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Kisari Balla György

Kogutowicz Manó elsõ és második térképe
Ki volt Kogutowitz Manó?*

A név fogalommá vált. Atyáink, nagyatyáink rögtön
rá gondoltak, ha hazai térképre terelõdött a szó. Ez a
név a jó térképet jelenti.

1984-ben kaptam a megbízást a magyar térképészet
vezetõitõl a nagy magyar kartográfus életének, mûkö-
désének kutatására. A többéves felderítõ munka siker-
rel járt.

A család Lengyelország déli részébõl, Kelet-Galíci-
ából, a tarnówi vajdaság Wojnicz nevû városkájából
származik. A „kogut” szó magyarul kakast jelent. Ema-
nuel Kogutowitz apja, Mathias Wojniczban született
1817-ben. Abban az idõben Galícia az osztrák csá-
szárság része volt. A fiatal Mathias Kogutowitz belé-
pett az osztrák seregbe, és ott 12 évet szolgált. Õrmes-
terként szerelt le. Az obsitos szerény állást kapott
Morvaországban, a Brünn melletti Seelowitzban lett
adóhivatali írnok.

Elsõszülött fia, Emanuel Thomas Kogutowitz 1851.
december 21-én jött a világra Seelowitzban, a 107.
számú házban. (Akkor még nem voltak utcanevek.) 
A négyszáz éves, emeletes téglaház ma is jó állapotban
van. Zidlochovice, Masarykova 107. a mostani címe 
a Cseh Köztársaságban. (A fenti adatokat a brnoi terü-
leti levéltárban õrzött anyakönyvek tartalmazzák.)

A fiatal Emanuel a katonai pályát választotta. A bé-
csi Katonai Mûszaki Akadémián 1873. szeptember 
1-jén hadnaggyá avatták, és megkezdte szolgálatát Ol-

mützben (ma: Olomouc), a Ferenc József nevét viselõ
1. hadmérnök ezredben. A bécsi hadilevéltárban õrzött
tiszti minõsítés Kogutowitz Emanuel tehetségét és

széles érdeklõdési kö-
rét bizonyítja. A „Kü-
lönleges képességek”
rovat szerint: tornász,
vívó, úszó, gyorsíró
és nagyon jó rajzoló.
Németül, csehül és
franciául tud. Elõl-
járóit tiszteli, meg-
gyõzõdésbõl engedel-
mes, beosztottaival
szemben jóindulatú,
megköveteli a rendet,
fegyelmet. Szolgála-
ton kívül nyugodtan,

becsületesen és tapintatosan viselkedik. Ezek a tulaj-
donságok egész életén át jellemezték.

Ötévi szolgálat után megvált a seregtõl.
1878 után Bécs-

ben élt. Itt ismerke-
dett meg Karl Ka-
peller zongorakészítõ
mester 15 éves lányá-
val, Rózával. Miután
az apa ellenezte a fi-
atalok házasságkö-
tését, azok Sopronba
szöktek. A lányt a
család távoli rokona,
Montag Jakab so-
proni ügyvéd örökbe
fogadta, Emanuel
pedig Lähne Frigyes
híres magániskolájá-
ban, a „Léni”-ben lett bennlakó tanár. A bécsi Kato-
nai Mûszaki Akadémia jó ajánlólevél volt. Annak
külön örült Lähne igazgató, hogy új munkatársa a 
rajz mellett francia nyelvet is tudott tanítani.

Kogutowicz Emanuel 1881. szeptember 1-je után
Manó néven szerepel. A „Manó” név, mint az Emanuel

Az 1851. december 21-én, 150 éve született (Emanuel) 
Kogutowicz Manó születése bejegyzése

(Emanuel) Kogutowicz Manó 
hadnagy, 1874

Kogutowicz Manó soproni tanár 
(Soproni Szemle, 1961)

* A lengyel származású, magyarrá lett világhírû kartográfus, Kogutowicz Manó 150 éve született.



magyarosított formája Ballagi Mór 1857-ben kiadott
szótárában olvasható elõször.

