
Összeállítás: Mit lehet tudni Kutor László pedagógusról? 

Tisztelettel a válaszokat. Milyen 2. Talán vagy izgalmas vagy érdekes 

gyűjtőszenvedélye volt, vagy van kész? A gyerekkoromban. Nagyon 

komolyan gyűjtöttem a matchboxokat. Szalvéta kártya akkor cserél 

egymás közt nagyon nagy szomorúságot megbánni egy jóféle kicsit, mert 

sokszor egy párat megtartottam, nem sávval. Muzeális darab is. Nahát, 

most viszont egy inkább a mai korban hajló gyűjteményről lesz szó. Kuttor 

László 50 éve gyűjti az informatikával kapcsolatos tárgyakat, és ez a 

magángyűjtemény az Óbudai Egyetemen kapott helyet. Hát azért, ha 50 

évről van szó, az nagy idő, és azt gondolom, hogy az informatika ezalatt 

az 5 évtized alatt óriásit változott, meg is mutatjuk. Tartoznak. Az 

információ tehát magából úgy cióját bemutató kiállítás 4 fő részből áll. Az 

első részről számolás, technika történetét mutatja be nagyjából a 

kezdetektől napjainkig, hogy mi a kezdet. Én úgy gondolom, kezdett a 

körzőt voltak a körzővel indult a technikai civilizáció, a magas szintű, és 

minden mérnök, vagy aki valamit alkotott és műszaki társult, körzőt 

használt hozzá. Ilyen körzővel volt a Leonardonak, ami fennmaradt. Ez 

nem az, de ugyanilyen volt neki. Amikor 1 Space 1 témával foglalkozom. 

Ugye igyekszem megismerni azt a témát, tettek utánaolvasott, alaposan 

föltérképezze. Úgyhogy amikor szembejön egy bolhapiacon egy olyan 

tárgyakat, tudom, miről van szó. Ha szerencséje van, akkor az eladó nem 

tudja, ha tudja, akkor nagy bajba vagyok. A nagyon tudják, akkor nagyon 

sokat kellene fizetni. Ez egy mánia, egy betegség, de jó betegség talán 

ilyen. A hétvégeken, hogyha tehetem, mesevilágba vagyok valahol okkal 

bolhapiacokat fölkeressem. Bármelyik vitrinbe belenézünk. Láthatunk 

érdekességeket. Volt egy nagyjából 100 év, amíg a mérnöki 

tudományoknak a szimbóluma Logár rész volt. Néhány különlegeset meg 

is mutatnék, például ezt a kis aranyos Logár lécet, amit például az Apolló-

program során használták. Ezt a lokál lécet a James Watt tervezte. Pesten 

is ilyen lóg, a lécet használ. Szeretem a tárgyakat, azért, mert olyanok, 

mint egy időkapszula. Hogyha az ember a tárgyak közelről megnézi, 

megérti a működését, akkor rájön arra, hogy miért csinálták. Arra is 

rájöhet, hogy hogyan csinálták és mi lett belőle. Számítástechnikai 

tárgyakat tanítottam azokra egyetemen és az elődöntőben a Kandúr 

Főiskolán. Nagyon sokszor szerettem volna megmutatni a magát a 

tárgyat. Hát nemcsak elmesélni, hogy, hogy működik meg, miért érdekes, 

hanem nagyon tanulságos lett volna megmutatni a diákoknak, hogy hogy 

néz ki az valójában. Ezért aztán, amikor 1 Space 1 ilyen tárgy nyugdíjba 

vonult, vagy éppen ment a B telepre, aki én próbáltam résen lenni, és 



ezeket a tárgyakat megmentettem. A kiállítást 2. szegmense az 

adattárolás történetét mutatja be. Ez a kiállítás rész az elektronika 

fejlődését igyekszik bemutatni kezdetektől nagy álma napjainkig. Ez 

például Jedlik Ányos lámpája volt. A kiállítás 4. része azt a jelenséget 

próbálja bemutatni, hogy hogyan olvadnak össze a technológiát az Elekre 

mániákusak, az elektronikusat és végül a telekommunikációs. Hogy lesz 

belőle okostelefon? A mozi Eleket a régi világba sokan ismerték, például 

a vasúton, mert egy fontos kommunikációs eszköz volt. Most például egy 

ismert drogot, Kvóta, billentyűs Ni. Ez például Dunatv. Ez a kiállítás az 

információtechnológia múltját mutatja, de mivel a fejlődés exponenciális, 

gyorsuló, az igazán érdekes dolog. Most fognak következni. 

 


