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Roger Joseph Boscovich 
élete és munkássága

Az Európai Földmérők Tanácsa 
(CLGE) által Európa-szerte (2016-ban 
már ötödik éve) meghirdetett „Európai 
Földmérők és Geoinformatikusok 
Napja” (EFGN) megemlékezési téma-
köre Roger Joseph Boscovich szemé-
lyéhez és tevékenységéhez kapcsoló-
dott. Az alábbiakban a 2016. március 
17-én elhangzott előadás vonatkozó 
részének szövegét adjuk közre.

Roger Joseph Boscovich 1711. 
május 18-án született Dubrovnikban, 
és 76. életévében, 1787. február 13-án 
Milánóban halt meg. Sokoldalú tehet-
ség volt, mert az életrajzában felso-
roltak szerint fizikus, csillagász, mate-
matikus, filozófus, diplomata, költő, 
teológus, jezsuita pap és polihisztor 
volt egy személyben. Tanulmányait 
Olaszországban és Franciaországban 
végezte, és élete nagy részét is ezekben 

az országokban töltötte. Nemzetközi 
szinten az atomelmélet előfutáraként 
és a híres milánói palotában létreho-
zott Brera Obszervatóriumának alapí-
tójaként tartják számon.

Boscovich 1725-ben, 14 éves korá-
ban hagyta el szülővárosát, és Rómába 
ment tanulmányokat végezni. Itt két 
jezsuita pap vette gondozásba és 
vezette be a Jézus Társasága szerve-
zetbe, mely akkor a fiatalság oktatá-
sáról volt nevezetes. Kiváló képessé-
gekkel rendelkezett, mert már 29 éves 
korában, 1740-ben a matematika pro-
fesszorává nevezték ki.

Több fontos eredményt ért el az 
általa művelt tudományok területén. 
1753-ban ő is felfedezte az atmoszféra 
jelenlétét a Holdon. A csillagászat terü-
letén kifejtett értékes tevékenysége 
elismeréséért a Holdon egy krátert 
neveztek el róla. Boscovich foglalko-
zott a földrajzi helymeghatározásban 
fontos gömbi trigonometriával (a 
gömbi csillagászat elemeivel), a Föld 
alakjával, az árapály jelenségével és 
az üstökösök elméletével. A newtoni 
fizika egyik első követője, terjesztője 
és továbbfejlesztője. Jelentős szerepe 
volt a gravitációs elmélet elfogadtatá-
sában. Közel 70 dolgozatot írt optikai, 
csillagászati, gravitációs, meteoroló-
giai és trigonometriai problémákról. 
Elsőként adott meg geometriai eljárást 
egy égitest pályájának és a tengelyfor-
gást végző bolygó egyenlítőjének meg-
határozására. 1769-ben Kaliforniában 
figyelte meg a Vénusz bolygó átvonu-
lását. Tagja volt az Orosz Tudományos 
Akadémiának.

Építőmérnöki képességgel is rendel-
kezett, mert 1742-ben más tudósokkal 
együtt az akkori pápa, XIV. Benedek 
által szervezett konzultáción vett részt 
a római Szent Péter-bazilika kupolája 
stabilitásának biztosítása ügyében, 
mivel repedéseket fedeztek fel rajta. 
Elfogadták javaslatát a vasból készült 
öt db koncentrikus körszalag elhelye-
zésére annak érdekében, hogy a kupola 
ne omoljon össze.

Kiemelkedő a bölcsészettudomá-
nyok területén nyújtott tevékeny-
sége is. 1744-ben (33 éves korában) 
római katolikus pappá szentelték. 
Természettudományos munkássága 
mellett latin nyelvű alkalmi verseket 
is írt.

Boscovich szülővárosát csak egy-
szer, 1747-ben látogatta meg, többé 
soha nem tért vissza Dubrovnikba. 
Csatlakozott egy portugál expedíció-
hoz, hogy fölmérjék Brazíliát és részt 
vegyen egy meridián irányú fokmérés-
ben. Az akkori pápa azonban lebeszélte 
erről, és rábírta arra, hogy maradjon 
Olaszországban és Christopher Maire 
angol jezsuita pappal végezzen fok-
mérést Róma és Rimini között. A 
két fok középponti szöghöz tartozó 
fokmérések 1750-ben kezdődtek, 
és két éven át tartottak. A munkáról 
az első publikáció 1755-ben jelent 
meg olasz nyelven, amelynek francia 
nyelvű fordítását 1770-ben adták ki. 
Ez utóbbi egy olyan mellékletet tar-
talmaz, amely anyagának egy részét 
Boscovich már 1760-ban külön tanul-
mányban közölte. Ez azért nevezetes, 
mert illesztettmodell-paraméterek 

Minden résztvevő diák oklevelet 
kapott emlékül. A dicséretben része-
sült illetve a nemzetközi döntőbe 
jutott térképrajzok készítői a GDI-Esri 
Magyarország és a DIMAP Bt. jóvoltá-
ból térképészeti vonatkozású ajándék-
ban is részesültek.

