
A KÖNYVORNAMENTIKÁRÓL.

I r t a  RUZICSKA GYULA.

J3 , könyvornamentika egyidős az első szétszedhető betűkkel 
nyomtatott könyvvel. Az első könyvnyomtatók, mint Gutenberg 
János is a harminczhatsoros bibliában, arra törekedtek, hogy a 
középkor írott könyveit nemcsak a betűk alakjára, hanem az 
azokban előforduló díszítményekre nézve is lehetőleg hűen 
utánozzák. Ezek a díszítmények leginkább a többé-kevésbbé 
művésziesen kiállított inicziálékból állottak, melyek a szöveg
gel legtöbbször semmi összefüggésben nem voltak és csak 
utánozták vele a középkor előtti kolostori írók ama megszoká
sát, melylyel azok a kezdetet az első sorból aránytalanig 
kinyúló inicziáléval (legtöbbször egy I-vel, mint kezdete az 
incipit =  »itt kezdődik« szónak) tárták kiemelendőnek.

A renaissance-stil uralma azután mindjobban kiterjeszté 
befolyását a könyvornamentikára is és az olasz mesterek igen 
figyelemre méltó fej-, oldal- és záródíszeket állítottak elő e 
stílben, persze csak árnyéklatnélküli körvonal-rajzban. Az első, 
ki a könyvornamentikába erősebb alapot hozott, a Velenczébe 
letelepedett német származású Rathold volt (1477).

A francziáknál, kik a könyvnyomtatás első évtizedeiben a 
könyvornamentika szempontjából nézve semmi kiválót nem



3 0 A KÖNYVORNAMENTIKÁRÓL

teremtettek, csak a XVI. század kezdetén (1543) találunk a 
Torrey Gottfried által Horatius czímlapjához metszett díszítmény
ben említésre méltót. Néhány évvel később azonban már a 
francziák is megkezdték a relief-ornamentek használatát, bárha 
ezek a jóizlés alászállását tüntetik is elő.

A német könyvornamentikába Dürer Albert, Holbein stb. 
művészete lehelt életet. Ezek nemcsak a karczoló-művészetet 
emelték magas fokra, hanem a könyvdíszítéshez felette alkal
mas fametszés technikájának is új pályát nyitottak. Dürer 
példája általános utánzásra lelt és a reformáczió által addig 
hallatlan mérvre emelkedett olvasásvágy a könyvnyomtatás 
emelkedésével a könyvornamentikát is nagyban fejleszté. De 
az emelkedés nem tartott sokáig. A reformáczióból keletkezett 
harczok mindjobban háttérbe szoríták az érdeklődést a művé
szet és tudományok iránt és a harminczéves háború (1618— 
1648) teljesen meg is szűntette azt. Innen ered, hogy a XVII. 
századból eredő német művek legtöbbje, a nyomás hiányos
sága mellett, az ornamentikában is nagy szegénységet árúi el.

A mint a harminczéves háború okozta hanyatlásból a könyv- 
nyomtatás új életre kezdett ébredni, szemben találta magát a 
rokokko-korral, mely a szépen fejlődésnek indúlt fametszést 
alárendelte a rézmetszetnek, mit mind-mind általánosabban 
kezdtek alkalmazásba venni az értékesebb könyvek díszítésére. 
Egész oldalakat betöltő illusztrácziók, czímlapok, inicziálék, 
fejléczekhez és záródíszekhez csaknem kizárólag rézmetszetet 
használtak. Az mitsem határozott, hogy ennek következtében 
a  díszített könyveket kétszer (a szöveget külön és a  rézmet
szetet külön) kellett nyomni, mert akkor az idő nem volt oly 
drága, mint ma. De miután a rézmetszetet sehogy vagy csak 
nehezen tudták a szedéssel összhangba hozni, a XIX. század 
elején már letűnik a  rézmetszetek uralma, hogy újból helyet 
adjon a fametszetnek.