1884-ben a soporoni Szent György római katolikus
templomban kötött házasságot Kogutowicz Manó és
Kapeller (Montag) Róza. A házasságkötési bejegyzés
érdekes sora: „A kiskorú nõ atyja belegyezésével, Bécs
1884. aug. 26. Carl Kapeller a közjegyzõ elõtt.” Tehát
a szigorú apa megenyhült, írásban beleegyezett a há-
zasságba, de nem bocsátott meg a „szökevényeknek”,
nem utazott el az esküvõre.

Ennek a szökésnek köszönhetjük, hogy hõsünk ma-
gyar térképész lett. A család leszármazottai ma is úgy
tudják, hogy Kogutowicz Emanuel azért került Ma-
gyarországra, mert hívták, mert itt nem volt képzett
kartográfus.

Kogutowicz Manó hamar ismert ember lett Sopron-
ban. Érthetõ, hogy elõször a szakmabeliekkel ismer-
kedett meg. Az elsõk között kötött barátságot Jausz
Györggyel, a soproni felsõ leányiskola igazgatójával, a
Vasvármegyei Tanítótestület alapítójával, az elsõ ma-
gyar nyelvû iskolai atlasz szerkesztõjével. Hazánkban
erõsödött a követelés, hogy iskoláinkat kartográfiailag
jó megoldású, magyar nyelvû térképekkel lássák el.

Elõször a megyetérképek elkészítésére került sor, hi-
szen a szûkebb haza megismerése a legfontosabb. 
A kiadást a megyei tanítóegyesületek szorgalmazták.

Vasvármegye térképe

A Vasvármegyei Tanítóegyesület alapítóját, a közben
Sopronba költözött Jausz Györgyöt kérte fel a megye 
a falitérképek elkészítésére, mert volt térképészeti jár-
tassága. Jausz Kogutowiczban találta meg azt a szak-
embert, aki egy megyei falitérképet meg tud tervezni és
rajzolni.

A tervezést 1882-ben kezdte el. Valószínûleg feluta-
zott Bécsbe, és a Katonai Földrajzi Intézetben (Militär-
geographisches Institut) megvásárolta Vas megye terü-
letének 1:75 000 méretarányú térképeit. A szelvények
egymás mellé illesztésével kiderült, hogy nincs szükség
kisebbítésre, vagy nagyításra, 139x132 cm-es nagyság-
ban, 1:75 000 méretarányban el lehet készíteni a me-
gye iskolai falitérképét. Nyilván Jausszal közösen dön-
tötték el, hogy a térkép délkeleti sarkában helyezik el
Szombathely megyeszékhelynek 1:25 000 méretará-
nyú térképét. A járáshatárt is feltüntették, oldalt a já-
rások felsorolása számsorrendben olvasható, a számo-
kat a térképre is beírták.
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Kogutowicz Manó házasságlevele 
az atya jóváhagyásának bejegyzésével

Vasvármegye, részlet az 1884-ben megjelent térképbõl
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A vegyes lakosságú községeknél a német és a vend
nevet is megírták. A településeken kívül a mûvelésági
megoszlás, a közlekedési vonalak és a nevezetességek
is szerepelnek. A fokhálózatot a Monarchiában akkor
használatos Ferro-tól számított 15 ívpercenként raj-
zolták meg. A nyugati hegyvidékeket (Alpokalja) a geo-
metriai csíkozás és hipszometriai (magasság szerinti)
színezés teszik plasztikussá.

Ez volt az akkor 31 éves kezdõ kartográfus elsõ
munkája. Bentlakó tanártársai nyilván megcsodálták a
szép rajzot, Sopronban elterjedt a térkép híre.

Budapesten az ELTE Földrajzi Tanszékek Könyvtá-
rában a katalógus bizonyítja, hogy ez az 1884-ben ki-
adott térkép volt Kogutowitcz elsõ térképe (T–2). 
A Földrajzi Közlemények 1884. és 1885. évi szá-
maiban megjelent ismertetések is ezt támasztják alá.

