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George Washington (1732-1799),
a földmérő (is)
•
•
•

•

•

•

Washington a földmérői ismereteit már korai iskolás korában
kezdte megszerezni az iskolai gyakorlatokon keresztül.
Első felmérési tapasztalatait Mount Vernon környékén
szerezte.
Első felmérése 1748-ban történt, amikor meghívást kapott a
szomszédjától és barátjától George Fairfaxtől arra, hogy
csatlakozzon egy által szervezett földmérő társasághoz.
1749-ben 17 éves korában kapott kinevezés alapján
Washington lett az első bejegyzett megyei (Culpepper county)
földmérő Amerikában.
Ebben az évben az angol Virginia gyarmat azt tervezte, hogy
azzal mozdítja elő a terjeszkedést, hogy föld spekulánsok
közreműködésével minden nyugatra költözni szándékozó
család számára ezer acre (kb. 4047 hektár) földterületet kínál.
1752-ben hagyott fel a hivatásszerű földméréssel a katonai
karrierje miatt.

George Washington

A plan of Alexandria, now Belhaven
1749
• Contributor Names Washington, George 1732-1799.
• Created / Published [1749]
• Subject Headings
– Real property--Virginia--Alexandria--Maps--Early works to 1800
– Alexandria (Va.)--Maps, Manuscript--Early works to 1800
– United States--Virginia--Alexandria

• Notes
–
–
–
–
–

Oriented with north to the right.
Pen-and-ink.
Cadastral map showing lots and lot nos.
Includes indexed list of "Proprietors names."
Available also through the Library of Congress Web site as a raster image.

www.loc.gov/resource/g3884a.ct000223/

A plan of my farm on Little Huntg. Creek &
Potomk. R. 1766
• Contributor Names: Washington, George, 1732-1799.
• Created / Published: 1766.
• Subject Headings
– Mount Vernon (Va. : Estate)--Maps, Manuscript--Early works to 1800
– United States--Virginia--Mount Vernon (Estate)

• Notes
–
–
–
–
–

Scale not given.
Manuscript, pen-and-ink and watercolor.
Mounted on linen covered cardboard.
LC Maps of North America, 1750-1789, 1447
Accompanied by 2 manuscript notes.

www.loc.gov/resource/g3882m.ct000085

Thomas Jefferson
(1743-1826)
• Édesapja Peter Jefferson (1708-1757), földmérő, térképész.
• Jefferson-t (apja hatására) lenyűgözték a tudományos
eszközök, ezekből nagy gyűjteményt állított fel.
• Soha nem volt hivatásos földmérő, de munkássága sok
évtizede alatt jelentős hozzájárulást nyújtott az amerikai
földmérési munkálatokhoz, az irányelvek és ajánlások
megfogalmazásán keresztül.
• Az édesapja felméréseiben részt vett, és így kapott bizonyos
szintű képzettséget, örökölte apja felmérő műszereit és
térképeit, amikor tizennégy éves volt.
• Még további földmérési ismereteket szerzett a William és a
Mary College hallgatójaként.
• Személyesen csak a birtokát érintő felméréseket végzett.
• Politikusként jelentős kezdeményezése volt pl. Lewis és Clark
expedíciója (korábban felügyelte a főváros helyének kitűzését
is).
http://dfsculpturestudios.com/pdf/Rob%20Firmin%20on%20Thomas%20Jefferson%201817%20Survey%20v5.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Jefferson
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson

Thomas Jefferson
(1743-1826)

Darden School of Business at the
University of Virginia, Charlottesville,
Virginia

Abraham Lincoln
(1809 – 1865)
•

•
•

•

1833-ban John Calhoun, Sangamon
Megye Földmérője (Illinois) segédfelmérői
állást kínált fel Lincolnnak.
New Salem, Illinois.
Lincoln önmagát képezte ki földmérőnek,
az elméleti tudását szakkönyvekből
szerezte meg 6 hét leforgása alatt.
Lincoln állami megbízásokat
(megosztásokat) teljesített, útépítésekben
működött közre, farmokat mért fel,
városmérésben (határkitűzés, felmérés)
vett részt.

A System Of Geometry And Trigonometry With A Treatise On Surveying by Abel Flint (1804)
The Theory And Practice Of Surveying by Robert Gibson (1814)
Forrás: Carl Sandburg, Abraham Lincoln: The Prairie Years and The War Years (New York, 1926), p. 44-46.

A segédfelmérő
Lincoln földmérési eszközöket vásárolt és a könyvből tanultakat
a való életben gyakorolta egy rövid ideig.

Abraham Lincoln

Huron város
térképe
Abraham Lincoln, Map of
Huron, Ill. Collection of the
Abraham Lincoln Presidential
Library & Museum

https://themorningnews.org/images/from_here_to_there/01.jpg

https://themorningnews.org/images/from_here_to_there/01.jpg

• Sangamon County's deputy surveyor in 1833.
• New Salem, Illinois.
• Lincoln was a self-taught surveyor, learning his
skill from books
• Lincoln surveyed land that was largely based on
division by geographic landmarks to show were
property began and ended (like rivers and hills).
This is called the Metes and Bounds system.

