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rJ_iipcsében, a könyvnyomtatás Mekkájában, egy tetőtől-talpig 
szakember húnyta le szemét örökre 1898. október hó 8-án. 
Waldow Sándor, a pomerániai születésű »Schweizerdegen«, 
mint Európa egyik legismertebb és legtermékenyebb szakírója 
szállt a sírba. Ez a jómódú szülőktől származott stolpi fiú 
Drezdában járja iskoláit s ugyancsak ebben a városban, a 
Meinliold és _/zaz könyvnyomtat ó-műhely ében kezdi meg tanulás
idejét. Két évi szorgalmas tanulás után azonban az ambiczió- 
zus fiatal ember főnökei beleegyezésével átmegy az újonnan 
alapított Liepsch és Reichardt czéghez, a hol a tulajdono
sok gondosan ügyelnek arra, hogy a kis Waldowból majdan 
nagy ember váljék. Itt végezte be tanulóidejét, a hol mint 
szedő-nyomó szabadúlt fel.

Manapság már a szedő-nyomókat csak olyanoknak tekintik, 
a kik csakis az »amerikai nyomdákban«, vagy legfeljebb a 
szegényes vidéki üzletekben állhatják meg a sarat, mert abban 
a véleményben vannak felölök, hogy az ilyenek se szedni, se 
nyomni nem tudnak megfelelően.

Waldow azonban mintaképe volt a szedő-nyomóknak, mert 
ő nem csupán betűszedő, nem csupán nyomó, hanem a szó
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szoros értelmében vett könyvnyomtató akart lenni. Ez volt a 
czélja és ezt el is érte. Tanúlni akart szüntelen, meg akarta 
ismerni a könyvnyomtatás minden ágát, hogy majdan mint 
a mesterek mestere, tanúlságos munkákkal oktassa arra az 
utódokat. Hogy erre képes legyen, nemsokára otthagyja Drez
dát és Dessauba megy a Katz testvérekhez, a hol mint akczi- 
densz-szedő két esztendeig működött. Innen azonban megint 
visszamegy Drezdába, a Fischer és Kürsten czéghez, majd jó 
idő múlva beteljesül vágya: Lipcsébe kerül a Giesecke és 
Devrient könyvnyomtató-intézetébe, a hol a finomabb akczi- 
dencziákban gyakorolhatja magát. Itt tett szert arra a tökéle
tességre, mely nevét később az Archív műmellékletei révén oly 
ismertté tette nemcsak hazájában, hanem a külföldön is.

A hajdani »Schweizerdegen« most már keresett akczidensz- 
szedő lett és belépett a lipcsei Edelmann-féle intézetbe, majd 
1857-ben a majnamelletti Frankfurtba ment, a hol a Saner- 
lander J. D. nyomda művezetője lett. Ezt az üzletet Waldovv 
meg akarta venni, később azonban mégis letett erről a szán
dékáról és újra visszament kedves Lipcséjébe, a hol 1860-ban 
a Querstrasse 3. sz. alatt könyv- és műnyomdát nyitott, melyet 
később a Brüderstrassen lévő saját telepére helyezett át.

Ez a közepes nagyságú nyomda azonban nem elégítette ki 
Waldovv igényeit s hogy üzletén lendíthessen, kiadó-vállalatot 
is létesített, hogy később teljesen a grafikai kiadványoknak 
és a szakirodalomnak szentelhesse munkásságát.

Az ambicziózus szakember azonban az ideális munkálko
dást szépen össze tudta egyeztetni a gyakorlatias, de hasznot 
hajtó dolgokkal. S míg egyrészt íróasztalán szaktudását örökíti 
meg, addig másrészt üzlete mellett állandó kiállítást rendez be 
eladásra szánt gépekből és nyomdai szerelvényekből.

