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2013-tól pedig elnöke. A BME Egyetemi 
Habilitációs Bizottság és Doktori 
Tanácsának (EHBDT) tagja (2000–
2006, 2013-tól elnöke).

Hat tudományos könyv szerzője, 
szerkesztője, ill. társszerkesztője, 235 
(köztük számos idegen nyelvű) szak-
cikk szerzője. Hazai és nemzetközi 
ismertségét 675 független hivatko-
zás mutatja (a jegyzett összes: 812). 
Ismeretterjesztő cikkeinek száma mint-
egy 150. Több mint 100 intézeti jelen-
tés, kutatási beszámoló elkészítésében 
működött közre. Könyvismertetőinek 
száma 12. Nagyrészt nemzetközi tudo-
mányos rendezvényeken több mint 
220 előadást tartott. 29 hazai és nem-
zetközi előadóülés és rendezvény, 
közöttük a szakmai világszervezet 
(IAG) budapesti (2001. szeptember 
2–7.) tudományos világkonferenciájá-
nak szervezője. 22 tudományos kiad-
vány szerkesztésében vett részt. Az 
utóbbi 5 évben (2015–2019) 29 közle-
ménye jelent meg eddig, amelyből 8 (3 
szakcikk és 5 ismeretterjesztő) angol 
nyelvű és 21 (8 szakcikk és 13 ismeret-
terjesztő) magyar nyelvű publikáció. 

Tudományos eredményeinek elis-
meréseként az MTA Földtudományok 
Osztálya 1993-ban tanácskozási jogú 
tagjává, 1998-ban az Akadémia leve-
lező-, majd 2004-ben rendes tagjává 
választotta. 1999-től 6–6 éven át az 
MTA Földtudományok Osztályának 
elnökhelyettese, ill. osztályelnöke és 
ezzel az MTA Elnökség tagja (2005–
2011). A Bajor Tudományos Akadémia 
Német Geodéziai Bizottságának 2001 
óta levelező tagja.

Kiemelkedően tevékeny résztvevője 
a nemzetközi és a hazai tudományos 
közéletnek. A geodézia magyar kuta-
tói közül elsőként lett a szakmai tudo-
mányos világszervezet, a Nemzetközi 
Geodéziai Szövetség (IAG) veze-
tőségének (Executive Committee, 
EC) tagja (2003–2019), és pályázat 
útján 2003-ban elnyerte a Szövetség 
egyik irodájának (Communication 
and Outreach Branch, COB) vezeté-
sét, amit Budapestre, az általa koráb-
ban vezetett tanszékre telepítettek. 
Az IAG több tudományos munkacso-
portjának volt tagja és elnöke. Mind 
a Szövetség, mind a Nemzetközi 
Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) 
Magyar Nemzeti Bizottságának elnöke 

(1991-től, illetve 1994-től). Az IUGG 
Tanács tagja (2015–2019). Az IAG 
Európai Vonatkoztatási Rendszerek 
(EUREF) Albizottságának, Technikai 
Munkacsoportjának (TWG) és több 
munkabizottságának volt aktív tagja 
(1993–2003). A Nemzetközi Geodéziai 
Szövetségben kifejtett tevékenységét 
1995-ben az „IAG Fellow” kitüntetés-
sel ismerték el.

Az MTA Geodéziai és 
Geoinformatikai Tudományos 
Bizottságának 1985-től tagja. Tagja 
az MTA Környezettudományi 
Elnöki Bizottságnak (2008-tól) 
és az „Energetika és Környezet” 
Albizottság elnöke (2008-tól) vala-
mint a Környezetvédelmi Ifjúsági 
Pályázat Kuratórium elnöke (2010-
től). Az MTA elnökének és főtitkárá-
nak felkérésére számos alkalmi bizott-
ságban tevékenykedett tagként, illetve 
elnökként. A Magyar Tudomány folyó-
irat számára eddig 10 alkalommal 
látott el vendégszerkesztői felada-
tokat. Az Anyanyelvünk Európában 
Elnöki Bizottság, a Tudomány- és 
Technikatörténeti Osztályközi Állandó 
Bizottság, valamint a Bolyai János 
Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 
Földtudományi Kollégiumának tagja 
(2012-től). 2014-től tagja az MTA 
Felügyelő Testületének, 2019-től pedig 
az MTA Jelölőbizottságának is.