Nagyon természetes dolog, hogy hazánkban, melynek első 
könyvnyomtatói vagy idegenből kerültek hozzánk, vagy idegen
ben — leginkább Németországban — sajátították el a könyv
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nyomtatás művészetét, a könyvornamentika mindenben a  kül
földi szokások és periódusokhoz alkalmazkodott. Innen ered, 
hogy a régi magyar könyveket vizsgálva, sem az ornamentiká
ban, sem a betűk, sorok stb. elrendezésében figyelemre méltó 
sajátosságot fel nem fedezhetünk.

Nem is csoda, mert az első könyvnyomtatók, mint már 
előbb is említém, teljesen rabjai voltak a középkor előtti idők 
kolostori könyvírók szokásainak. A mint ezek századokon 
keresztül vörös tintával írták a czímeket és a szövegben kieme • 
lendő szavakat, úgy ők is vörössel nyomtatták ezeket; a mint 
a  kézirású könyvekben a czímlapok használata nem volt szo
kásban, azt a könyvnyomtatás első évtizedeiben nyomtatott 
könyvekben sem találjuk. Csak 1476-ban egy Velenczében 
nyomtatott könyvben látjuk az első czímlapot, mely után e szo
kás általánossá vált.

A mint e rövid visszatekintésből látjuk, a könyvek díszíté
sére a múltban inicziálékat, fej- és oldalléczeket, záródíszeket és 
illusztrácziókat használtak, vagyis az ornamentika ezekben 
talált alkalmazásra. Ugyanezeket használjuk ma i s ; haladás e 
téren csak abban van, hogy az előbb felsorolt díszítmények 
ma művésziesebbek és oly számosak, hogy bármely különleges 
műhöz is válogathatunk belőle alkalmasabbnál alkalmasabba
kat. Mindemellett nem nagyon válogathatunk az olyan könyvek 
közt, melyek a művészies kiállításra való törekvés mellett 
elárulnák azt a zavartalan összhangot is, melynek egy könyv 
minden részletében — az esztétika szempontjából nézve — 
meg kell lenni.

Az alábbiakban tehát azt kisértem meg kimutatni, miként 
lehet ezt a legegyszerűbb módon megvalósítani.

A könyvnyomtatás művelete, mint minden olyan, mely 
emberi kéz által képezve a szépnek szolgál és a szemet gyö
nyörködteti, kétségtelenül a művészethez tartozik, és így mint 
a  műipar minden ágában, a könyvnyomtatás termékeiben is 
első kívánalmat képez, hogy a munka czélja tekintetbe vétes
sék és hogy minden külső díszítés, melvlyel azt ékesíteni akar-
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juk, ehhez a czélhoz alkalmaz
kodjék.

Korántsem mondom ezzel 
azt, hogy én ahhoz, hogy vala
mely könyvnek művészi külsőt 
kölcsönözzünk, az ornamentek 
stb. használatát feltétlen szük
ségesnek tartanám, mert az a 
könyv, melyben hogy előállítóik 
értelmes, czéltudatos munkások 
voltak, észre lehet venni abból, 
hogy a szavak közti hézag egyen
letes, az elválasztások helyesek, 
a használt betűfajok egyforma 
jellegűek, a czímsorok elrende
zése és beosztása szabályszerű, 

a nyomás tiszta és egyenletes, előttem és bizonyára mások 
előtt is szépnek tűnik elő, még akkor is, ha az ornamentet 
még egy szerény záródísz alakjában sem fedezem fel benne. 
Az ilyen szabályosságot feltün
tető könyv minden egyes olda
lát síkornamentnek képzelem, 
melyen a szem éppen úgy, mint 
a szép ornamenten, semmi sza
bálytalanságtól nem zavarva, 
kellemesen nyugszik. Ellenben 
az olyan könyv, mely a leg
szebb ornamentekkel, inicziálék- 
kal stb. van díszítve, de egyéb
ként elárúlja, hogy előállítói a 
szép anyagot nem tudták értel
mesen alkalmazni, semmi esetre 
sem fogja reánk a szép benyo
mását tenni, miután a szabály
talan dolog sem szépnek, sem
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művészinek nem nevezhető. Tehát ha nem tartom is feltétlen 
szükségnek könyvekben az ornamentek használatát, annyira 
szükségesnek mégis tartom, hogy mind ott, a hol a művészi 
hatást ezzel is fokozhatjuk, vagy pedig a hol a szedésben 
gyakran előforduló szabálytalanságot ezzel elenyésztethetjük 
vagy mérsékelhetjük, a fentebb említett első és legfőbb kivá
nalom szem előtt tartásával észszerűen használjuk.