A XX. században írt térképtörténeti munkák írói
megfeledkeztek errõl a szép térképõl, és az egy évvel
késõbb kiadott Sopron megye falitérképét tartották
Kogutowitz elsõ mappájának. Közrejátszott ebben az
is, hogy Sopron megye térképe még a Vas megyeinél is
szebb, országos feltûnést keltett.

Sopron megye térképe

A Soproni Általános Tanítóegyesület 1883-ban el-
határozta, hogy kiadja a megye iskolai falitérképét. 
A térképterv elkészítésére Jausz Györgyöt, a Felsõ Le-
ányiskola igazgatóját kérték fel. A kiadásra szükséges
2500 forintot gyûjtés által szerezte meg az egyesület.
A tervezésbe és különösen a rajzolásba Jausz bevonja
Kogutowiczot is.

Nyilvánvaló, hogy Vasvármegye térképének az elké-
szítése során tanult meg ez a zseniális ember térképet
készíteni. Ezért lehetett a Sopron megye rajza annyira
kiváló. 1883 elsõ felében, iskolai munkája mellett ké-
szítette, minden tudását beleadta, a veleszületett mû-
vészi érzék segítségével lett olyan szép és jó ez a tér-
kép.

Mi volt az alaptérkép, a forrás Sopron vármegye
térképéhez?

A Földrajzi Közlemények tudósítása szerint „A bé-
csi katonai földrajzi intézet 1:75 000 méretarányban
kiadta Sopron, Kõszeg, Szany, Gyõr és Pápa környé-
kének térképét, és ezzel a megye fölvételét befejezte”.

E lapokat felnagyítva Jausz 1:63 000-ben határozta
meg a térkép méretarányát. Vajon miért választotta ép-
pen az 1:63 000 méretarányt? A kérdésre Földi Ervin
kartográfus barátom adta meg a választ. Abban az idõ-
ben, amikor ez a mappa készült, sok térképész követte
az angol példát. Nagy-Britanniában már korábban ké-
szültek ún. inch-es térképek. Ez azt jelentette, hogy
ami a térképen egy inch, azaz egy hüvelyk, az a való-
ságban egy mérföld. Jausz György is ezt a módszert
választotta, mert: 1 hüvelyk=2,54 centiméter, 1 mér-
föld=1600 méter. Ha az 1600 métert elosztjuk 2,54-
gyel, pontosan kijön az 1:63 000, tehát azért lett épp
ilyen méretarányú ez a térkép, hogy az egy hüvelyk
megfelelhessen egy mérföldnek.

A térkép mérete 150x120 cm. A térképi címleírás
szabályai szerint az elsõ szám mindig a kelet–nyugati
kiterjedést jelenti. Sopron megye mappáját Budapes-
ten, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen õrzik
(CT–8). A térképet szemlélve elsõsorban a színgazdag-
ság nyûgöz le bennünket. Mai térképész szemmel
nézve is kitûnõ munka ez a kõnyomatos mû. A fõ-
térkép hét, a melléktérkép kilenc szín felhasználásával
készült. Ezen a mappán minden kézi munka eredmé-
nye.

Sopron környéke, az 1884-ben megjelent 
Sopron megye térképe melléktérképe



1883-ban készült a rajz, 1884-ben a nyomdai fel-
dolgozás. A XX. század második felében alkalmazott
kartográfiai kalkuláció alapján megállapítható, hogy
sok ezer munkaórába került ennek a térképnek az el-
készítése.

Ma is ezeket a színeket használják a térképészek,
kivéve a Fertõ vízfelületét, amelyik a ma használatos
kék szín helyett a zöld szín egy sötétebb árnyalatát
kapta. Mi lehetett ennek az oka?

Erre nézve csak találgatások lehetnek. Annyi bizo-
nyos, hogy a Fertõ – nem Fertõ-tó, mert a szó maga
is vizes felületet jelent – már az 1880-as években is
meglehetösen elaggott, mocsaras állapotban volt.
Talán a zöld vízinövényeket akarta visszaadni a 
szerkesztõ ezzel a színmegoldással. A folyóvizeknek
az ábrázolása ugyanúgy mint ma, sötétkék színnel
készült.

