ha van egy számítógépünk, jó minőségű nyomta tóval, akkor a különböző szövegeket kiszedhetjük szövegszerkesztővel. Ha az apróbetüs, tehát kimetszhetetlen szövegeket is magunk akarjuk nyomni, pauszpapírra nyomtatjuk, majd magasnyomólemezre másoltatjuk a nyomdában. Persze, ha készítünk egy kis levilágító berendezést, magunk is elkészíthetjük a lemezeket. Számítógép segítségével készíthetjük el katalógusainkat, prospektusainkat, ezzel vezetjük az egyesület könyvelését, intézzük levelezését is. Ezt a könyvet
is számítógépen szerkesztettük.

No, de: honnan vegyünk minderre pénzt?
A kötetben leírt nagyon egyszerű, házilag elkészíthető eszközökkel is lehet kiváló minőségű nyomatokat
készíteni. Ha azonban egyszer beindul a műhely, valószínűleg mindenki szeretne egy jó nyomógéppel nagy
méretű dúcról,jó minőségű papírra sok nyomatot nyomni. Ez pedigmár nem olcsó mulatság. A Metszőkör
három legfontosabb bevételi forrása a grafikák árusítása, a pólónyomás, illetve alkalmi meghívók, emléklapok, képeslapok nyomtatása. Egy grafikaműhely el tudja tartani magát, feltéve, hogy sikerült eladható
minőségű metszeteket készíteni. Ahhoz persze, hogy számlát tudjunk adni, valami jogi hátteret kell találnunk. A bevételeket kezelheti a diákönkormányzat, a diáksportegyesület, vagy egy alapítvány, de előbb-_
utóbb célszerű önálló egyesületet alapítani.

Végül néhány szót műhelyünkröl.
A Metszőkör a szolnoki Széchenyi
krt-i testnevelés tagozatos általános
iskolában működő képzőművész kör.
Metszünk, festünk, rajzolunk, szobrászkodunk, fényképezünk, videózunk, mint bárki más. Emellett persze
métázunk, kri.kettezünk, meg mindenféle játékot játszunk, szabadban, szobában. Énekelünk, kamarazenére ragadtatjuk magunkat ha hangszerekhez jutunk, verseket mondunk és hallgatunk, néha írunk is. Nyáron meg biciklizünk az országutakon, metszegetjük amit látunk. Ha kedvet kaptál ehhez az élethez, küldj metszeteket, körünkbe mindig van felvétel.

~
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Ajánlott irodalom
A rajztanulás első lépéseit segítő kiadványok
Haranghy Jenő: A rajzolás iskolája. Kurucz Gábor, Budapest, 199 l.

Sznl11i Zolt<ín

A kock:ltól ,1z .Jktig

Szalai Zoltán: A kockától az aktig. Múzsák, Budapest, 1988.
Szávai István: Rajzoljunk együtt. Verseghy könyvtár, Szolnok, 1988.

Elmélyültebb tanulmányokhoz
Barcsay Jenő: Ember és drapéria. Corvina, Budapest, 1958.
Barcsay Jenő: Művészeti anatómia. Corvina, BudaJ><,:st, 1968.
Leonardo: A festészetről. Corvina, Budapest, 1973.

---------------

„Tizenhatéves koromra úgyrajzoltam mint Raffaello, dc egy élet kellett hozzá, hogy megtanuljak úgy
rajzolni, mint egy gyerek!" - mondta Picasso. Ha tehát már kitűnően rajzolunk látvány után, kezdödhetnek amég mélyebb tanulmányok. Megtalálni saját nyelvünket, önmagunkat, a formák világában. Ehhez
könyvtárnyi „szakirodalmat" ajánlhatnánk, művészeti albumokataz öskortól napjainkig. Itt helyhiány
miatt csak egyetlen kötetre futja, amit nem kerülhet meg egyetlen, gyermekrajzzal foglalkozó szakember
sem.
Kováts Albert: A rajl'Iól. Corvina, Budapest, 1973.
Somogyi Győzö. Belső tárlat sorozat. Kráter Kiadó. Budapest, 1993.