Először is jöjjünk tisztába azzal, hogy minden irányú könyv 
megtűr-e magán ornamentet ?
Igenis m eg ; nemcsak az úgy
nevezett díszművek, a melyeket 
évszázadokon át megőriznek a 
könyvtárak, hanem a tiszavirág
életű, napi szükségletre szánt 
könyvek is. Nemcsak a palotán, 
hanem a pásztorkunyhón is jól 
mutat a díszítmény, ha az m ű
vésziesen van alkalmazva. Csu
pán arra kell ügyelni, hogy 
komolyabb irányú műhöz ko
molyabb, könnyed irányúhoz 
derűsebb díszt és szimbolikust 
csak ott használjunk, hol a szim
bólum összhangban áll a mű 
tartalmával. E főszabály isme
rete után térjünk át a részletekre és elkezdve a czímlapon, men
jünk végig egy díszített könyvön.

A régi könyvek czímlapjain nagyon gyakran találunk orna- 
nrenteket alkalmazva. Egy helyt keretként, máshelyt nyomtató- 
jelvényként vagy a szöveget az impresszumtól elválasztó térben 
használták azt elődeink ; sőt e század elején még a hetvenes 
évekből is láthatunk czímlapokat, melyen a rézmetszetéi czínt- 
lap utánzásaként a sorok kacskaringós vonásokkal (Züge) 
vagy az akkortájt annyira kedvelt Flinsch-féle epheu-indákkal 
vannak díszítve. Van tehát jogalap arra a múltból, hogy a mikor
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szükségesnek látjuk, a czím- 
lapon is alkalmazhassunk orna- 
mentet.

így például, ha olyan czím- 
lapot szedünk, mely csupa rövid 
sorokból áll, vagy pedig csak 
a főczímsor elég hosszú arra, 
hogy egész sort csinálhassunk 
belőle (1. 1. ábra), az ornament 
alkalmazása nemcsak kívána
tos, hanem feltétlenül szükséges 
is, mert ha valamely czímlapon 
legalább két-három, az oldal szé
lességének megfelelő sort nem 
alkalmazhatunk, az a czímlap, 
bármily kifogástalan is külön

ben, nem szép, mert nem szabályos, nem alkot egyenszöget. 
Ilyen esetben legtöbbször azzal segít magán a szedő, hogy a 
főezímet képező rövid sort vagy, a mi még rosszabb, a jelen
téktelen másod-harmadrendű czímsorokat akkora nagy és szé
les betűkből szedi, melyek jókora ritkítással a sor egész szé
lességét betöltik. Ez aztán azt eredményezi, hogy a betűk a 
könyv nagyságával nincsenek arányban : kicsi házon nagy 
ablak, tehát ismét szabálytalanság, mi szépnek nem nevezhető.

A 2-ik ábra, mely ugyanazt a czímlapot ornamenttel díszítve 
tünteti elő, nemcsak azt magyarázza meg, hogy miként lehet 
ilyen esetben a szabálytalanságot elkerülni, hanem azt is, hogy 
az ornament használata ellen a czímlapon sem tehetünk kifogást. 
De az ornamentnek a czímlapon alkalmazásánál és m ásutt is 
mindenütt, főfeltételt képez, hogy az a használt betűk kinyoma
tával (világos, sötét) és a könyv további lapjain használtakkal 
stíl tekintetében összhangban álljon.

