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Prof. Horst BLUMENAUER
(1935. február 7. - 2018. május 15.)
A természet kegyetlen törvénye, az elmúlás szomorúsága egyre gyakrabban teszi le névjegyét környezetemben. Szinte kapkodva nézek körül, hogy már
megint búcsúznom kell egy jó baráttól, egy olyan
neves szakembertől, aki életem egy periódusában
igen közel került hozzám, közvetlenül hatott szakmai, magán életemre, vagy mindkettőre. 2018 májusában kaptam szomorú hírt, hogy véglegesen búcsúznom kell Horst Blumenauer professzortól, aki
1971-2000 között vezette a főként anyagvizsgálattal
foglalkozó tanszéket Magdeburgban. Három évvel
korábban a 80. születésnapjára írt köszöntéseket
olvashattam a Német Anyagtudományi Társaság
(DGM eV) lapjában Holm Altenbach, Thorsten Halle,
Helimaler és Michael Scheffler tollából.
(Horst Blumenauer a Magdeburg és Lipcse közötti
Kreisfield-en, a Hartz hegység déli részén fekvő született 1935-ben.) A közeli Eisleben-bn érettségizett
1953-ban. E mindössze kb. 25.000 lakosú város Luther Márton szülő- és nyughelye, így 1946-tól a „Lutherstadt” előnevet kapta1 . Szakmai gyakorlatát a
környék rézkohászattal fogalakozó üzemében folytatta. Egyetemi tanulmányait Magdeburgban az akkor nevén „Nehézipari Műszaki Főiskolán, TH Magdeburg (1953-1961) folytatta 1953-1959 között. Az
egyetemi struktúra folyamatosan változott, előbb
Technische Universität Otto von Guericke (19611993), majd 1993-tól a több kart magában foglaló
Magdeburgi Egyetem címszóval keresve ismerkedhetünk meg széleskörű, világszerte elismert tevékenységét2. 1959-ben szerzett diplomát anyagtudomány és anyagvizsgálat témakörben, elsőként az
E. Schiebold alapította szakmai területen3. A továbbiakban csupán címszavakban és felsorolásszerűen
folytatva szakmai életrajzát:
* 1959-1964 Tanársegéd az „Anyagtudományi
és Anyagvizsgálat” Tanszéken
* 1962 Dr. tech. cím megszerzése az egyetemen
nitridált acélok ütővuzsgálata területén. A
disszertáció bírálói: E. Schiebold és a hegesz1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Lutherstadt_Eisleben
2 https://www.uni-magdeburg.de/
3 E. Schiebold alapvetően az anyag és röntgensugár
kölcsönhatáséval foglalkozott, de nevét sokszor
kapcsolatba hozták a harmadik birodalom „halálsugár”
témakörével is. Lásd pl. az alábbi könyvet és annak 65-104
oldalait. https://books.google.hu/books?id=dxbKk2wtyGI
C&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false
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tés területén elsimert szakember M. Beckert4
1964-1968 Ipari gyakorlat az Armaturenwerkben ahol az anyagvizsgálati részleg vezetője
1968 Habilitáció, egyetemi tanár anyagtudomány, anyagvizsgálat területén
1969 kinevezett egyetemi tanár
1971-1990 intézeti igazgató az anygtudományi tématerületen
1968-1988 különböző funkciók az egyetemi
struktúrában (dékán, rektorhelyettes 1976-81,
szenátus tagja)
1983 Az NDK tudományos Akadémia tagjává
választja és 1988-92 között az anyagtudományi osztályt vezeti
1976-1990 Az NDK anyagtudományi kutatásainak felelős vezetője
1968-1989 Az NDK Kohászati - Bányászati
Egyesület anyagvizsgálati témakörének vezetője
1971-1990 Az NDK Oktatási Minisztérium
anyagtudományi és gépészmérnökképzés tanácsadói testületének tagja
1968-1991 Az „Alakváltozás és törés” nemzet-

