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Guillaume-Henri 
Dufour, a svájci állami 
földmérés első vezetője

Az Európai Földmérők Tanácsa (CLGE) 
által Európa-szerte immár hatodik éve 
meghirdetett „Európai Földmérők és 
Geoinformatikusok Napja” megemlé-
kezési témaköre 2017-ben Guillaume-
Henri Dufour személyéhez és tevékeny-
ségéhez kapcsolódik. Guillaume-Henri 
Dufour svájci tábornok, hídmérnök és 
egyben térképész, topográfus is volt. A 
svájci állami földmérés (Swiss Federal 
Office of Topography, ma használatos 
rövid nevén, a Swisstopo) alapítója és 
első elnöke volt 1838–1865 között. Itt 
jegyezzük meg, hogy a Swisstopo Svájc 
állami földmérési szervezetének hiva-
talosan rövidített neve. 1997 óta a szer-
vezet honlapjának megadásakor is ezt 
használják – (http://www.swisstopo.
ch).

Dufour Konstanz városában szüle-
tett 1787. szeptember 15-én, ahol szü-
lei ideiglenesen száműzetésben éltek. 
Apja genfi órás és farmer volt, aki fiát 
Genfben járatta iskolába, ahol az rajzot 
és orvostudományt tanult. 1807-ben 
Dufour Párizsba utazott, és a műszaki 
egyetemen (École Polytechnique), 
majd a katonai akadémián tanult. 
Ábrázoló geometriát J. N. P. Hachette 
tanár irányítása alatt tanult. 1809-ben 
végzett, az osztályban az ötödik leg-
jobb tanulóként. Ezt követően had-
mérnöki tanulmányokat folytatott az 
École d’Application elnevezésű intéz-
ményben. 1810-ben Korfura küldték 

egy katonai állomány keretében, hogy 
segítsen a szigetet megvédeni a britek 
ellen. Ott tartózkodása alatt az idejének 
nagy részét a sziget régi erődítményei-
nek feltérképezésével töltötte.

1814-ben visszament Francia-
országba, ahol Becsületrenddel (Croix 
de la Légion d’Honneur) tüntették ki 
Lyon város erődítményeinek helyreál-
lításában végzett munkájáért.

1817-ben Genfbe tért vissza, ahol 
a genfi kanton hadmérnökeinek 
parancsnoka és a Genfi Egyetem mate-
matikaprofesszora lett. Feladatai közé 
tartozott, hogy készítsen térképet a 
kantonról. Dufour 1817-től (állami 
mérnökként) Genf felújításán is ered-
ményesen dolgozott, bár hivatalosan 
csak 1828-ban nevezték ki. Mai szó-
használattal élve, építőmérnökként 
működött. Munkái között szivattyúte-
lep, rakpartok és hidak újjáépítése sze-
repelnek. Ő szervezte meg a Genfi-tó 
első gőzhajójáratát és az utcai gázlám-
pák kiépítését.

Dufour hídmérnökként is műkö-
dött. Csatlakozott másokkal együtt 
ahhoz az elképzeléshez, hogy Genf 
erődítményein átívelő új hidat építse-
nek. Ezzel összefüggésben konzultá-
ciót folytattak a kor neves mérnökével 
(Marc Seguin), hogy hogyan lehetne 
ezt megépíteni, akitől vázrajzok soro-
zatát kapták. Ezek alapján Dufour ter-
vet dolgozott ki 1822 végén, amelyben 
drótkábeleket alkalmazó, kettős fesz-
távú függőhíd építését javasolta. Abban 
az időben ez volt az első állandó drót-
kábeles függőhíd a világon. A terv a 
vas- és fagerendázatból álló hídfedélzet 
mindkét oldalán 3-3 kábelt használt. A 
kábelek a pillérek között 131 láb hosz-
szon feszítettek, bár a legnagyobb fesz-
táv csak 109 láb hosszúságú.