Egyebek mellett tagja volt (1992–
2002) a Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI) 
Űrkutatási Tudományos Tanácsának 
(ŰTT), jelenleg tiszteletbeli tanács-
adója (2002-től). Az OTKA Élettelen 
Természettudományok Szakkollégium 
tagja (1995–1998), a Földtudomány 
II. zsűri tagja (1993–1995), később 
elnöke (1999–2002). A Magyar 
Akkreditációs Bizottság (MAB, koráb-
ban OAB) Föld- és Környezettudományi 
Szakbizottságának tagja, társelnöke, 
ügyvezető elnöke (1994–2009).

2011-től a Magyar Földmérési, 
Térképészeti és Távérzékelési Társaság 
(MFTTT) elnöke. Ebben a tisztségében 
2015-ben és 2019-ben is – egyhangúan 
– újraválasztották.

Hazai és külföldi szakmai folyóira-
tok szerkesztőbizottsági tagja: ezek a 
Geodézia és Kartográfia (1995-től), 
az Acta Geodaetica et Geophysica 
Hungarica (1990–2010) és a Periodica 
Polytechnica Civil Engineering 

(szakszerkesztő, 1994–2004). Tagja 
két idegen nyelvű szakfolyóirat tanács-
adó testületének: Acta Geodaetica 
et Geophysica Hungarica (2010-
től) és Geodesy and Cartography 
(Lengyelország, 2004-től).

Magas szintű tudományos és okta-
tási tevékenységét számos állami kitün-
tetéssel és egyéb díjjal ismerték el. A 
teljesség igénye nélkül a legfontosab-
bak: Szádeczky-Kardoss Elemér-díj 
(1988); Nagy Ernő-emlékérem (1990); 
Lázár deák emlékérem (1992); IAG 
Fellow (1995); Ipolyi Arnold tudo-
mányfejlesztési díj (2002); Szent-
Györgyi Albert-díj (2004); Magyar 
Érdemrend Középkeresztjének pol-
gári tagozata (2012); Rektori dicséret 
(2014); Széchenyi-díj (2017); Gábor 
Áron-emlékplakett (2017); Kocsér 
Díszpolgára (2018); IAG elismerő pla-
kettje (2019); József nádor emlékérem 
(2020)

Isten éltesse dr. Ádám József aka-
démikus urat még sokáig, jó egész-
ségben. Kívánjuk, hogy eredménye-
sen folytassa tovább tudományos 
munkásságát!

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem 

Általános- és Felsőgeodézia Tanszék 
Foto: Philip János

***

Mikor alapították a 
Magyar Optikai Műveket?

A Magyar Optikai Művek (MOM) tör-
ténetét több könyvben, számos újság-
cikkben, rövidebb, hosszabb terjede-
lemben megírták. A teljesség igénye 
nélkül néhány a lábjegyzetben felsorol-
va.1 Az 1956 előtt megjelent írásokban 
a gyáralapítás éveként egyöntetűen 

1 Pintér Nándor: A Magyar Optikai Művek tör-
ténete 1876-1963, Üzemtörténeti Füzetek 5., 
Magyar Történelmi Társulat Üzemtörténeti 
Szakosztálya

   Kisfalusi Gábor 2018. A finommechani-
kai ipar meghonosítása Magyarországon A 
Magyar Optikai Művek (MOM) vázlatos tör-
ténete – Unicus Műhely, Budapest.

   Bors Károly: 80 éves a Magyar Optikai 
Művek, Geodézia és Kartográfia, 8. évf. 4. sz. 
(1956) pp. 311-321.

   Dr. Regőczi Emil 1977. Százesztendős a 
Magyar Optikai Művek, Geodézia és Karto-
gráfia, 29. évf. 1. sz. pp. 2-8.

   Homolya András 2016. Fejezetek a Magyar 
Optikai Művek és utódai történetéből 1876-
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1884 szerepel. 1934. december 15-én 
egy egész délelőttös ünnepi program-
mal, este 8 órakor pedig egy ünnepi 
vacsorával (a Szent Gellért szálló már-
ványtermében) emlékezett meg a 
gyár az alapítás 50. évfordulójáról. 
Egy 1948-ban kiadott műszerkataló-
gus előszavában a következő mon-
dat szerepel: „1884. évben alapította 
néhai Süss Nándor műszerészmester, 
akinek nevéhez fűződik a finomme-
chanikai ipar magyarországi megho-
nosítása.” A gyár neve az alapítás után 
többször változott, de mindig az ala-
pító Süss Nándor nevével kezdődött, 
egészen 1939. december 1-ig amikor 
a gyár a Magyar Optikai Művek nevet 
vette fel.