Feleslegesnek tartom arról beszélni és több példával is 
dokumentálni, hogy a leleményes szedő mily számos esetben 
segíthet egy-két ornamentdarabkával a czímlapok szedése köz-

A FEJDISZEK.

v |-H. gyrészt a  míg díszére szol- 
i gál a könyvnek, m ásrészt 

őrzi annak szabályosságát. Ez 
utóbbi rendeltetése sokkal fon
tosabb az elsőnél, éppen azért 
annak az oldal terjedelm ével min
dig arányban kell állani, vagyis 
az oldal szélességénél sem hosz- 
szabbnak, sem rövidebbnek nem 
szabad lennie. Figyeljük csak 
meg a fenti példát, hol a  fejdísz 
keskenyebb az oldal szélességé-

4. ábra.
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ben előforduló szabálytalanságokon, mert ha egyszer megálla
pítottuk azt, hogy a czímlapon épp oly jogos az ornamentek 
használata, mint bárhol másutt, az értelmes szedő úgyis rájön 
annak helyes alkalmazására.

Az ajánló czímlapon, mely a főczímlap után következik, 
szerintem ornamentnek helye nincsen. Annak a néhány sor
nak, melyből ez áll, úgy kell hatni, mint a fehér márvány
lapba vésett betűsoroknak. Éppen ezért mindenkor kezdőbetűk
ből szedjük és sohasem írásbetűkből, melyek a szöveghez 
használt betűktől oly élesen elütnek.

Egészen másként áll a dolog a külön lapra helyezett fejezet- 
czímeknél, és a mit még előbb kellett volna említenem, a 
szennyczímeknél. Ezek már mintegy megkívánják, hogy orna- 
menttel díszítsük, jobban mondva a túlságosan üres oldalt 
azzal telítsük. Ha már az az egy sor ott lebeg abban a nagy 
üres térben, adjunk neki szárnyakat, hogy ezt könnyebben 
tehesse. Természetesen ide csak vonaldiszítményt (1. 3. ábra) 
használhatunk és ennek is a betűk alapvonalánál inkább gyön
gébbnek, mint erősebbnek kell lenni, nehogy nehézkességével 
— a  mi a nagyobb térben erő
sebben kitűnik — rontsa az ed
dig szerencsésen megállapított 
összhangot.

Az előszónál már alkalma
zásba jön a fejdísz és az inicziál, 
jöjjünk tehát tisztába először is 
azzal, hogy mi a rendeltetése a 
fejdísznek és inicziálénak.

A régi nyomdászoknak ál
landó törekvésök volt, hogy a 
könyvekben minden legkisebb 
teret gazdaságosan felhasznál
janak, minden oldalnak eg3̂ en- 
szögét megőrizzék és a szedés
ben minél kevesebb hézagot al-

AZ INICZIALEK.

em lítettem , hogy kezdet- 
r"H) ben az inicziálé egysze- 

r L í  CJ  rűen u tánzása volt az 
írott könyveknek, később azon
ban a  töm ött oldalakon jelzője 
volt az ú j kezdetnek. Ma azon
ban, midőn m ár m egszoktuk a 
könyvekben pazarabbúl bánni a 
he ly ije i és a szorosan egym ás
hoz nem tartozó dolgokat czím- 
sorokkal, vonalakkal s tb . hatá
ro ljuk  el egym ástól, ez a  rendel-

5. ábra.
3*
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kossanak. Ez utóbbi körülmény következtében találjuk a régi 
könyvekben a kimenetsorokat is sorrendes ornamenttel kitöltve. 
A fejdísz (vagy fejlécz) tehát nemcsak díszül szolgált, hanem 
különösen arra, hogy az által az oldal egyenszöge meg legyen 
őrizve. Abban az időben, éppen úgy mint ma, szükséges volt 
egyes dolgokat jobban elhatárolni a könyvben, a mi legtermé
szetesebb módon úgy történt, hogy külön lapon kezdték. Ezt 
megtehették volna ugyan a nélkül is, hogy azt az oldalt lejebb 
kezdjék (lecsapják), ámde ezzel 
olyan esetben, midőn az előbbi 
fejezet teljesen megtöltötte az 
utolsó oldalt (spiczkolumnát), 
czélt nem értek volna. Ezért kel
lett tehát lejebb kezdeni az ol
dalt és az ebből eredő arány
talanságot fejdíszszel eloszlatni.

