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19. Idézet bokeh háttér előtt
Ez az utolsó lecke nagyon egyszerű lesz, de a végeredmény igazán finom és stílusos.

Művészettel kapcsolatos idézeteket kerestem a Citaniumon, és a következőt választottam. A 
Föld sója c. filmből van ez a mondat:

„A fotográfus valójában a fénnyel rajzol. Egy ember, aki fénnyel és árnyékkal írja és újraírja a 
világot.”

Az idézethez olyan hátteret kerestem, ami illik hozzá, olyat ahol fény és árnyék szerepel és vé-
gül a következő hátteret találtam. Itt Te is letöltheted. Az M-es méretet használjuk a feladatban.

http://pixabay.com/hu/bokeh-h%C3%A1tt%C3%A9r-anyagminta-f%C3%A9nypont-716005/

A bokeh japán szó, jelentése köd, homály. A fotográfiában találkozhatunk vele leginkább, egy 
olyan jelenség formájában, amikor a téma hátterében, előterében, elmosott peremű fényfoltok 
jelennek meg.

Az alábbi betűkészleteket használjuk:
• http://www.fontsquirrel.com/fonts/foglihtenno07
• http://www.fontsquirrel.com/fonts/Bentham

Nyissuk meg a fotót:
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A segédvonalak pontos kijelöléséhez hozzunk létre segítő négyzetet. A téglalap kijelölő eszközt 
válasszuk ki, az eszközbeállításoknál a rögzített méretarány legyen 1:1. Húzzunk egy tetszőle-
ges négyzetet a margóhoz

A kitöltési eszközt válasszuk ki, az eszközbeállítás legyen teljes kijelölés kitöltése, majd kattint-
sunk a kijelölésen belül.

Kattintsunk a menüben a következőre: Réteg/Réteg automatikus vágása, hogy eltűnjenek a 
zavaróan távoli réteghatárok.
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Húzzuk be a segédvonalakat a vonalzóról függőlegesen és vízszintesen is. 

Töröljük ki a négyzetet. Válasszuk ki a szöveg eszközt és a Foghlighten 07 nevű betűkészletet:

 Méretét állítsuk be 16-ra, a színt fehérre és húzzunk egy keretet a segédvonalak mentén
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Az internetről, vagy bármely más programból (pld. szövegszerkesztőből) másoljuk ki az idéze-
tet: kijelölés után a ctrl C billentyűkombinációval.

Illesszük be a szövegkeretbe a szöveget. Ehhez a szövegkereten belül kattintsunk a jobb egér-
gombbal, majd válasszuk a helyi menüből a Beillesztés menüpontot.

Nézzük meg a szövegigazítást az eszközbeállításoknál. A sorkizárás most nem lenne szép, 
mert túl nagy a távolság a szavak között. A maradék három közül a középre igazítás néz ki a 
legjobban jelen esetben.
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Készítsük el az idézőjelet. Ehhez egy váltakozó vonalvastagságú, talpas betűtípust érdemes vá-
lasztani. Ez a Bentham. Az idézőjel leütése helyett vesszőt használjunk 100 pt körüli méretben.

Duplázzuk meg a vessző rétegét a Rétegek párbeszédablakban a Másolat készítése rétegről 
ikonra kattintva. Olvasszuk össze ezeket: a felső réteget választva, jobb egérgombbal hívjuk le 
a helyi menüt a Rétegek párbeszédablakban, majd az Összefésülés lefele menüpontot válasszuk

A réteg határvonalát itt is igazítsuk meg: Réteg/réteg automatikus vágása. Az átlátszóságot a 
Rétegek párbeszédablakban az Átlátszatlanság sávján vegyük vissza kb 50 százalékra.
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Hogy egy kicsit erősítsük a kontrasztot a szöveg és háttér között, alkalmazzunk egy szép effek-
tet. Válasszuk ki a Szűrők/Fény és árnyék/Xach-effektus menüpontot

Az alapbeállítások megtartása mellett a megjelenő ablakban kattintsunk az OK-ra.

A keletkező új rétegek átlátszóságát tetszőlegesen alakíthatjuk. Az árnyékon érdemes kicsit 
finomítani.