Szép metszeteket találhatunk:
M. C. Escher: Grafikák és rajt.ok. Benedikt Taschen, 1992. (Magyar kiadás: Kulturtrade Kft. Budapest)
Bán András: Gyulai Líviusz. Corvina, Műhelytitkok sorozat, 1978.
Fenyö lván: Dürer, Albrccht fametszetei és rézmetszetei. Budapest, 1971.

Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. Kritcrion, Bukarest, 1978.
Csengey Gusztáv: A mocsarak királya. Móra, 1983. (Gyulai Líviusz illusztrádóival.)
Leonard dc Vries: Furcsa találmányok. Móra, 1982.
Erdélyi Csillagok. Népszava kiadó, 1988.

A linómetszet és egyéb technikák
Szabados Árpád: Metszés és nyomtatás. Corvina,
Budapest.

SZÁ l'M ISTVi..V

Képzőművészet iskolája I-11. Képzöművés1eti
Alap Kiadóvállalata, Budapest 1976

Nyomdaipari Enciklopédia. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.

Alkalmazott _g rafikai munkákhoz:
Szán tó Tibor: A betű. Akadémiai Kiadó, 1965.
Szántó Tibor: Könyvtervezés. Kossuth Nyomda
Budapest, 1988.

A Metszökör tervezett kiadványai:
Rajzoljunk együtt 2. átdolgozott kiadás.
Illusztráljunk együtt!
Játsszunk együtt!
Ismerjük meg együtt a képzőművészeti technikákat!
Vizuálpcdagógiai tanári kézikönyv
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Akötet kiadásához támogatást nyújtottak:
Ifjúsági Közösségeket Támogató Alapítvány
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Néhány hasznos cím
A Pannoncolor Képzőművészeti Szakkereskedelmi Hálózat boltjai:
PANNONCOLOR raktáráruház
l l 07 Budapest, Baraj>ás u. 25
KÉPCSARNOK Művészellátó Bolt
1065 Budapest, Nagymező u. 45.
1088 Budapest, József krt. 11.
ÁPISZ Művészbolt
SZÉPMA Művészbolt
1062 Budapest, Andrássy u. 69-71.
PALETTA Művészellátó
1062 Budapest, Andrássy u. 84.
GRAFIKA DEKOR
1054 Budapest, Bajcsy-Zs. út 34.
PINT- PUS Papír-Írószer
1182 Budapest, Üllői út 451.
FESTÖK HÁZA /TRICOLOR/
6500 Baja, Bezerédy u. 16.
Művészellátó
4031 Debrecen, István u. 33.
ART-CINÓBER Dekorbolt
3300 Eger, Csiky S. u. 15.
Menedzser Bolt
9021 Győr, Baross G. u. 27.
Papír-Írószer
9021 Győr,CzuczorG.u .3 .
Papír-Írószer
9024 Győr, Bem tér 1.
Művészellátó
3200 Gyöngyös, Szent Bertalan út 2.
Papirusz
6800 Hódmezővásárhely, Deák F. u. 19.
CSORBA PAPÍR
7400 Kaposvár, Csokonai u. 8.
DEKOR _:ART
6000 Kecskemét, Munkácsy M. u. 14.
ART-DEKOR STÚDIÓ
8360 Keszthely, Delden tér 2.
NAGY ÉS TÁRSA GALÉRIA
3526 Miskolc, Szentpéteri kapu l/ A.
Papír-írószer
9200 Mosonmagyaróvár, Hild János tér 3.
PAPP-IRON
4400 Nyíregyháza, Arany J. u. 4/A.
ARANYECSET
7622 Pécs, Rákóczi út 46. Római szint 10.
ÁRKUS Papír- Írószer
3100 Salgó tar jan, Vásártér 1.
Papír- Írószer
9400 Sopron, Várkerület 110.
Papír- Írószer
9400 Sopron, Várkerület 76.
ARTIMPEX
6723 Szeged, Kárász u. 5.
Dekorációs és MűvésLvakbolt
6723 Szeged, Kazinci'.)' u. 7.
Mini ART GALÉRIA
7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 78.
NAGY SÁNDOR képkeretezés
2000 Szentendre, Bercsényi u. 3.
KAOLIN Művészellátó
5000 Szolnok, Ady Endre u. 3.
KÁRMIN
9700 Szombathely, Fő tér 23.
ART- SERVICE Képzőművészeti Bolt
2800 Tatabánya, Gál Istvan ltp. 526.
MG Művészellátó
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.