Az inicziál, mint előbb emlí
tettem, kezdetben egyszerűen az 
írott könyvek utánzásának ered
ménye, később azonban a tö
mött oldalakon az új kezdet jel
zője volt. Ma azonban, midőn 
már megszoktuk a könyvekben 
pazarabbúl bánni a helylyel és a 
szorosan egymáshoz nem tar
tozó dolgokat czímsorokkal, vonalakkal stb. határoljuk el egy
mástól, ez a rendeltetése megszűnt és különösen mikor czím- 
sor áll a kezdet előtt, pusztán díszül szolgál a könyvben.

A fejdísz tehát, midőn egyrészt díszére szolgál a könyvnek, 
másrészt őrzi annak szabályosságát. Ez utóbbi rendeltetése 
sokkal fontosabb az elsőnél, éppen azért annak az oldal terje
delmével mindig arányban kell állani, vagyis az oldal széles
ségénél sem hosszabbnak, sem rövidebbnek nem szabad lennie.

Figyeljük csak meg a 4-ik ábrát, hol a fejdísz valamivel 
keskenyebb az oldal szélességénél, nem szemsértő szabály

ww
Gyémánttüzű sugarán
Ott a  napnak : 
Szivárványszín virágok

w N yitogalnak.

w*
Paradicsom -m adarak
Énekelnek, 
Árnyában az illatosw Leveleknek.

w — Engemet, ha  néhanap

ww
Arra járok ,
Bólintgatva koszontnek 
A virágok.

w K öszöntenek vidám anw A virágok,

w Mintha tudnák felőlem 
Hova já rok .

6. ábra.
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talanságot árúl-e az el? nem élesen tünteti-e elő, hogy itt a 
fejdísz nem felel meg annak a rendeltetésnek, mit előbb emlí
tettem ? Persze legtöbbször azért követi el a szedő e szabály
talanságot a fejdísz alkalmazásánál, mert a legtöbb nyomda 
rendelkezik néhány kész fej díszszel, a mit szedni nem kell és 
ha az esetleg 22 ciceró széles, minden lelkiismereti furdalás 
nélkül oda helyezi a 24 vagy 26 ciceró széles oldalra is, a 
helyett, hogy egy-két vonallal vagy sorrendes ornamenttel meg

felelően megszélesítené, a mint 
ezt az 5-ik ábra mutatja és azt 
is, hogy ezáltal az oldal szabá
lyosságához nem férhet szó.

A fejdíszek alkalmazásánál 
nagyon sokszor látjuk azt a hi
bát is elkövetni, hogy mikor a 
fejdísz több darabból álló orna- 
mentből van szedve, a  körülfogó 
sorrendes ornament egészen más 
stilű és sokszor erősebb alap
vonalú, mint a közbülső főorna- 
ment. így legutóbb is láttam egy 
különben sok tekintetben szé
pen kiállított nagy művet, mely
ben a fejdíszek három-négy 
ornament-sorból vannak szedve: 

a közép-ornament gót stilű, ezt körülfogja a görög (meander), 
ezt ismét olasz renaissance stilű ornamentsor. Hát ezek az 
ornamentek kiilön-kiilön nézve igen szépek, de egy csoportban 
nemcsak nem művésziek, hanem a szedő nagyfokú tudatlan
ságát árulják el.

A ki ornamenttel dolgozik, annak ismernie kell a külön
böző stíleket; tudnia kell azt, hogy egy művön kétféle stilű 
ornament nem állhat; hogy ha a főornamentet több ornament
sor folyja körül, úgy ezeknek a szélek felé mindjobban el kell 
mosódniok, más szóval: a szélső ornamentnek mindig vilá

Gyémánttüzű sugarán 
O tt a n a p n ak : 
Szivárványszín virágok 
Xyitogatnak.