Dufour 1831-től a svájci államszövet-
ség hadseregének vezérkari főnöke, a 
svájci hadsereg tábornoka volt. Katonai 
szolgálatát még Napóleon császár alatt 
kezdte Franciaországban, és a katonai 
pályáján tábornoki rangig emelke-
dett. Egyik beosztott tisztje Napóleon 
császár unokaöccse, Louis-Napóleon 
Bonaparte volt. Fontos hadművelet is 
kapcsolódik nevéhez, ugyanis 1847-
ben az un. Sonderbundban tömörült 
kantonok elleni győztes hadjárat főpa-
rancsnoka volt. A Sonderbund lényegé-
ben hét – osztrák és francia befolyás 

alatt álló – katolikus svájci kanton 
1845–1847 között létezett külön szö-
vetsége a központi hatalommal szem-
ben, a katolikus vallás és a kantonok 
önállóságának védelmében. Dufour 
100  000 fős szövetségi hadsereget 
vezetett a Sonderbund elleni hadjá-
ratban 1847. november 3–29. között, 
amely győzelemmel ért véget (meg-
őrizve a központi, szövetségi hatalmat). 
Állítása szerint a hadjáratban kevesebb, 
mint 100 áldozat volt. Arra utasította 
katonáit, hogy a sérülteket kíméljék.

Rátérve Dufour térképész és topo-
gráfusi tevékenységére, meg kell emlí-
tenünk, hogy Svájc első topográfiai 
felmérését 1809-ben végezték szövet-
ségi katonai keretben az ország észak-
keleti részén. A svájci Alpokban 1825-
től háromszögelési alappont hálózatot 
létesítettek, a vonatkozó méréseket 
1837-ben fejezték be. A következő év 
elején, 1838-ban Dufour volt az, aki 
megalapította a svájci állami földmé-
rés első elődintézményét, a Szövetségi 
Topográfiai Hivatalt („Bureau 
Topographique Fédéral”, illetve 
„Eidgenössisches Topographisches 
Bureau”) Genf Carouge negyedében. 
Ő lett a hivatal első elnöke, mely tiszt-
séget 1865-ig töltötte be. 

A hivatal első térképét (Carte 
topographique du Canton de Genéve) 
még az alapítás első évében, 1838-ban 
publikálta. Ezt követően kezdődött el 
a svájci Alpok topográfiai felmérése. A 
felmérés eredményeként az első hiva-
talos nemzeti térképművet 1:100 000 
méretarányban 1845-ben tették közzé. 
Ez volt a kezdete annak a térképso-
rozatnak, amelynek elemeit Dufour-
térképeknek nevezték. A topográfiai 
felméréssel 1862-ben, tehát 155 éve 
végeztek. Az utolsó Dufour-térképet 
1864-ben publikálták, Dufour pedig 
1865-ben vonult nyugdíjba mint a 
svájci állami földmérés vezetője. Ezt 
követően még tíz évig élt; 1875. július 
14-én, életének 88. évében hunyt el. 
Genfi temetésén mintegy 60 ezer fő 
vett részt.

Aktív közéleti szerepet is betöltött. 
1863-ban tagja volt a Henry Dunant 
vezette bizottságnak, amely működé-
sének eredményeként alapították meg 
a Nemzetközi Vöröskeresztet. Ő elnö-
költ azon a genfi közgyűlésen, amelyen 
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létrehozták a szóban forgó, ma is 
működő nemzetközi szervezetet.

Dufour munkájának megbecsülése 
és emlékének megőrzése céljából a 
svájci kormányzat elhatározta, hogy 
a Dufour-térképen ábrázolt legmaga-
sabb csúcsot Dufour-csúcsnak neve-
zik el. Svájc legmagasabb hegycsú-
csa (4634 m) jelenleg is ezt a nevet 
(Dufourspitze) viseli. Genfi otthonát, 

amelyben 1845–1875 között élt, 
emlékházzá alakították át. Emlékét az 
1956-os kiadású svájci húszfrankos 
bankjegyen is megörökítették, amely 
hivatalosan 1956–1980 között volt 
forgalomban. Svájc számos városában 
utcát neveztek el róla. Emléktáblát 
helyeztek el a szülőházán, továbbá 
azokra az épületekre, melyekben élt és 
a topográfiai hivatal egykori épületeire 

is. Tiszteletére Genfben 1884-ben lovas 
szobrot állítottak.