Pintér Nándor a könyve I. fejezetét 
ezzel a kérdéssel kezdi: „Mikor alapítot-
ták a vállalatot?” A fejezetben a választ 
is megadja: „A Magyar Optikai Művek 
alapítását a rendelkezésre álló hiteles 
adatok 1884. július 1-re teszik, amikor 
a magyar kormány Trefort Ágoston 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
kezdeményezésére a finommecha-
nikai ipar meghonosítása céljából 
Budapesten mechanikai tanműhely 
felállítását határozta el. E tanműhely 
szervezésével és vezetésével pedig Süss 
Nándort, a kolozsvári tudományegye-
tem akkori mechanikusát bízta meg, 
aki 1884. július 1-én kezdte meg tevé-
kenységét a VI. ker. Mozsár u. 8. sz. 
bérházban, mint az államilag segélye-
zett mechanikai tanműhely vezetője.” 
(A mechanikai tanműhely azért kap-
hatta az „államilag segélyezett” jel-
zőt, mert a tulajdonosa Süss Nándor 
volt.)

1956 augusztusában megjelent egy 
63 oldalas kis formátumú kiadvány, „80 
éves a Magyar Optikai Művek” címmel2. 
A kiadványt „A MAGYAR OPTIKAI 
MŰVEK 80 ÉVES FENNÁLLÁSÁNAK 
JUBILEUMI ÜNNEPSÉGEIT 
ELŐKÉSZÍTŐ BIZOTTSÁG” jegyzi. 
Az előszó így kezdődik: „KEDVES 
OLVASÓ! Üzemünk 80 éves fennállá-
sának jubileumán adjuk kezedbe ezt 
a kis füzetet, hogy segítségével rövid 

2015, Geodézia és Kartográfia, 68. évf. 3-4. 
sz.

   Száznegyven éve jött létre a MOM – Hegyvi-
dék újság 2016. december 13.

2 80 éves a Magyar Optikai Művek (1876–
1956) – OSZK MB28.274/Raktár

áttekinthető képet alkothass magad-
nak gyárunk történetéről.”

A szerző az első fejezetben azt a meg-
állapítást teszi, hogy Süss Nándor mun-
kája, – aki 1876 óta egyetemi mecha-
nikusként volt alkalmazva a Kolozsvári 
Egyetemen – amit egyetem gépi beren-
dezésekkel ellátott műhelyében vég-
zett, eladásra kerülő gyártás és javítás, 
egy jövendő gyár szinte valamennyi 
kritériumát magában foglalja.3 Az első 
fejezet végén a 11. oldalon a következő 
megállapítás szerepel:

„Méltán tekintjük tehát üzemünk 
csirájának a kolozsvári egyetem 
Mechanikusi Állomását és méltán szá-
mítjuk gyárunk történetét 1876-tól 
ennek az állomásnak a létesítésétől, a 
személyi és gépi folytonosságon túl a 
fenti okok miatt is.”

A gyár udvarának a falán egy már-
vány emléktáblát is állítottak a 80 éves 
évforduló alkalmából, melyen a dátum 
1956. augusztus 16. A Kultúrházban 
egy jubileumi műszerkiállítás került 
megrendezésre.

Ezt az 1956-ban állított táblát 1976-
ban lecserélték a 100 évnek emléket 
állító táblával, ezen a dátum 1976. 
augusztus 27. (A tábla érdekessége, 
hogy a szöveget az 
1956-ban állított 
tábla másik olda-
lára vésték. A 100 
éves tábla szövege 
megegyezik a 80 
éves tábla szöve-
gével, csak a szá-
mok vannak rajta 
aktualizálva.)

Ebben az 1976-
os évben a gyár 
fennállásának 100 
éves évforduló-
ját nagyszabású 
ünnepi program-
mal és műszerkiál-
lítással ünnepelte 
meg.