Paradicsom -m adarak
Énekelnek,
Árnyában az illatos 
Leveleknek.

— Engemet, ha néhanap 
A rra járok ,
Bólintgatva koszöntnek 
A virágok.

7. ábra.
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gosabbnak kell lenni a közbülső, főornamentnél. Az nem 
kifogás, hogy »a nyomda nem rendelkezik elég ornamenttel«, 
mert ha nincs megfelelő stilű és árnyéklatú ornament a szélek
hez, lénia mindig van és ezt, kivéve a rokokko-stilt, megtűri 
maga mellett minden ornament.

Az inicziálék alkalmazásáról már annyit írtak, hogy szinte 
restellem is vele foglalkozni, de valamit még sem hagyhatok 
említés nélkül. Ugyanis az inicziál éppen úgy, mint a fejdísz,

legtöbb esetben dísz a könyv
ben és éppen azért gyártják ezt 
az öntödék különböző stílben, 
hogy legyen miben válogatnunk 
s az olyan könyvben, melyben 
példáúl minden más ornament 
renaissance stilű, ne használjunk 
gót vagy rokokkó stilű inicziált. 
Az alkalmazás módjánál pedig 
tartsuk figyelemben, hogy mi
után az ornament nem arra való, 
hogy vele a könyvoldal egyen- 
szögét rontsuk, hanem helyre
hozzuk, ne ugrassuk ki az ini
cziált sem fölfelé (1. 4. ábra), sem 
oldalt a betűsorok közül, hanem 
ékeljük közéje úgy, hogy az a 

betűsorokkal együtt szabályos négyszöget képezzen (1. 5. ábra).
Ha véleményem szerint eddig sikerűit bebizonyítanom azt, 

hogy az ornament a könyvben nemcsak dísz, hanem sok 
esetben nélkülözhetlen kellék a szimmetria helyreállításához és 
így persze megfelelő tudással és technikai ügyességgel alkal
mazva, bármily irányú könyvben helyet foglalhat, nem kell 
sokat bizonyítgatnom azt sem, hogy a költemény-kötetekben 
leginkább helyén van az ornament alkalmazása, mert hiszen 
a könyveknek e fajtája (sokszor még a verslábakban is) dicse
kedhetik a legkevesebb szimmetriával.

Minél nagyobb a fenm aradó üres 
té r, annál nagyobb a  záródísz is, 
melyek a  legtöbbször csúcsban 
végződnek. Ez az egyetlen saját*; 
ság  az, a  mi kifogásolható benne, 
m ert elveszi az oldal egyenszö- 
gét. Jelen példa is ezt mutatja.

8. ábra.
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Pedig mennyi kísérlet történt már arra, hogy a költemény
szedésbe valamelyes szimmetriát hozzunk be. A legegyszerűbb, 
legrosszabb és legköltségesebb ezek közűi az, hogy az olda
lakat bekerítjük. Hát én szívesen elismerem, hogy a szerény 
igényű emberek pompás díszt látnak abban, ha egy költemény
kötet oldalain léniákból alkotott (sokszor vörös vagy kék szín
ben nyomtatott) keret van, de azt sohasem hiszem el, hogy 
az a bekerítés a sorok aránytalansága által képezett szabály
talanságot is eloszlassa vagy 
legalább mérsékelje.

Hasonló szerencsétlen kísér
letnek tartom azt is, ha az oldal
képet oldaldíszszel akarjuk sza
bályossá tenni (1. 6. ábra), mert 
könnyen érthető okokból az ol
dalon csak baloldalt alkalmaz
ható és így ez oldalnak a nél
kül is megterhelt részét még 
jobban megterheljük, míg a má
sik oldalán egy-két hosszabb 
sor miatt az aránytalan üresség 
mégis fenmarad.

