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„Kapos vize reguláztatása végett … Miklósvár nagy hazafiui társaságot 

fogadott” 

Az 1820-as „miklósvári egyezmény” 

 
Szalay Antal 1830-as leírásában az alábbi bekezdést olvashatjuk a miklósvári 
kastélyról: „De volt szerencséje kebelében fogadni Országunk szeretett Nádorját 

Jósefet is 1820ban, midőn a’ Dunának által metszése, Kapos és Koppán 

reguláztatása végett erre foglalatoskodnék, ’s 24. Maj. Tamásin által Budára 

menne. – Ugyan ezen esztendő Junius 19. napján a’ Kapos vize reguláztatása 

végett Vásonkői Zichy Ferencz előlülése alatt, Miklósvár nagy hazafiui 

társaságot fogadott, midőn több jeles férfiak Baranya, Fehérvár, Somogy, ’s 

Tolna Vármegyéből jelen volnának.” A vízszabályozások történetével 
foglalkozó kutatóknak hála, ma már jóval többet is tudhatunk erről a fontos 
eseményről, amelynek városunk adott helyet – ha akkoriban a kastély még nem 
is tartozott Tamási belterületéhez. 
A török hódoltság után a folyókon – így a Kaposon is – létesített malomgátak 
duzzasztó hatása révén jelentős területek kerültek víz alá. Bár a 18. század 
végétől a vízi munkálatok legfontosabb feladat az árvizek elleni védekezés volt, 
a vízszabályozás, a mocsaras területek lecsapolása is ekkor indult meg 
országszerte. Utóbbiak elsődleges célja a termőterületek kiterjesztése volt, 
hiszen a kelet-közép-európai régió ekkorra jelentős mezőgazdasági kiviteli 
lehetőséghez jutott az elsősorban ipari termelésre berendezkedő nyugati 
országok piacán. 
A Kapos szabályozására már a 19. század elején történtek eredménytelen 
megyei kezdeményezések, míg végül a helytartótanács 1820. májusában gróf 
Zichy Ferencet nevezte ki a Kapos és a Sárvíz folyó szabályozásának közös 
királyi biztosává. A gróf a teendők megtárgyalására ugyanezen év június 20-ára 
gyűlést hívott össze a miklósvári vadászkastélyba (az időpontot Szalay Antal 
érdekes módon egy nappal korábbra helyezi). Vélhetőleg azért éppen ide, mert a 
szabályozást az Esterházyak érdeke is diktálta, hiszen a folyó a hercegi 
uradalmakon folyt keresztül. Hasonló alkalmakhoz megfelelő, sok embert 
befogadni képes reprezentatív épületből ez idő tájt nem volt sok a vidéken, így 
természetszerűleg kínálkozhatott az összejövetel helyéül a vadászatok által 
messze földön híressé vált épület. 
A gyűlésen – az elsősorban a Duna szabályozása kapcsán hírnevet szerzett – 
Beszédes József uradalmi mérnök terjesztette elő a Kapos „regulázásáról” 
Esterházy herceg költségén készített terveit, amelynek lényegét egy szállító 
főcsatorna és több mellékcsatorna létesítése képezte. A gyűlés elfogadta a 
főcsatorna kiásásának tervét, a folyást nehezítő malomgátak átvágását, 
határozott a költségek megosztásáról és a munkálatokat felügyelő küldöttség 
tagjairól is. 



A szakirodalomban „miklósvári egyezményként” számon tartott megállapodás 
jelentősége, hogy ennek köszönhetően alakult meg az ország egyik elő 
vízszabályozási társulata, a Kaposvizét Levezető Társulat, amelynek hatásköre a 
Kapos mellett a Sió Ozora és Simontornya közti szakaszára is kiterjedt. A 
munkálatokat ténylegesen csak 1825-ben kezdték meg a Kapos Tolna megyei, 
1828-ban pedig annak Somogy megyei szakaszán s a csatorna végül 1835-re 
készült el. Ennek eredményeképpen a korábban elmocsarasodott folyó mellékén 
megháromszorozódott a földek értéke és 26.000 magyar hold nagyságú területet 
hódítottak el a víztől. 
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