A 100 éves cen-
tenárium alkal-
mából kiadott 
díszes albumban a 

3 80 éves a Magyar 
Optikai Művek 
(1876-1956) – 
OSZK MB 28.274/
Raktár

következők szerepelnek: „Vállalatunk 
története 1876. július 1-én kezdődött. 
Az alapítás és az ezt követő fejlődés 
Süss Nándor nevéhez fűződik. (Ez és 
az ezt követő mondat összemossa, Süss 
Nándor 1876-os kolozsvári egyetemi 
mechanikusi tevékenységének kezde-
tét, az 1884-ben alapított „Budapesti 
Állami Mechanikai Tanműhely” alapí-
tásával.) Süss a Kolozsvári Egyetemen 
mechanikusként kezdte el működé-
sét, majd az akkori kormányzat a 
fővárosban megalakuló mechani-
kai tanműhely megszervezésével és 
vezetésével bízta meg. Ez az egy-két 
oktatóval és néhány ipari tanuló-
val (1884-ben) induló tanműhely 
volt a mai közel nyolcezer dolgo-
zót foglalkoztató vállalatunk előd-
je”.4 A 100 éves évforduló albumában 
szerepel egy levél fotokópiája is. Ez a 
miniszternek szóló, Kolozsvárott 1876. 
október 29-én kelt levél, Kanitz alá-
írással, mely hivatkozik Süss Nándor 
1876. július 1-jei egyetemi mechani-
kusi kinevezésére. (A levél teljes szö-
vege a későbbiekben olvasható.) A 

4 Százéves a Magyar Optikai Művek. Közgaz-
dasági és Jogi Könyvkiadó 1976 p. 3.

A 100 éves emléktábla szövege:
A MAGYAR OPTIKAI MŰVEK

100 ÉVES JUBILEUMÁRA
1876-1976

ELISMERÉSSEL ÉS MEGBECSÜLÉSSEL ADÓZUNK
SÜSS NÁNDORNAK

MUNKATÁRSAINAK ÉS TANÍTVÁNYAINAK
KIK LELKES ÜTTÖRŐ MUNKÁJUKKAL MEGVETETTÉK A MAGYAR 
FINOMMECHANIKAI IPAR ÉS VELE ÜZEMÜNK ALAPJAIT.
MA MÁR SZABADON DOLGOZUNK S NEMES HAGYOMÁNYAINKAT 
ÁPOLVA MUNKÁLKODUNK ÜZEMÜNK ÉS FINOMMECHANIKAI 
IPARUNK FELVIRÁGZÁSÁÉRT.

BP. 1976. AUGUSZTUS 27.
MAGYAR OPTIKAI MŰVEK

DOLGOZÓI
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kép aláírása: „1876. július 1. A Magyar 
Optikai Művek születésnapja”

A MOM-emlékalapítvány kurátora-
ként a MOM 1930–1940-es történetét 
kutattam a levéltárakban, ekkor figyel-
tem fel arra, hogy ekkor mindenütt 
1884 szerepel az alapítás éveként.

A cikk elején említett írások egy 
része kerüli 1876-ot az alapítás évének 
nevezni (a Pintér-könyv kivételével), 
inkább az alapok lerakását említik.

Az alapítás történetét kutatva 3 levél 
fotokópiáját találtam a Magyar Nemzeti 
Levéltár Országos Levéltárában 
(MNL-OL), melyeket a Kolozsvári 

Egyetem részéről ebben a témá-
ban írtak. Az elsőt a Nagyméltóságú 
kir. magyar Vallás és Közoktatásügyi 
Miniszter-nek (dr. Trefort Ágoston) írta 
dr. Brassai Sámuel dékán, 1876. április 
26-án. A másodikat Groisz Gusztáv rek-
tor 1876. október 10-én, a harmadikat 
Kanitz Ágost 1876. október 29-én.

1. levél
Nagyméltóságú kir. magyar Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Úr!

Vonatkozással a Nagyméltóságú Minisztérium 1876. február hó 29.-én a 4607 sz. a. kelt leiratára, melyben az egye-
temi tanács felhivatik, hogy az egyetemi mechanikusi állomás mikénti betöltése iránt, részletes javaslatot tegyen, a 
matematikai természettudományi kar tisztelettel a következő javaslatot terjeszti Nagyméltóságod elé.

Az egyetemi gépész állomás rendszeresítése által a kolozsvári egyetem két karának egy régóta táplált és többször 
nyilvánított óhajtása megyen teljesítésbe. Eltekintve azon sokféle előnyökből, melyek az ipar és tudomány tekinteté-
ben ahhoz kötnék maga az anyagi fortély eléggé indokolja – ezen állomás rendszeresítését. - Sok ezer forint vándorol 
ki a külföldre évenként különbőző sokszor igen költséges tanszerekért, néhány ezer csupán ezeknek javításáért, és sok 
száz forintba kerül csak maga a beszállítás. – Nem állítjuk, hogy az egyetemi mechanikus ezentúl minden physikai, 
vegytani, élettani stb. eszközöket fogja az egyetemnek elkészíteni, de azért a javításokon kívül sok újat is fog jutányos 
áron kiállítatni műhelyéből, és így különböző ./.helybéli iparosoknak / u.m. asztalosnak, sárgarézöntőnek stb./ fog-
lalkozást adni. Világos, hogy így nem csekély összeg, mely külföldre ment, volna, az országban marad.