A hat nyertes térképrajz a többi 
résztvevő ország műveivel együtt 
a 2017. július 2. és 7. között, a 28. 
Nemzetközi Térképészeti Konferencia 

keretében megrendezett térképkiállí-
táson lesz látható Washingtonban. Az 
ICA Térképészet és gyermekek bizott-
sága által szervezett nemzetközi zsűri 
korcsoportonként három díjat oszt ki 
illetve a kiállítást látogatók szavazatai 
alapján egy közönségdíjat ítélnek oda. 
Idén első alkalommal az ICA Művészet 
és kartográfia bizottsága egy különdí-
jat adományoz az általuk legkreatívabb-
nak ítélt pályaműnek.

Az ELTE Térképtudományi és 
Geoinformatikai Tanszék, az ICA 
Nemzeti Bizottsága és a Magyar 
Földrajzi Társaság köszönetét fejezi ki 
a pályázatban résztvevő tanulóknak és 
az őket felkészítő tanároknak az érté-
kes munkákért, és várja az újabb találko-
zást a 2019-es térképrajz-versenyen.

Horváth Ildikó, 
Reyes Nunez José Jesús

Szemle



Szemle

2017 / 3  (69. évf.) GEODÉZIA ÉS KARTOGRÁFIA

40

meghatározási módszerével (illeszke-
désvizsgálattal) foglalkozik meghatáro-
zandó paraméterek számánál nagyobb 
számú mérési adat (fölös mérések) ala-
pul vételével. Az illesztési eljárás általa 
alkalmazott változatát napjainkban L1 
norma alapján történő becslésnek vagy 
legkisebb abszolúthiba-eljárásnak (least 
absolute deviations) nevezzük és az L2 
norma, vagy a legkisebb négyzetek mód-
szere szerinti kiegyenlítés robusztus vál-
tozataként szolgál napjainkban.

Az L1 norma alapján történő becs-
lés régebbi, mint a legkisebb négyze-
tek módszere. 1760-ban Boscovich 
az ellipszoid elhelyezésére, 1799-ben 
Laplace pedig az ellipszoid lapultsá-
gának meghatározására használta fel. 
Az eljárás numerikus megoldása lineá-
ris programozásra vezethető vissza. Az 
ebből adódó numerikus nehézségek 
miatt, gyakorlati alkalmazására hosszú 
ideig nem került sor. A lineáris progra-
mozási feladatok megoldására kidolgo-
zott eljárások elterjedése következté-
ben az elmúlt évtizedben geodéziai és 
fotogrammetriai mérések feldolgozá-
sára is növekvő mértékben használják. 
Az L1 norma alkalmazása mellett szól 
a robusztus jellege (Detrekői1991).

Boscovichot több ország (nemzet) 
is a sajátjának vallja, így Horvátország, 
Olaszország és Szerbia is. Ő saját magát 
leginkább horvátnak tekintette (ezért 
neve gyakran horvát nyelven szere-
pel), de felmenői miatt szerb nemzeti-
ségűnek is tekintik. A 
Szerb Tudományos és 
Művészeti Akadémia 
napjainkban is a leg-
jelentősebb 100 szerb 
tudós között tartja szá-
mon. A Balkánon a leg-
régebbi csillagászati 
társaság Szerbia fővá-
rosában, Belgrádban 
található, melyet róla 
neveztek el.

Boscovich 1782-
ben egyik alapítója 
volt az olasz nemzeti 
tudományos szövet-
ségnek (Accademia 
Nazionale delle 
Scienze detta dei XL 
(http: / /www.accade 
miaxl . i t /accademia/
storia.html)).

A műszaki és természettudományok 
legnagyobb horvát intézetét Zágrábban 
róla nevezték el. Tevékenységének 
elismerését és emlékének megőrzé-
sét jelenti, hogy mellszobrát korábban 
a Horvát Tudományos és Művészeti 
Akadémia (HTMA) székháza előtt állí-
tották fel. A CLGE általános közgyűlése 
elé Horvátország nyújtotta be javaslatát, 
hogy 2016-ban az EFGN-t Roger Joseph 
Boscovich elismerésre méltó tevékeny-
ségéhez kapcsolják. Így Zágrábban az 
EFGN-t 2016-ban a HTMA székházá-
ban ünnepelték meg, amelyet a horvát 
államfő is támogatott. 

Nem találtam utalást, hogy magyar 
tudósokkal tartott volna kapcsolatot. 
Geodéziai jellegű munkáira Homoródi 
(1966, 1984) és Závoti (1999) művei-
ben találtam hivatkozást.
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Dr. Ádám József

Állagmegóvás

Budapest Főváros Kormányhivatala 
Földmérési, Távérzékelési és 
Földhivatali Főosztály földmérési 
és földügyi osztályvezetőjének igen 
gyors és hatékony intézkedésének 
köszönhetően újult meg egyik köz-
lekedési és turisztikai szempontból 
is fontos helyen lévő alappontunk. 
A Lánchíd pesti hídfőjénél, a Magyar 
Tudományos Akadémia előtti téren 
áll az 1933-ban állandósított pont. A 
helyreállító csapat rendszeresen vesz 
gondozásba méltatlanul elhanyagolt 
létesítményeket. 2015-ben is beszá-
moltunk már lelkes munkájukról 
(GK 2015/11–12. szám), most ismét 
köszönet illeti a munkában résztve-
vőket, akik nemcsak szavakban érzik 
fontosnak geodéziai alkotásaink és 
műemlékeink megbecsülését.

Dr. Ádám József

A pont egykor és most.


