
Kiegészitö melléklet Tóth Csabának a „Hoeskor030803“-cimü emlékeimhez. 

Kolos az általa létesitett Müszaki Föiskolai Müszertagozat "öregbitésére" kezdettöl fogva alapitója és minisztériumi 
(OM?, KGM?, +párt?) megbizott vezetöje volt az önálló Müszeripari karnak tervezett és ~1952-ben a sürgös 
beiskolázás miatt kutyafuttában megalakult - nevezzük "Müszeres Együttes“-nek (ME). Gondolom ö hivta meg (vagy 
pártkivánságra?) Arutjunovot, aki szovjet szakmai tanácsadó- és legfelsöbb vezérként sosem volt hivatalos vezetöje az 
ME-nek. Az ME egyetemen kivüli magasabb politikai körök döntésére lett a BME-re „kényszeritve“. Ez a két nagy 
tekintélyü személy (maximális párt-támogatással) egyértelmüen biztositotta, hogy az érthetö módon nem túl lelkes 
egyetemi vezetés formailag egyetemi kar szervezésben de hivatalosan nem adminisztrálva, befogadta az ME-t (nem 
volt egyetemi kinevezésü vezetö gárdája).  

Az ME tanterve kezdettöl fogva elkülönült minden más kar tantervétöl. A tantervi koncepciót Arutjunov határozta meg, 
ebben Kolos -tudomásom szerint- nem vett különösebben részt, különben is iparügyi elsö miniszterhelyettesként soha 
semmire nem ért rá. Arutjunov a Tanterv kidolgozásához más tanszékek oktatóinak és ipari szakembereknek a 
közremüködését vette igénybe. A számos különbözö személyes érdek és elképzelés mellett csoda, hogy egy 
valamelyest használható tanterv jött létre (szerencse, hogy Schnell Laci mint résztvevö jól illeszkedett Arutjunov 
szakmai elképzeléseihez). Egyenlöre még csak az elsö két tanév alaptárgyi tanterve sürgös, ebben nem lehet 
különösebben nagyot hibázni, a további szakmai oktatásról két évig lehet még vitatkozni - és vitatkoztak is. 

Az ME saját föállásu oktatóval még nem rendelkezett, igy az elöadásokat az egyetem különbözö alaptárgyi tanszékeiröl 
ismeretlen meggondolások alapján kiválasztott oktatók óradijas meghivott elöadóként tartották. A módszer nem is volt 
rossz, késöbb hallottam az elsö két évfolyam diákjai panszkodtak, túl nagy a követelmény, füt-fát összehordtak az 
elöadók. Az ME az oktatással lépésttartva elkezdte a saját „oktatógárda“ kialakitását és kutyafuttában átcsábitottak 
néhány matematika/fizikaszakos tanári diplomást föállásos adjunktusnak. Szaktárgyak oktatóira még nem volt szükség, 
több kiválasztott ipari szaktekintélyt már meghivtak a tantervi vitákban való részvételre és esetleges késöbbi 
elöadóként. 

A „fejlödés“ további részletei alapirományomból már követhetöek. Mellékesen felhívom a figyelmet arra, hogy én 
elöbb voltam az ME-böl késöbbiekben véglegesen Villamoskari Müszer és Finommechanika Tanszék-ként létrejött 
együttes munkatársa, mint a tanszékvezetöi dékáni pályázatra (1955/56?) kinevezett - így hivatalosan is egyetemi 
„dolgozónak“ elismert - félállásu Kolos Richárd Tanszékvezetö docens. A még gyerekcipöben járó tanszék valóban jól 
járt egy ilyen korrekt magatartásu és egyben politikailag szilárd hátterü vezetövel. 

Tévedések elkerülése végett, a kurta megjegyzésem: „rossz hely . . . . (mint a híre)!“ nem a „közismerten“ jelzövel 
értendö. Ez azon konkurrens egyetemi oktatók és ügyintézök véleménye volt, akiknek valami módon ügyük-bajuk volt 
vele. Ha áttekintjük az Me megalakulásától a hivatalosan Tanszéki deklarációig eltelt kb. 4 év alatti történteket, nem 
lehet rajta csodálkozni. Én is, mint érdekelt fél, kérdezösködtem mielött Vágóval megkötöttem az „üzletet“.  
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