A legjobb nevű betűöntőknek és gépgyáraknak elvállalja 
képviseletét, hogy így is tanúihasson, hogy lépést tarthasson 
a haladó korral. E vállalkozásai nagy arányokat öltöttek és 
bebizonyították azt, hogy a jó üzletek mellett se kell elhanya
golni a tollat annak, a kinek minden sora tanítás és a ki a tanúi-
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ságost a hasznossal becsületes módon össze tudja egyeztetni. 
Waldownak égjük legnagyobb alkotása a ma is megjelenő 
és 35-ik évfolyamát élő Archív f i ír  Buchdriickerkunst. Azt 
mondhatjuk, hogy az ennél régibb keletű Journal fü r  Buch- 
druckerkunst mellett ez volt az első és egyedüli olyan orgánum 
Németországban, a mely szorosan csak a szakirodalmat kulti- 
válta. Ennek a harminczöt kötetnek minden lapja tanúlságos 
gyűjteménye az elmúlt idők és a jelen kor szakirodaimának. 
Egész sereg munkatárs segédkezett ebben Waldownak, hog\r 
az olvasni szerető és haladni akaró szakembereket kalauzolja 
a folyton forrásban levő grafikai találmányok miként való 
helyes alkalmazásában. Ez volt Waldownak legkedvesebb 
alkotása és ettől még az utolsó években se tudott megválni. 
S habár ő maga már nem is dolgozhatott abba úgy, mint 
eleinte, azért hű dolgozótársait még az utolsó hónapokban is 
nem egyszer támogatta nagy tudásával.

Ha mást nem alkotott volna Waldow, mint ezt a szaklapot, 
akkor is érdemes tagja marad a német szakirodalomnak. Ámde 
az ő munkáinak száma légió. Közkézen forognak azok nem
csak Németországban, hanem minden olyan államban, a hol 
a német nyelvet megértik. Die Buchdriickerkunst in ikrem 
technischen Betriehe és nagyterjedelmű Encyclopddie dér gra- 
phischen Kiinste czímű munkái nemcsak a mi szakirodalmunk
ban, de más szakban is jóformán páratlanúl álló alkotások.

Más egyéb munkáiban is épp olyan alapos tudással érte
kezik Waldow a gyorssajtóról, mint a betűszekrényről; épp 
úgy járatos a festékek kezelésében, mint a czím- vagy akczi- 
densz-szedésben. A mit írt, azt többnyire közvetlen tapasztalá
saiból írta és művei mindenha kitűnő forrásmunkák lesznek 
azoknak, a kik szakirodalommal foglalkoznak. Nagy szak
tudását különben legjobban dokumentálja az, hogy a Brock- 
haus-lexikonnak is munkatársa volt.

Mikor ez a jeles szakember meghalt, azt hittem, hogj” 
legalább a német szaklapok parentálják el olyan tisztességgel, 
a milyenre ő számot tarthatott. És a német szaksajtó lég-
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nagyobb része alig húsz-harmincz sort szentelt annak a fér
fiúnak, a ki tudásával nemcsak nevének, de hazájának és a 
németségnek is hírnevet szerzett.

Ne ütközzünk meg ezen! Nagy elmék, kiváló tehetségek 
sorsa az, hogy kora félreismeri és kisebbíti azért, mert talán 
az mint üzletember is értékesítette tudását.

A versenytársak, a konkurrensek nem akarnak reklámot 
csinálni a halottnak azért, nehogy azzal ártsanak maguknak: 
az élőknek. Waldow is egy konkurrens vállalatot (Archív 
f i ir  Buchdruckerliunst)  hagyott hátra, a melyet utódai továbbra 
is fenn akarnak tartani. Ez az oka annak, hogy a nagy német 
szakíróról oly hidegen, oly közönyösen emlékeztek meg a 
német lapok.

Ez azonban nem kisebbíti Waldow érdemeit, mert a mily 
részben akarták őt kicsinyíteni üzleti szempontból most, nem
sokára olyan mérvben ismertetik majd működését a hiszto- 
rikusok, a kiknek Waldow érdemeire, az ő műveire okvetlen 
szükségük lesz.

Mi megemlékeztünk róla idei évkönyvünkben s egyszersmind 
be is mutatjuk egy korábbi arczképét is, hogy minden olvasónk 
megismerhesse Waldowot, a jelen század egyik legnagyobb 
ny omdász-szakírój át.

A mit mi most megcselekedtünk, megteszik azt majd honfi
társai is egy-két évtizeddel később. Akkor talán egész kis 
irodalom fog keletkezni Németországban arról az emberről, 
a kitől most oly hidegen vettek búcsút.