4 Számos könyve magyarul is megjelent és jelenleg is még
megtalálhatók az antikváriumok polcain.
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közi konferencia sorozat szervezője H. Stroppe
és J. Altenbach professzorokkal közösen
* 1990 A Freibergi Bányászati Akadémia díszdoktora az intézmény alaptásának 225. évfordulóján,
* 1990 a Miskolci Egyetem „Signum Aureum Aureum” kitüntetése
* 1990-1993 a szenátus tagjaként aktív résztvevője a Magdeburgi Egyetem struktúraváltását
előkészítő bizottságnak
* 1994 a rendszerváltozást követő „professzori újraminősítés” folyamatának részvevője az
anyagvizsgálat témakörében
* 1993-1998 az egyetemi szenátus tagja a kutatás területén
* 1992-2000 a DFG (Deutsche Forschungsgemmeinschaft) „Folyási törésmechanika” és „Építőanyagok újrahasznosítási’ bizottságainak
munkatársa, valamint az anyagtudományi,
anyagismereti és anyagvizsgálati disszertációinak hivatalos bírálója
* 1995-2010 A DIN szabványok anyagvizsgálati
témakörrel foglalkozó csoportjában való részvétel
* 1994-1998 a DGM (Deutsche Gesellschaft für
Metallkunde) vezetőségének tagja,
* 2001 a DGM tiszteletbeli tagja
* 2000-től nyugdíjas.
A felsorolás még kiegészíthető azzal, hogy 5 szakkönyve jelent meg, közöttük Gerhard Pusch professzorral írt „Tchnische Bruchmechanik” is. Természetesen mindegyik könyvének dedikált példányai
könyvtáram becses darabjai. Most e nekrológ írásakor a könyvszekrényemhez lépvén szerettem volna

kivenni a Romvári Pál professzor által kezdeményezett és menedzselt, az 1987-ben kiadott – eddig
hazánkban egyetlen – magyar nyelvű törésmechanika könyvet. El kell ismernem, kudarcot vallottam.
Úgy tűnik, hogy munkatársaim valamelyike „átvette
őrzésbe” a néhai Michelberger Pál és Mihályi Erika
kiváló fordítása alapján készült könyvet. Álljon itt a
német nyelvű legelső (1973) és legutolsó (1993) kiadásainak személyes vonatkozású része. A magyar
nyelvű változat az 1981-es kiadás alapján készült.

A kezdetek, amikor még én is fiatal voltam
(Magdeburg)
A rendszeres szakmai kapcsolat nem csupán személyes jellegű volt, hanem ennél lényeges tágabb,
amelybe a munkatársak is folyamatosan részt vettek. Így a mai napig is Prof. Gerhard Pusch (aki Freibergbe, a Berkadémiára igazolt át), Dr. Gert Dehne,
Dr. Marlen Haynemann a levelezőtársaim. A Miskolci
Egyetem részéről ebbe a „hálóba” kapcsolódott Lukács János is, akivel közösen vehettünk részt Blumenauer professzor nyugdíjba vonulásával kapcsolatos
igazán élmény gazdag rendezvényen, 2000. február

A Miskolci Egyetemen, Dudás Illés professzorral
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8.-án Magdeburgban. (Hiába, a német precizitás! –
nézd a születésnapot!). Sok-sok emlékképet megörökítő fényképet vehetnék elő az ifjúkortól indulva, a balatoni szalonnasütésen keresztül, az említett
„Verformunkg und Bruch” (amelynek csupán a legelső, 1968-ban szervezett rendezvényén nem vettek
részt, hiszen akkor még utolsó diákévemet életem)
sorozatból, avagy a miskolci konferenciákról.

Aktív életem képsorozata futott át agyamon miközben e sorokat vetettem papírra. Ebben rengetegszer felvillant két jellegzetes arc, Horst és Waltraud.
Mindketten kiváló emberek, mindkettő a szó nemes
értelmében „egyéniség”, nyitott és kedves emberek.
Sajnálattal kell tudomásul venni, hagy ha az „élet rohanásában elbukunk” olyan útra tévedünk, amelyből nem nyílik visszaút. Aki még ezen oldalon bandukol, az elgondolkodik és emlékezik. Kedves Horst,
most nekem jutott ez a szerep. Búcsúzom Tőled a
magyar ismerősök, szakemberek és jómagam nevében. Nyugodj Békében!
Tóth László

A kedvelt szalonnasütés BalatonalmádiSóstón felségével, Waltraud asszonnyal és a
gyermekekkel.
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