Procalamation
In the development of our country, the role of the surveyor has been of vital importance. In colonial days, surveyors were among
the leaders in the community-statesmen, influential citizens, and shapers of cultural standards, including people such as George
Washington and Thomas Jefferson. It was the surveyor's work that determined the boundaries of land, the greatest economic
asset in the colonies. Thomas Jefferson chaired a committee in 1784 to devise a plan for disposing of lands west of the Thirteen
Colonies. He argued that surveying before sale was necessary to prevent overlapping claims and to simplify deeds and registers.
He reportedly wrote a plan which was debated in Congress, and in modified form was adopted as the Land Ordinance of May 20,
1785. The ordinance established the Public Land Survey System (PLSS)—the rectangular system that continues in effect today in
30 Midwestern and western states.
Since 1785, the nature of surveying has changed dramatically. No longer is surveying limited to the description and location of
land boundaries. Today, hydrographic surveys are important to the use of all our bodies of water; engineering surveys are utilized
in the study and selection of engineering construction; geodetic surveys determine precise global positioning for such activities as
aircraft and missile navigation; and cartographic surveys are used for mapping and charting, including the use of photogrammetry,
the science of using aerial photographs for measurement and map production. Many services are provided through the use of
sophisticated equipment and techniques, such as satellite-borne remote sensing devices and automated positioning, measuring,
recording, and plotting equipment.
In recognition of the significant contribution made by surveyors to the United States, the Congress, by Senate Joint Resolution 44,
has authorized and requested the President to designate the week beginning on March 11, 1984, as "National Surveyors Week."
Now, Therefore, I, Ronald Reagan, President of the United States of America, do hereby proclaim the week beginning March 11,
1984, as National Surveyors Week. I urge the people of the United States to observe this week with appropriate ceremonies and
activities paying tribute to professional surveyors and their contribution to society. I invite all Americans to look back at the historic
contributions of surveying and look ahead to the new technologies which are constantly modernizing this honored and learned
profession.

Kihirdetés
Hazánk fejlesztésében a földmérő szerepe létfontosságú. A gyarmati napokban a földmérők a közösség-államférfiak, a befolyásos
polgárok és a kulturális normák formálói közé tartoztak, köztük olyan emberek is, mint George Washington és Thomas Jefferson. A
földmérő munkája volt, hogy meghatározza a földterület határait, a gyarmatok legnagyobb gazdasági értékét. Thomas Jefferson
elnökölt egy bizottságot 1784-ben, hogy dolgozzon ki egy földhasználati tervet a tizenharmadik kolóniától nyugatra eső területekre.
Arra hivatkozott, hogy az eladást megelőző területfelmérés szükséges volt az átfedő követelések elkerülése valamint az okiratok és
nyilvántartások egyszerűsítése érdekében. Állítólag írt egy olyan tervet, amelyet a kongresszuson vitattak meg, és módosított
formában fogadták el föld-nyilvántartásként 1785. május 20-án. A rendelet létrehozta a nyilvános földfelmérési rendszert (PLSS) - a
derékszögű rendszert, amely ma 30 közép-nyugati és nyugati államban érvényben van.
1785 óta a földmérés jellege drámaian megváltozott. A földmérés már nem korlátozódik csak a területek leírására és a telekhatárok
helyzetére. Ma a vízrajzi felmérések fontosak minden víztestünk hasznosításához; mérnöki felméréseket alkalmaznak az építő
mérnöki kivitelezés tervezésében és kiválasztásában; a geodéziai mérések pontosan meghatározzák a globális földrajzi helyzetet
az olyan tevékenységeknél, mint a légi járművek és a rakétavédelem; és térképészeti felméréseket használnak a tematikus
térképezéshez és a térképekhez, beleértve a fotogrammetria használatát, a légi felvételek tudományát a méréshez és a
térképkészítéshez. Számos szolgáltatást nyújtanak kifinomult berendezések és technikák, például műholdas távérzékelő eszközök
és automatizált helymeghatározás, mérés, rögzítés és rajzoló berendezések használatával.
A földmérők által az Egyesült Államoknak nyújtott jelentős hozzájárulás elismeréseként a kongresszus a szenátusi 44. sz. Együttes
határozatban engedélyezte és felkérte az elnököt, hogy jelölje meg az 1984. Március 11 - én kezdődő hetet "a Nemzeti Földmérők
Hetének".
Most tehát, én Ronald Reagan, az Amerikai Egyesült Államok elnöke ezúton kihirdetem, hogy az 1984. Március 11 - én
megkezdődő hét, a Nemzeti Felmérő Hét. Arra kérem az Egyesült Államok népét, hogy vegyen részt ezen a héten megfelelő
ünneplésekkel és tevékenységekkel, amelyek tisztelettel emlékezetben tartják a hivatásos földmérőket és azok társadalomhoz való
hozzájárulását. Felhívom az összes amerikait, hogy tekintsen vissza a földmérés történelmi hozzájárulásaira, és nézzen előre az új
technológiákra, amelyek folyamatosan korszerűsítik ezt a megtisztelő és felsőfokú szakmát.

