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„Saure Wochen, frohe Festen” mondja egy német közmondás,
amit talán úgy is lehet fordítani, hogy kemény folytonos munka
és vidám ünneplés. A Tisztelt Olvasó – gondolom - azonnal egy
magyar mondást idézve kérdez: „Hogy kerül a csizma az asztalra?” Nem folytatván a szójátékokat, maradjunk a tényeknél. Az
Anyagvizsgálók Lapjának első száma 1991-ben jelent meg, de az
alapítás előkészületei már 1990-ben megindultak. Most, amikor
már lassan 30 év telt el Szappanos György kiváló gondolatának
megszületésétől, mindenki számára nyilvánvaló, hogy 30 év kemény munkája (Saure Wochen) tette lehetővé a lap fennmaradását. A „frohe Festen” pedig előttünk áll, amelyet a 2020-as és 2021es évek „ünnepi számaival” kívánunk átélni. E számokban emléket
kívánunk állítani egyrészt azon nagyszerű szakembereinknek, akik
már nem lehetnek közöttünk, de tevékenységük mérföldköveket
jelöl, másrészt azoknak, akiknek köszönhetjük lapunk folytonosságát. Hogy e törekvésünk sikeres lehessen, várjuk Tisztelt Olvasóink
történeteit, anekdotáit, ill. a történelmi időt átölelő periódus szakmai fejlődését bemutató közleményeit.
Most nem kívánom értékelni Lehofer Kornél és Gillemot László,
korábbi felelős szerkesztők áldozatos munkáját – erre a következő számokban visszatérek – inkább azt hangsúlyoznám, hogy milyen „súlyos” (nagy jelentőségű) témákkal zárnánk lapunk első,
nagyobb periódusát. Az egyik „örök-zöld” téma, a kisciklusú fáradás. Noha vissza-visszatérő témakör, talán azt is mondhatjuk, hogy
sokat tudunk sajátosságairól, de még most sem „eleget”. A másik
témakör a mérnöki szerkezetek biztonságos üzemeltethetősége
szempontjából legfontosabb tudományterületet érinti, bemutatván azt, hogy az elmúlt 50 év elméleti megfontolásai miképpen ültethetők át a mindennapi gyakorlatba, létrehozván a „mindennapi
törésmechanikára alapozott biztonság” szemléletét.
Sajnos e lapszámunk most sem mentes a minket magunkra hagyó
szakember méltatásától. Most Dr. Szunyogh Lászlótól búcsúzunk,
aki egy hosszú élet kitartó eredményes munkájával írta be nevét
szakmai életünk arany-könyvébe.

Az elektronikus folyóirat szerver hátterét a
tripladuplav.hu
webstúdió biztosítja.
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