Az állomás betöltését illetőleg nagy súly fektetendő arra, hogy a kinevezendő gépész szakmájában nem csak jártas 
legyen, hanem hogy a tanszerek mechanikájában egészen a szinvonalon álljon, a legújabb haladásokat ismerje és 
képes legyen bár milyen apparátot rajz és leírás után szerkeszteni.

E tekintetben a kolozsvári egyetem mennyiségtan természettudományi kara azon kedvező helyzetben van, hogy 
Ferdinánd Süss, egy a legjobb qualificátioval bíró mechanikus, ki jelenleg a Marburgi egyetemen hasonló minőségben 
alkalmazva van, a ki nem rég ugyanott egy vegytani és egy élettani intézetet berendezett, s a ki a kolozsvári egyetem 
természettani intézetének a természettan különböző ágaiból jó apparátusokat készített, hajlandónak nyilatkozott a 
kolozsvári egyetemi mechanikus állomást, ha erre nyugdíjélvezési joggal kineveztetik, és még a műhely felszerelésére 
egy bizonyos összeg utalványoztatik, elfoglalni.

A mennyiségtan természettani kar az emlitett körülményeken kívül még azt is szem előtt tartva, hogy egy ilyen a 
maga szakmájában kipróbált jeles ember, (kinek nagyatyja a marburgi egyetem mechanikusa volt, kinek nagybátyja 
Gentben bír egy mechanikus műhelyt, és kinek öccse most a marburgi egyetemre készül bátyja helyébe) megnyerése 
által valóságos iskolát állíthatna fel ezen nálunk úgy szólván még egészen új szakmának, - melyet ha jó alkalom van, 
bizonyosan nálunk is tanulni fognak – ,az április 24.-én tartott kari ülésen egyhangúlag elhatározta Nagyméltóságodat 
tiszteletteljesen megkérni, méltóztassék Süss Nándort, jelenleg a marburgi egyetem mechanikusát a kolozsvári egye-
temre hasonló minőségben a következő pontozatokkal kinevezni:
1. Czím: Kir. magyar egyetemi mechanikus.
2. Évi fizetés 1000 frt nyugdíjélvezési joggal (a tanárokra vonatkozó kedvezmény mellett)
3. Lakpénz 200 frt
4. Kötelezettségek: a természettani, vegytani és élettani apparátoknak jó karban tartása u.m. beolajozása, a rozs-

dától való megtisztítása és egyéb kisebb javítások, melyek új anyagot vagy nagyobb munkát és több időt nem igé-
nyelnek. Nagyobb apparátnak felállítása és működésbe hozatala. Az egyetem valamely intézetétől kapott nagyon 
használt (vagy egészen új apparátnak elkészítése, vagy a meglévők átalakítása) jutányos árom és lehetőleg gyor-
san, minden esetleges más idegen intézetek megrendelései előtt foganasítandok.

A műhely felszerelését illetőleg miután erre külön fedezetről gondoskodva nincsen a kar azon összeget. bátorkodik 
tisztelettel ajánlatba hozni, mely januarius 1-től számítva a kinevezés napjáig a fizetésből esedékes leend.

Végére a kar még azon alázatos kéréssel fordul Nagyméltóságodhoz, méltóztassék kegyesen intézkedni, hogy a kine-
vezés mielőbb megtörténhessék, hogy így az általunk ajánlott mechanikus mostani állását felmondhassa és új műhe-
lyét a jövő tanév kezdetéig berendezhesse.

