
elektromos áram alkalmazását. A transzformátor oldotta meg az elektromos áram szállításának 
lehetőségét. A központi erőmüvekhez csatlakoztatott hálózati rendszerek megteremtése mellett 
nagy jelentősége volt az országos rendszerek hálózatának kiépítésében. A kiállításon hét gőz-
gép és dinamó fejlesztette az áramot, amelyet 16 transzformátor segítségével 16, egymástól 
független á ramkörre osztottak. A villanykörtéket is a Ganz gyártotta. Még a kiállítás bezárása 
előtt megérkeztek az első megrendelések, amelyek alapján a svájci Luzern mellett 1886-ban a 
Ganz gyár felépítette a világ első váltóáramú erőmüvét, ahonnan távvezeték szállította az 
elektromos áramot, ö k építették meg az első városi villanyközpontot Rómában, amely ezen az 
elven működött. 

Megkülönböztetett gondot fordítottak arra, hogy a közönség kellő mértékben tájékozódhas-
sék. Az ezeroldalas főkatalóguson kívül, amelyet németül és franciául is kiadtak, 24 speciális 
katalógus is megjelent a különböző csoportokra és a rövid ideig tar tó ideiglenes kiállításokra. 
Ezenkívül a helybeni tájékozódás érdekében tudakozóirodát nyitottak és kiállítási kalauzt ad-
tak ki. A gyors információszerzés érdekében a kiállítás ideje alatt kéthetenként Budapester 
Ausstellung Zeitung címmel hivatalos lapot adtak ki, amelyet szétküldtek külföldre is. Március 
közepétől október közepéig Bulletinek címmel hetenként adtak ki közlönyt magyarul, németül, 
franciául és olaszul. Ezeket elküldték Európa jelentősebb lapjainak, akik rendszeresen közöltek 
cikkeket a budapesti eseményekről. Külföldi utazási irodákkal is felvették a kapcsolatot, szer-
ződést kötve budapesti .„kéjutazásokra", amelyeknek központi p rogramja a kiállítás megte-
kintése volt. 

Az 1885. évi május 2-i megnyitót rendkívüli pompával rendezték. A megnyitóünnepség a Ki-
rályi Pavilon előtt folyt le, s a körülbelül 13 ezres közönség a korabeli jelentések szerint kitörő 
lelkesedéssel fogadta a megjelenő Ferenc Józsefet és a kiállítás védnökét: Habsburg Rudolf 
trónörököst. Jelen volt itt mindenki, aki számított valamit az ország társadalmi életében. Jelen 
volt a magyar kormányon kívül a külföldi képviseletek vezetői: nagykövetek, konzulok. Az 
ünnepélyes megnyitó után a nagyközönség előtt is kinyitották a kapukat . Eljött a kiállításra a 
későbbiek folyamán Sándor bolgár fejedelem, Milán szerb király, Lipót bajor herceg. Itt talál-
kozott három trónörökös: Rudolf, a három év múlva színre lépő Vilmos és a walesi herceg. 

Biztos adat a látogatottságot illetően nincsen, ugyanis bérleteket és szabadjegyeket is kibo-
csátottak, igy a megszámolt napi jegyek száma nem ad pontos felvilágosítást, de valószínűnek 
látszik, hogy kétmilliónál többen tekintették meg a kiállítást. A legtöbb látogató pünkösd va-
sárnapján volt, ekkor több mint 35 ezren mentek el. 

összegezve megállapíthatjuk, hogy a kiállítás tökéletes jellemzést adott a korabeli magyar 
gazdasági helyzetről, a mezőgazdasági és ipari termelés színvonaláról. 

1885-ben jelent meg Kogutowicz Manó első rajza, Sopron megye térképe. A hires kartográ-
fusról eddig nem jelent meg könyv vagy összefoglaló tanulmány. Mielőtt első térképéről szól-
nánk, ismerkedjünk meg származásával, életével. 

A Kogutowicz család Lengyelország déli részéből, Kelet-Galíciából, Tarnów vajdaság Woj -
nicz nevü városkájából származik. A wojniczi rk. plébánián őrzött anyakönyv tanúsága szerint 
itt született Kogutowicz Manó apja, Mathias, 1817. február 22-én. Nagyapja, Thomas helyi 
cipészmester. Ebben az időben Galícia az Osztrák Császárság része volt. A fiatal Kogutowicz 
Mátyás belépett az osztrák hadseregbe, ahol nyolc évet szolgált és őrmesterként szerelt le. 
Az obsitos szerény állást kapott Morvaországban, Brünn mellett, Seelowitzban (Zidlochovice) 
lett adóhivatali írnok, majd bírósági alkalmazott. A 33 éves férfi 1850. június 30-án feleségül 
vette a 19 éves Maria Kubest. Elsőszülött fiúk, Emanuel Thomas Kogutowicz 1851. december 
21-én született Seelowitzban, a 107. sz. házban. A kb. 400 éves, emeletes téglaház ma is jó álla-
potban van: Zidlochovice, Fucikova 107. a mostani cim. A Fucikról elnevezett utcát azóta át-
számozták, de ennek a régi háznak megmaradt a 107-es száma. Így találtam meg a szülőházat 
1984-ben. Az adatokat a Brnoi Területi Levéltárban őrzött anyakönyvek tartalmazzák. A Geo-
déziai és Kartográfiai Egyesületnek javasoltam, kezdeményezzék cseh és magyar nyelvű 
emléktábla elhelyezését. 