Ha tehát a technikai akadályo
kat okozó bekerítés, a semmi 
gyakorlati eredményt nem nyújtó 
oldaldísz helyett mégis a legegyszerűbb módon mérsékelni akar
juk a költemény-oldalak aránytalanságát, úgy alkalmazzunk 
minden oldalon fej- és lábdíszeket (1. 7. ábra), melyekbe eset
leg az oldalszámokat is befoglalhatjuk. Az ilyen díszeknek 
persze nem a költemények hosszához, hanem az oldalak teljes 
szélességéhez mérteknek és az egész könyvön végig egyformák
nak kell lenniök.

Ezzel felsoroltam mindama helyeket, melyeken a könyvben 
az ornament alkalmazást talál, vagyis a hol a könyv sza
bályos alakjának megőrzésére alkalmazni kell. Szándékosan
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Csodálkozom rajta , hogy betű
öntőinknek még nem ju to tt az 
eszökbe, hogy a fejdíszek mellé 
a befejező-oldalakhoz alkalm as 
olyan díszeket hozzanak forga
lomba, m elyekkel a szedő az ol
dalak egyenszögét m egtarthassa.

9. ábra.
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hallgattam arról a költséges passzióról, midőn az ornament 
mint az oldalakat körülfogó keret nyer alkalmazást, mert úgy 
vagyok ez ósdi szokással, mint mikor képzeletemben egy 
középkori városban barangolok. A gótikus ajtók, ablakok, 
kiugró erkélyek, mohlepte erős falakban itt is, ott is találok 
valami szépséget, de mit ér mindez, ha nem találom fel benne 
az aszfalt-járdát, liftet, villamos vasutat stb., szóval a prak
tikusságot, mely nélkül minden dísz csak por és ham u . . . Es 
miután belőlünk is ez lesz, gondoljunk a v ég re : a befejező 
oldalakra.

A befejező kolumnákon elmaradhatatlan kelléket képez a 
záróvonal vagy záródísz, melyekbe elődeink a finis, Ende (vége) 
szócskákat is több-kevesebb ügyességgel elhelyezték. Minél 
nagyobb a fenmaradó üres tér, annál nagyobb a záródísz is, 
melyek legtöbbször csúcsban végződnek. És ez az egyetlen 
sajátság az, mi kifogásolható benne, mert elveszi az oldal 
egyenszögét (1. 8. ábrát, melyben a pontozott vonal a záródísz 
által alkotott csúcsszöget tünteti fel).

Csodálkozom rajta, hogy betűöntőinknek még nem jutott 
eszökbe, hogy a fejdíszek mellé a befejező-oldalakhoz alkal
m as olyan díszeket hozzanak forgalomba, melyekkel a szedő 
az oldalak egyenszögét itt is megtarthassa és egyúttal a sok
szor nagyon is üres teret tetszetősen redukálhassa, olyan
formán, mint ezt a 9. ábra — hol ez két sarokdísz alkalma
zásával meglehetősen jól el van érve — feltünteti.

A leleményes szedő az eddig rendelkezésre álló ornamentek 
közt is találhat elég e czélra alkalmas darabot, melyeket szám 
talan variáczioban úgy állíthat össze, hogy az mindenkor az oldal 
egj^enszögelését segítse elő. A záródísz alkalmazását a befejező
oldalak alján alkalmazott dísz nemcsak nem zárja ki, hanem 
meg is kívánja.

*  *  *

Számolva az e könyvben rendelkezésemre álló helylyel, 
igyekeztem lehető tömören annyit fejtegetni e hálás témából, 
a mennyit a látottakból merített tapasztalatokból ítélve, a könyv
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ornamentika helyesebb alkalmazása szempontjából szükséges
nek láttam. Korántsem tartom azonban e dolgozatot kimerítőnek, 
sem szentirásnak egyik-másik állításomat s hiszem, hogy talál
kozik a szaktársak között olyan, a ki majd belekapaszkodik 
e dologba és akkor, ha szerkesztő barátomnak nem lesz te r
hére, e helyen ismét beszélni fogok arról, a mi e dologhoz 
még hozzátartozik és a miket csak azért hagytam el, mert 
különben túlságos hosszúra njailt volna e dolgozat.