Kolozsvárt, 1876. április 26.-án 
Nagyméltóságod 
alázatos szolgája 
Dr. Brassai Sámuel 
     e.i. dékán
a kolozsvári egyetem mennyiségtan természettudományi karának április 24.-én tartott ülésének megbizásából.
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Az első levél azzal kezdődik, hogy 
a Minisztérium 1876. február 29-én 
leiratban felkérte az egyetemi taná-
csot, az egyetemi mechanikusi állo-
más betöltésének mikéntjére részletes 
javaslatot tegyen. A javaslat előkészíté-
seként a dékán az egyetemi gépészál-
lomás rendszeresítését említi, ennek 
előnyeit ecseteli. Azután csak egye-
temi mechanikust említ. Folytatásban 
az állomás betöltésénél a kineve-
zendő gépésszel szemben támasz-
tott követelményeket ismerteti. Ezek 
után rátér, Ferdinánd Süss marburgi 
egyetemi mechanikus személyére, 
az ő képességeit ecsetelve. Süss „haj-
landónak nyilatkozott a kolozsvári 
egyetemi mechanikus állomást, ha 
erre nyugdíjélvezési joggal kinevez-
tetik, és még a műhely felszerelésére 
egy bizonyos összeg utalványozta-
tik, elfoglalni.” (A levél még megem-
líti, hogy Süss „valóságos iskolát állít-
hatna fel ezen nálunk úgy szólván 
még egészen új szakmának, melyet 
ha jó alkalom van bizonyosan nálunk 
is tanulni fognak”.) Az április 24-én 

tartott kari ülésen egyhangúlag elha-
tározta Nagyméltóságodat tisztelet-
teljesen megkérni, méltóztassék Süss 
Nándort, jelenleg a marburgi egyetem 
mechanikusát a kolozsvári egyetemre 
hasonló minőségben a következő pon-
tokkal kinevezni:

„1. Kinev: Kir. magyar egyetemi 
mechanikus.

2. Évi fizetés 1000 frt nyugdíjélvezési 
joggal (a tanárokra vonatkozó ked-
vezmény mellett)

3. Lakpénz 200 frt
4. Kötelezettségek: a természettani, 

vegytani és élettani apparátoknak 
jó karban tartása u.m. beolajozása, 
a rozsdától való megtisztítása és 
egyéb kisebb javítások, melyek új 
anyagot vagy nagyobb munkát és 
több időt nem igényelnek. Nagyobb 
apparátnak felállítása és műkö-
désbe hozatala.

Az egyetem valamely intézetétől 
kapott nagyon használt (vagy egé-
szen új apparátnak elkészítése, vagy 
a meglévők átalakítása)… lehető-
leg gyorsan, minden esetleges más 

idegen intézetek megrendelései előtt 
foganasítandok.”

Az 1876. április 26-án kelt Brassai 
levél a kinevezési pontok közt nem 
említi sem az egyetemi mechanikusi 
állomást, vagy az egyetemi gépészál-
lomást, sem szakmai iskola felállítá-
sát. A folytatásban a műhely felsze-
relésére, illetve ennek fedezetére tesz 
javaslatot. Itt a levélben megint csak a 
műhely szó áll.

A kinevezési leiratot nem találtam 
meg, csak Kanitz Ágostnak a minisz-
terhez írt 1876. október 29-i levelében 
hivatkozik, az 1876. július hó 1-én kelt 
9549 sz. miniszteri leiratra, melyben 
a miniszter Süss Nándort marburgi 
egyetemi mechanikust a kolozsvári 
egyetemre hasonló minőségben kine-
vezte, és az egyetemnek meghagyta, 
hogy a műhely legszükségesebb fel-
szerelésére mérsékelt összeget hozzon 
javaslatba. Kanitz Ágost az egyetemi 
mechanikai műhely felszerelésére a 
jövő évi költségvetésbe 2000 forintot 
felvenni javasolt. Az összeget egy jó 
esztergára, egy hossz- és körosztógép 

2. levél
Nagyméltóságú Minister Úr!

Hivatkozva Nagyméltóságod f. évi Julius hó 1.én 9549-876 sz. a. kelt m. leiratára, ezen kir. tudom. Egyetem tanácsa 
tisztelettel jelenti ki, miszerint az egyetemi Mechanikusi állásra Süss Nándort meghívta, s ez folyó évi Szeptember 
hó végén egyetemünkön megjelenvén állomását elfoglalta s a szabályszerű esküt a tanács színe előtt Szeptember 
30.-án letette, melynek általa aláírt magyar és német szövegét egy egy példányban ide zárva, szabályszerű illetmé-
nyeinek folyóvá tétele céljából a tanács tisztelettel felterjeszti.

A kir. tud. Egyetem tanácsánakf. évi Szeptember 30.-án tartott rend: üléséből.