A fiatal Emanuel nyilván obsitos őrmester apja hatására — a katonai pályát választotta. 
Ingyenes internátusi elhelyezésben részesült. A négy elemi és négy középiskolai osztály után 
egy év gyalogos- és egy év utásziskolát végzett, majd Bécsben felvették a Katonai Mű-
szaki Akadémiára. A négyéves főiskolát jó eredménnyel végezte el. 1873. szeptember 1-én 
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Emanuel Thomas Kogutowicz születési anyakönyvi bejegyzése 

hadnaggyá avatták, és megkezdte szolgálatát Olmützben, a Ferenc József nevét viselő 1. 
hadmérnökezredben. A bécsi hadilevéltárban őrzött tiszti minősítés Kogutowicz Emanuel 
tehetségét és széles érdeklődési körét bizonyítja. A „Különleges képességek" rovat sze-
rint: tornász, vívó, úszó, gyorsíró és nagyon jó rajzoló. Elöljáróit tiszteli és meggyőződésből 
engedelmes, beosztottaival jóindulatú, de megköveteli a rendet, fegyelmet. Szolgálaton kívül 
nyugodtan, becsületesen és tapintatosan viselkedik. Ezek a tulajdonságok egész életén át jelle-
mezték. A jó megjelenésű, magas, karcsú, kékszemű tisztet kedvelték az ezredben. A katonai 
pályát azonban ott kellett hagynia, mert színtévesztő volt. 

Kogutowicz Emanuel 1878 után Bécsben keresi szerencséjét. Itt találkozik Kapeller Károly 
zongorakészítö mester világszép leányával, Rózával. A két fiatal megszereti egymást. A gazdag 
iparos azonban nem egyezik bele a házasságba, Emanuel és Róza Sopronba utazik. Rózát Mon-
tag Jakab soproni ügyvéd, a család távoli rokona fogad ja örökbe, néhol Montag Rózaként sze-
repel. Kogutowicz Manó (1881. szeptember 1-töl ilyen néven szerepel) a Láhne-intézet benn-
lakó tanára lett. A magániskola elemi és gimnáziumi osztályaiban németül és magyarul taní-
tottak. Kogutowicz két tanévet töltött el itt, számtant, mértant, szépírást, szabadkézi rajzot és 
francia nyelvet oktatott . 1883-ban megválik az iskolától, Budapesten, a Posner irodalmi mű-
intézetnél kar tográfus lesz. Közben a bécsi zongorakészítö mester is megenyhül, írásos bele-
egyezést küld, Kogutowicz Manó térképész és Kapeller Róza 1884. szeptember 16-án a soproni 
Szent György rk. plébánián házasságot kötnek. A vőlegénynek Montag Jakab ügyvéd a tanúja . 

Soproni tanár korában kezd komolyan térképrajzolással foglalkozni. A Láhne-intézet 1882— 
1883-as évkönyve így ír erről: ,, . . . a tanév végével Kogutowicz Manó úr is elhagyja az inté-
zetet. ö a készülőiéiben levő Sopron megye térképe s Magyarország történelmi mappája Nagy 
Lajos Király idejében alapján meghivatott a budapesti Posner-féle kartographiai intézet veze-
tőjének. Sajnálattal válunk el tőle, de egyszersmind örömmel telt szívvel látjuk egy intézet 
élén állani, hol szakismereteit alkalmazhatja és kibővítheti . Kartársainál jó benyomást hagy 
maga után, s a növendékek hálás emlékezete követi öt ú j állásában." 

Az 1880-as éveket megelőzően a történelmet és a földrajzot közös tárgyként tanították nem-
csak hazánkban, hanem külföldön is. Magyarországon 1873-ig szinte kizárólag német nyelvű 
térképeket használtak az iskolákban. Az első magyar nyelvű atlaszt Holzel Ede bécsi kiadó 
adta ki 1873-ban Történelmi-Földrajzi Iskolai Atlasz címmel. Szerzője Jausz György soproni 
tanár. Egyre erősödik az a követelés, hogy iskoláinkat kartográfiailag jó megoldású, magyar 
nyelvű térképekkel lássák el. Kogutowicz Manó, a fiatal soproni tanár, 1881-ben ismerkedik 
meg Jausz Györggyel, aki akkor már az állami felső leányiskola igazgatója. A soproni általá-
nos tanítóegyesület elhatározta, hogy kiadja Sopron megye falitérképét, melynek elkészítésére 
Jausz Györgyöt kérik fel. Jausz Kogutowiczot is bevonja a munkába. A kiadásra szükséges 
2500 forintot gyűjtéssel szerzi meg az egyesület. A térképet Jausz György tervezte és Koguto-
wicz Manó rajzolta. 

Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem földrajzi könyvtárában T—8 szám alatt 
őrzik a százéves térképet. Annak idején Hunfalvy János vásárolta meg a könyvtár számára a 
vászonra vont, 150x120 cm nagyságú, 1:63 000 méretarányú falitérképet, amelyet 38x31 cm 
nagyságra haj togat tak össze a vágások mentén. 
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Kogutowicz Manó szülőháza Zidlochovicében 
A térképet kihajtogatva rendkívüli látvány tárul elénk. Megkapó a mü szépsége. A zöld, a 

sárga, a barna, a kék, a piros, a fekete és a fehér szinek tökéletes harmóniában illeszkednek 
egymáshoz. Úgynevezett sziget-térképet alkottak a szerzők: Sopron megye területét részlete-
sen kidolgozták, a megyehatáron kívüli terület pedig fehéren maradt. Az első dolog, ami mai 
szemmel szokatlan, hogy a Fertő tó felületét nem kék, hanem zöld színnel ábrázolták. Ez a zöld 
a síkság zöldjének egy sötétebb változata. A 200-500 méter tengerszint feletti magasságú terü-
leteket sárga, 500 m felett sötétzöld színnel tár ják elénk. A domborzatot a szín mellett a barna, 
ékcsikos ábrázolás teszi rendkívül plasztikussá. A vonalkák mindig a legnagyobb esés irá-
nyába mutatnak, s annál sűrűbbek, minél meredekebb a lejtő. A térképet 1885-ben Thirring 
Gusztáv ismertette a Földrajzi Közleményekben. A sok dicsérő szó mellett a hibákról is szól. 
Tévesnek tar t ja a Rozália- és a Lajta-hegység közötti terület domborzatábrázolását, amely 
hegység benyomását kelti, holott az hullámos síkság. 

A folyóvizeket, mocsarakat kékkel rajzolták, neveiket is kékkel irták meg. A települések 
utcákkal szabdalt piros alaprajza még élénkebbé teszi a képet. Fekete útrajz és fekete létrás 
vasútrajz hálózza be a megyét. A települések nagyságát, illetve fontosságát a fekete név-
megirások betümagassága és betüvastagsága fejezi ki. Piros szaggatott vonal a járások határa. 
A jelmagyarázat tanúsága szerint a templom, a kápolna, a kereszt, a vadászlak, a fürdő, a bá-
nya, a kőfejtő, a kastély, a várrom, az emlék, a postahivatal, a távirdaállomás, a vasúti állo-
más, a háromszögelési jegy és a csúcsmagasság is fel van tüntetve. A fentiek azt bizonyítják, 
hogy — mai szóhasználattal élve — komplex térképpel állunk szemben. A méretarányt úgy 
választották meg, hogy a bő tartalom nem megy az áttekinthetőség rovására. A hálózatot a 
Ferrotól számított 15 fokpercenként rajzolták meg. A névrajz értékét növeli, hogy a vegyes 
lakosságú települések esetében zárójelben megadják a német nevet is. 

Sopron megye alakja olyan volt, hogy az északkeleti sarokban jókora üres hely állt rendel-
kezésre. Ide került „Sopron környéke" 1:25 000 méretarányú térképe, amely teljesen Koguto-
wicz Manó munkája, a térkép legszebb és legsikerültebb része. Az egyes művelési ágakat — a 
szántóföld, a szőlő, a legelő, a rét, a gyümölcsös, a nádas, az erdő — külön-külön színnel ábrá-
zolta. A csikozásos domborzatot százméterenként szintvonalrajz gazdagítja. 

A korabeli térképismertetésből tudjuk, hogy ez a kiváló munka a bécsi katonai földrajzi 
intézet legújabb felvételei alapján készült. Szerencsésen ötvöződött Jausz György szerkesztői 
gyakorlata és Kogutowicz Manó kivételes rajztudása. „Oly mü, mely a hozzá hasonlók közt a 
legelső helyek egyikét foglalja el." Sopron megye térképe hozta meg Kogutowicz Manó részé-
re az első szakmai sikert, a fővárosban is felfigyeltek rá, meghívták Posner Károly Lajos mű-
intézete kartográfiai vezetőjének. Itt rajzolták köre a kiváló térképmüvet. 

Kisari Ballá György 
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