Külön figyelmet érdemel a jelmagyarázat: vasút, el-
sõrendû országút, másodrendû országút, járható dûlõ-
út, templom, kápolna, kereszt, vadászlak, fürdõ, bá-
nya, kõfejtõ, kastély, várrom, emlék, háromszögelési
jegy, magasság méterben, postahivatal, távírda-állo-
más, vasúti állomás, megyehatár és országhatár. Ezen
a gazdag tartalmú, komplex térképen minden rajta van,
ami a megyében található. Kogutowicz és Jousz ösztö-
nösen tudták, nincs olyan felszíni forma, gazdasági
vagy társadalmi jelenség, amit térképen ne lehetne ki-
fejezni. A „Sopron megye” részletessége, az 1:63 000
méretarány lehetõvé tette, hogy a tartalmat szellõsen,
tetszetõs elrendezésben helyezzék el. A megye jelentõs
része vegyes lakosságú volt, ezért azt a korrekt meg-
oldást választották, hogy a magyar név alatt zárójelben
megtalálható a német név is.

Külön kell szólnunk a „Sopron környéke” mellék-
térképrõl, amely a mûvelési ágakat is bemutatja, tehát
a szõlõt, a rétet, a legelõt és más térképi tartalmat is.
Különösen érdekes Sopron középkori városmagjának
piros alaprajzos ábrázolása. A melléktérkép teljesen
Kogutowicz munkája.

Sopron megye térképe hozta meg Kogutowicz Manó
részére az elsõ szakmai sikert. A fõvárosban is felfi-
gyeltek rá. A Posner Intézetben – amely 1883 óta
Kogutowicz munkahelye – sorra jelennek meg a me-
gyék falitérképei. A jól sikerült megyetérképek orszá-
gosan ismertté tették Kogutowicz nevét. A közoktatás
vezetõi is felfigyeltek rá.

1890-ben Csáky Albin miniszter megbízta az isko-
lák számára szükséges magyar nyelvû földrajzi és tör-
ténelmi térképek és atlaszok elkészítésével. A vállalat
alapításához, a felszerelésekhez szükséges tõkét a Val-
lás- és Közoktatásügyi Minisztérium kölcsönként Ko-
gutowicz rendelkezésére bocsátotta. Így alakult meg a
Hülzel és Társa Magyar Földrajzi Intézet, a híres bécsi
intézet budapesti leányvállalata. (1895-ben már Kogu-
towicz és Társa névvel szerepel az intézet.)

Sorra jelentek meg a magyar névrajzú iskolai tér-
képek, atlaszok, amelyeket az 1891-es budapesti és az
1894. évi debreceni tanszerkiállításon díszoklevéllel,
illetve ezüstéremmel tüntettek ki. Ezt követte az ez-
redéves országos kiállítás, ahol térképeiért és úttörõ
munkásságáért a Millenniumi Nagy Éremmel tüntet-
ték ki.

A hazai elismerés után a külföld elismerése sem
késett: 1900-ban a párizsi világkiállításon aranyérmet
kapott.

1902-ben az intézet átalkult; a Magyar Földrajzi In-
tézet Részvénytársaság egyre nagyobb teljesítményekre
volt képes. Új és új kiadásokat ért meg a Teljes Föld-
rajzi Atlasz. A földgömbkészítés is lendületet vett. 
A Rudolf téri épületben (a mai Jászai Mari téren)
megindult a különbözõ iskolai taneszközök gyártása is
– kiváló szakemberek közremûködödésével.

Kogutowicz a Márki Sándor kolozsvári egyetemi
tanárhoz írt leveleiben közölte: iskoláink magyar nyel-
vû térképekkel való ellátása az életcélja. Térképeit túl-
nyomó részben maga rajzolta.

A túlhajtott munka, súlyosbodó betegsége felõrölte
erejét. Viszonylag fiatalon, ötvenhét éves korában,
1908-ban halt meg. Életmûvét – közvetlenül – legidõ-
sebb fia, Károly folytatta.
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Kogutowicz Manó kézírása (levél 1900-ban Cholnoky Jenõhöz)