Kolozsvárt, 1876. Október 10.-én 
Groisz Gusztáv 
   e.i. Rektor

3. levél
Nagyméltóságú Miniszter Úr!

Az 1876 július hó 1.-én 9549 sz.a. kelt miniszteri leiratban, melyben Nagyméltóságod Süss Nándor marburgi egye-
temi mechanikust a kolozsvári egyetemhez hasonló minőségben kegyesen kinevezni méltóztatott, meghagyatott 
egyszersmind az egyetemnek, hogy annak idején a műhely legszükségesebb felszerelésére mérsékelt összeget hoz-
zon javaslatba.

Ennek alapján, s még azon fontos oknál fogva is, hogy a mechanikus az egyetem céljainak s valóságos hivatásá-
nak egészen megfelelhessen bátorkodik ezen egyetem mennyiségtan természettudományi kara Nagyméltóságodat 
tiszteletteljesen arra kérni, kegyeskedjék az egyetemi mechanikai műhely felszerelésére egyszersmindenkorra 2000 
o.e. forintot a jövő évi költségvetésbe felvenni. Egyúttal alázatosan megjegyezzük, hogy ezen összeg egy jó eszter-
gára, egy hossz és egy körosztógép megszerzésére fog fordíttatni, mivel az apró eszközöket mint sajátját a mecha-
nikus már magával hozta.

A math. természettudományi kar 1876 október 21.-én tartott II. sz. üléséről.

Kolozsvárt, 1876 október 29 
Kanitz Ágost



Szemle

GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA 2020 / 6  (72. évf.)

23

megszerzésére fogják fordítani, 
mivel az apró eszközöket, mint saját-
ját a mechanikus már magával hozta. 
(Ezek szerint csak egy egyszerű, nem 
megfelelően felszerelt műhely várta 
Süsst.)

Groisz Gusztáv rektor 1876. októ-
ber 10-én a miniszterhez írt levelé-
ből kiderül, hogy Süss Nándor 1876. 
szeptember végén, az egyetemen meg-
jelenve állomását elfoglalva a szabály-
szerű esküt a tanács színe előtt szept-
ember 30-án letette. Az általa aláírt 
magyar és német nyelvű szövegét, 
szabályszerű illetményeinek folyóvá 
tétele céljából a tanács tisztelettel 
felterjeszti. Süss Nándor egyetemi 
mechanikusi tevékenységét tehát 
a kinevezés dátumától függetlenül 
1876. október 1-én kezdte meg.

Kolozsvári egyetemi mechanikus-
ként a matematika-természettudomá-
nyi kar épületében rendezte be műhe-
lyét. Süss kezdettől engedélyt kapott, 
hogy magánrendeléseket is teljesít-
sen. 1876 októberében egy kolozs-
vári újságban Süss Nándor egy hirde-
tést jelentetett meg, melyben közli, 
hogy a kolozsvári tudomány egye-
temhez mechanikusnak kineveztet-
vén, eddigi üzletét Marburg egyetemi 
városban öcsének átadta, ő pedig 
helyben a „király utcza 37 sz.” alatt egy 
új mechanikus üzletet nyitott. Süss 
kolozsvári tevékenységéről több írás-
beli információ maradt fent. Ezeket 
Pintér Gábor gyűjtötte ki a korabeli 
újságokból (BIVIO 2018). Ezekből 
következik az alábbiakban néhány.

1877 decemberében a kolozsvári 
nőegylet által szervezett helyi ipar-
művészeti tárlaton Süss is bemutat-
kozott. A kiállítás méltatásában az 
érdekességek közt megemlítik, Süss 
Nándor egyetemi mechanikus gép 
és szoba távíróját is.5 1876 és 1884 
között három kiállításon mutatta 
be műszereit, és azokat mindenhol 
nagy tetszéssel és elismeréssel fogad-
ták. 1878-ban a párizsi világkiállítá-
son „Mention honorable” kitüntetést 
kapott. 1879-ben a székesfehérvári 
országos kiállításon és 1879-ben a 
Désen rendezett országos kiállításon 
műszereit ezüstéremmel jutalmazták. 