Irodalom:
https : //en.wikipedia .org/wiki/Gui l l 
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Kiadó, Budapest, 1998.
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Az olomouci nyári egyetem résztvevői
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2017-es Geoinformatikai 
Nyári Egyetem 
(Geospatial Summer 
School 2017)

2017. július 17. és 21. között lezajlott 
az első Geoinformatikai Nyári Egyetem 
Olomoucban (Csehországban), 
amit az olomouci Palacký Egyetem 
Geoinformatikai Tanszéke szervezett 
meg a Visegrádi Alap támogatásával. Az 
ötnapos rendezvény hivatalos nyelve 
az angol volt, és négy országból négy 
egyetem képviseltette magát. A házi-
gazdán kívül Szlovákiából a Pavol Jozef 
Šafárik Egyetem Földrajzi Intézete, 
Lengyelországból a Wrocławi Egyetem 
Geoinformatikai és Térképészeti 
Tanszéke és Magyarországról az ELTE 
Térképtudományi és Geoinformatikai 
Tanszéke közreműködött a rendezvény 
sikerén.

Intézményenként két-két oktató vett 
részt; tanszékünket dr. Irás Krisztina 
egyetemi adjunktus és dr. Reyes Nunez 
José Jesús egyetemi docens képviselte. 
A 33 résztvevő hallgató közül tanszé-
künkről érkezett a legtöbb (tíz) hall-
gató Olomoucba (hét mesterszakos és 
három doktoranduszhallgató).

Július 17-én, a nyári egyetem első 
napján a hallgatók feladata az adatfel-
vétel volt. A cseh oktatók bemutatót 
tartottak arról, hogyan lehet egy drónt 
felhasználni egy kisebb kiterjedésű 
terület feltérképezésére. A bemutató 
után a hallgatók csoportokba szervezve 
egy GPS-felmérést végeztek Olomouc 
belvárosában. Csoportonként külön-
böző típusú objektumok helyét kellett 

felvenni, pl.: műemlékeket, éttermeket, 
kávézókat, boltokat, villamosmegálló-
kat stb. Ezt egy kérdőíves felméréssel 
egészítették ki, amely során többek 
között azt is megkérdezték a járóke-
lőktől, mely turisztikai nevezetessége-
ket ajánlanák egy látogatónak.

A második napon a szlovák kollégák 
bemutatták, hogyan kell a felvett ada-
tokból adatbázisokat létrehozni, hogyan 
kell ezeket az adatbázisokat megtervezni 
annak érdekében, hogy minél hatéko-
nyabban tárolhassuk az adatokat.

A harmadik napon a hallgatóknak 
adatelemzéseket kellett elvégezniük a 
lengyel oktatók útmutatása alapján. A 
nap jellegzetessége volt, hogy nem csak 
az első napon felvett adatokat használ-
ták, hanem az Olomoucról rendelke-
zésre álló műholdfelvételek vizsgá-
latával hőtérképeket (heatmaps) is 
készítettek.

Július 20-án, a nyári egyetem 
negyedik napján az ELTE oktatói a 

geovizualizációs megoldásokat mutat-
ták be. Először Irás Krisztina másfél órás 
előadást tartott a modern tematikus kar-
tográfiában alkalmazott megoldásokról. 
A szünet után megkezdődtek a gyakor-
lati foglalkozások: Irás Krisztina bemu-
tatta, hogyan lehet különböző típusú 
térképeket elkészíteni ArcGIS Desktop 
környezetben, miközben Reyes Nunez 
José Jesús különböző interaktív multi-
médiás megoldásokat (story map) muta-
tott az ArcGIS online webes felületén. 
A gyakorlat végén a cseh kollégák egy 
20 perces bemutatót tartottak a 3D-s 
nyomtatás lehetőségeiről. Az azután 
kezdődő önálló gyakorlaton a csopor-
toknak a korábban felvett és elemzett 
adatok felhasználásával egy tematikus 
térképet és egy webalapú interaktív 
alkalmazást kellett elkészíteniük.

A nap végén még egy közös tár-
sasági programon is volt lehetősé-
günk részt venni: az oktatók és a hall-
gatók együtt látogatták meg a város 