1/262-9359
1/132-6163
11114-2602
l/351-7955
l/153-2358
l/131-1744
11291-2013
79/323-228
521439-020
36/410-238
96/320-966
96/311-733
96/312-802
37/360-079
62/ 341-414
82/314-909
76/325- 140
83/313-106
46/412- 363
96/213-893
42/310-353
721327-518
32/316-261
99/311-452
99/ 311-724
621311-817
62/322-973
74/319-131
26/312-067
56/342-326
94/315-999
34/336-945

PVC padlót a Pannonplast diszkontboltjában vásárolhatunk. Budapest, Nagytétényi u. 6 7. T: 1/22 61418
Nyomdafestéket !-ilós kiszerelésben a Budacolor festékgyártó! vehetünk. Budapest, Haros u. 11.
1 /226 - 55 33. Ujabban sok helyen n~· ílnak nyomdaipari Si'.aküzlctck, ők is forgalmazzák a Budac.:olor
festékeit. Jász-Nagykun Szolnok megyebcn például a:
Magenta 2000 KFT Nyomdaipari és dekorációs szaküzlet. Szolnok, Baross út 2 6. T: 5 6137 7 410
Használt és új nyomdagépeket, más nyomdai alapanyagokat a Typografika Szerviz forgalmaz. Budapest, Fiastyúk u. 4 - 8. T: 120-2 2 11
Nyomdahengerek öntését vállalja: Béta-Roll Hengergumizó Rt. 8658 Bábonymegyer T: 84/ 320
513, Budapesti kirendeltsége: 1142, Budapest, Tengerszem u. 14. T: 2 519437. Valamint: Poligráf
Gépipari és Szolgáltató BT. 1181 Budapest. XVIII. ker. Parázs u. 2 7. T: 290-7252
Kézzel merített papírt vásárolhatunk: Vincze László Szentendre Angyal u. 5. T: 26/ 314-328
Olcsón vásárolhatunk gyönyörű művészeti kiadványokat a Corvina kiadónál, Budapest, Vörösmarty
tér l. T: 11117-5185
A Miskolci Galériában és a Herman Ottó Múzeumban megvásárolhatók a Miskolci Grafikai Biennálék
katalógusai.
Ha valaki a kötetben bemutatott eljárásokat, berendezéseket élőben is szeretné látni, műhelyünkben
mindig szívesen látjuk, levelekre is válaszolunk. Szolnoki Metszőkör Szolnok, Széchenyi krt. 10.
Postacím: 5005 Szolnok Pf. 54. T: 56/ 422-886
A Zánkai Gyermekgaléria rendszeresen szervez grafikai táborokat,jlletve felvilágosítást tud adni a lakóhelyhez legközelebb működő grafika körökről. Zánka, Gyermek Udülő Centrum T: 8 7 / 3 68-4 40
A gyártók, boltok címe persze változhat. de általában ki lehet nyomozni új helyüket.
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Dörzsöltél már át papírlap alá tett pénzdarabot ceruzával?
Lépkedtél fura ábrákat a hóba?
Nyomtad már papírra a festékes tenyered?
Mindezzel a magasnyomás különböző technikáit alkalmaztad. A pénzdarab, a cipőtalp, a tenyered volt a
nyomó felület, amely nyomot hagyott az alapon.
Néhány egyszerű eszköz segítségével... ..

olyan nyomódúcokat készíthetsz PVC-padlóból, papírból, fából, egyéb anyagokból, amelyekről ...

1

1 '

ME8HIV.o:

képeket,

emblémákat,

alkalmi meghívókat is
sokszorosí tha tsz.

Ha nyomataidból küldesz néhányat a Szolnoki Metszőkör címére, részt vehetsz a „Magyarország gyermekszemmel" akcióban.

Könyvünket 8 éves kortól ajánljuk.