5 Fővárosi Lapok 14 (1877) 287. szám (dec-
ember 16.), p. 1373.

Kolozsvári tevékenységével elégedet-
tek voltak az egyetem tanárai. A kísér-
leti eszközöket eredményesen alkal-
mazták, szívesen ajánlották. Néhány 
kolozsvári műszerét rajzok örökítet-
ték meg. 1882. szeptember 19-én 
szabadalmat nyújtott be 274. lajst-
romszámon „javítások a telegrafi- és 
telefonivezeték villámháritóin” cím-
mel. Kolozsvári tartózkodása végén 
nagyléptékű tervet dolgozott ki: „A 
nyolcvanas évek elején az egye-
tem férfijai egy munkálatot dolgoz-
tak ki, mellyel kimutatták, hogy a 
Nagymalom utcai Kis-Szamos vízi 
ereje közúti vasutat is hajtana, 
használható volna ipari erőre és 
világítana is, ha e célra megfelelő 
berendezésekkel villamos energi-
ává átalakítatnák. A kérdés már 
a gyakorlati stádiuma fele haladt, 
amikor az egész dolog mozgató-
ját, Szüsz Nándor egyetemi mecha-
nikust a miniszter kinevezte a 
Budapesten létesített állami mecha-
nikai tanműhely igazgatójává. A 
nagy eszű kis emberke itt kellett, 
hogy hagyja kedvenc tervét, mely-
nek a megoldásán egész lelkesedés-
sel csüggött. Eltávozása után senki 
sem bolygatta többet egész évtize-
den át ennek a tervnek a megoldá-
sát.”6 Mielőtt a budapesti megbíza-
tás véglegessé vált volna, ajánlatot is 
tett: „Kolozsvárott Senn Ede és Süss 
Ferdinánd villamvilágitás berende-
zésére tettek ajánlatot. Az építészeti 
tanács pártolólag terjeszti ez ügyet 
a tanács elé.”7

Az nem derül ki, hogy az elkészült 
műszerek közül melyek voltak az enge-
délyezett magánrendelések, és melyek 
maradtak az egyetem tulajdonában. 
Az egyetem műhelyében készült 
műszerek elkészítéséhez természete-
sen segítségre is szüksége volt. Ennek 
során számos szakembert is kiképzett, 
akik a későbbiekben tovább folytatták 
az általa megkezdett tevékenységet.

Nyolc évig működött Kolozsvárott, 
mígnem – többek között – Eötvös 
Loránd ajánlására 1884-ben a 
„műmechanikának hazánkban való 

6 Ellenzék 16 (1895) január 26. Idézi: Fazakas 
László: A villamos áram bevezetése Kolozs-
váron (1894-1906). In Korunk 3 (2014) 4. 
szám, 104.

7 Alföldi Iparlap ÚF 4 (1885) 5. szám (január 
31.), [3.]

meghonosítása céljára” a Budapesten 
létesítendő mechanikai tanműhely 
felállításával és vezetésével bízták 
meg, gr. Széchenyi Pál és dr. Trefort 
Ágoston miniszterek.

A Budapesti Állami Mechanikai 
Tanműhely, melynek alapító igaz-
gatója és tulajdonosa Süss Nándor, 
1884. szeptember utolsó napjaiban 
nyílt meg. A későbbiekben a cég-
név, és a tulajdonosok is változtak, 
de a jogfolytonosság mindvégig, az 
1998-as jogutód nélküli megszűné-
sig, megmaradt.

A fentiek alapján a 80 éves a 
Magyar Optikai Művek és a Száz 
éves a Magyar Optikai Művek c. 
kiadványokból a cikk elején idézett 
megállapításoknak, melyek az 1876-
os „alapítást” szeretnék alátámasztani, 
valóságalapjuk nincs. Természetesen 
egy vállalat onnantól számíthatja tör-
ténetének kezdetét, ahonnan tudja. A 
gyár történetének kezdete azonban 
nem kell, hogy megegyezzen az ala-
pításának évével. A 80 éves és a 100 
éves jubileumi táblák szövege azért 
korrekt, mert nem alapításról beszél-
nek, hanem az alapok lerakásáról.

2016-ban a fenti információs táb-
lát avatták a MOM parkban. A tábla 
szövege azonban félre informál. 
Először is jogelődről akkor beszél-
hetünk, ha van jogutód, másodszor 
1876-ban történt alapításnak senki 
nem találta nyomát. 1876-tól 1884-ig 
Süss Nándor egyetemi mechanikus-
ként, tehát „alkalmazottként” dolgo-
zott a Kolozsvári Királyi Tudomány 
Egyetemen.

(Ami a táblán lévő aláírást illeti, 
2016-ban a MOM Emlékalapítványnak 
nem volt törvényileg érvényesen 
bejegyzett kuratóriuma.)

Kisfalusi Gábor


