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Tôrténeti 

£ 1 ö a d á s a 
Azoknak , mellyek à Sdrviz , Sio és Патр0н 

folyúvizeh Mötsdrjainak hivdntt siherrel 
téend'u kiszdrittdsdra , az erre kegyel- 
messen rendeltt Királyi Biztosságnak 
igazgatása és intézetei által elhatá- 
roztattak, torténtek, és végre hajtat- 
tak ; és a' miket azon Királji Biztosság, 
Pest , Tolna, Baranya és Bá*cs Varme- 
gyékben a' Duna* folyásának megigazít- 
tására elkezdet, és végzet; — a' melly 
egyszer'smind az ezen tárgyakkal való 
bánásnak módját magában foglalja. 

Histórica 

Enarratio 
Eorum, quae ad Regulationem JFluviorum 

Sdrviz, Sió et JKapos, ad optatum eíFeo 
tum deducendam, sub moderatione et 

mediantibus Dispositionibus eatenus al- 
tissime ordinatae Commissionis Regiae 
institute, gesta, ac peracta habentur; 
quae item per Eandem Commissionem 
Regíam ad regulandum in Comitatibus 
Pesthiensi, Tolnensi, Bácsiensi et Ba- 

ranyiensi Danubium suscepta, supera- 
taque sunt; una rationem observatae 
in his Oeconomiae exhibens. 

^^.zon tavak és motsárok, mellyeket a' Sárviz, 
Sio és Kapos folyóvizek okoztak , több , ne- 
vezetessen pedig, Veszprém , Fejér , Tolna 
és Somogy Vármegyékben mint egy tenger ki- 
terjedve századoktól fogva a' fôldszinét elbori- 
tották, a' melly etszerint tulajdonossainak más 
egyéb hasznot nem adott, mint az imitt amott 
termett nádnak jövedelmét; e' mellett pedig 
ártalmas kigôzölgéseik al tal külombféle beteg- 
ségeket szülvén , a' körül lévô több mint 1 20 
határok lakossinak egésségökre nézve legszomo- 
rúabb kôvetkezéseket okoztak» Hogy tehát ezen 
eddig tsak nem haszontalan táj az embereknek 
hasznossabb gyümöltsök termésére alkalmatossá 
tétessék ; és hogy annyi emberek egésségének 
ezután inkább fenntartására szolgáljon : mar 
amaz elfelejthetetlen Hirályné Mária Therézia 
1772-dik esztendôtôl fogva annyai szorgalmát 
oda fordította , és ezen tárgyat e' dologban jár- 
tas férjfiakra bizván, mindenek elôtt a' Sárvizi 
bozótság kiszárittásáról gondoskodot» Igy az 
ô ditsô ^és e' nagy Fejedelemnek példáját kö- 
vetô Felséges Örökösseinek Uralkodasa alatt 
Királyi Biztosok neveztettek ; a' kik , ámbar 
tobbféle tzélerányos intézeteket tettek, és az 
érentett letsapolás végett több helyeken a tsa- 

lor- 

f^aludes et Stagna per Fluentum Sárviz, Flu- 
vios item Sió et Kapos producta, per complu- 
resque Comitatus, signanter autem Veszprimi- 
ensem, Albensem, Tolnensem, et Sümeghien- 
sem maris instar diffusa, a seculis terras ob- 

tegebant, nullum alrum Dominis earundem 
fructum, quam quem ex desecta in iisdem hic 
et ibi crescente arundine Capiebant, reddentes; 
ad haec vero mephiticis *evaporationibus suis 
diversi generis morbos generando, pestiferum 
in valetudinem adjacentium plus quam 120. 
Locorum incolarum effectum exerebant. Ut 

proinde tum Plaga haec hactenus fere inutilis, 
utilioribus humano generi fructibus ferendis 
idonea reddatur; tum vero, ut sanitati tanto- 
rum hominum deinCeps commodius servandae 
subveniatur: jam pergratae reminiscentiae Re 
gina Maria Theresia ab Anno inde 1772. ma 
ternant suam in id solicitudinem converterat; 

delatoque Viris return gerendarum peritis ne- 
gotio», exsiccationi ante omnia Sárvizianarum 
paludum curas impendebat. — Нас ratione no* 
minati fuere sub glorioso Ejusdem et Augustis- 
simorum Successorum Ejus, exemplum ma- 
gnae hujus Principis sequentiumRegimine,Com- 
missarii Regii; qui licet plurimas in rem ac- 

i com. 



tornáX vájására igen sok münkát foïditottak 
légyen, mindazáltal a' tzélhoz nem is közelithet- 
tek, annál inkább aztat el nem érhették tsak az- 
ért is , hogy minden Vármegye a' kebelebélijFöl- 
dcs Urakkal (a' kik tudniillik e' munkához közöket 
tartottak) , a' többitol elválva , egyedül magáért 
(egyet nem értvén más Vármegyékkel) dolgo- 
zot ezeíi kiszárítúson. Onnan kovetkezet az, 
hogy azon FöJdes Urak, kiknek határában a' 
mondott posványos táj feküdt, és az illetô Me- 

gyék , sok koltségnek kiszórása után is , igye- 
kezetolmek, és még téendô munkájoknak sze- 
i cntsós foganatjáról eltsüggedvén , ezen hasznos 
és. fontos szárittásbéli munka eránt mutatott 

elóbbi .hevökben egyszerre hûlni kezdettek, 
móg valahúra Ô Cs. Rirályi Fö HertzegSégének, 
málg is szorentséssen szintúgy mint ditstjséges- 
sen hivatalát víselo, cs az Ország minden Rend- 
jeitol szeretett Nádor Ispány Urunknak gon- 
doskodúsa, a' ki tudniillik, szivére vévén ezen 

armyi sok Feldes Urak' hasznára, úgy -szinte a' 
k&lt;&quot;)z jora és a' Nemzet ditsóségére tzélozó kí- 
száríttó munkákat,~az egész Sárvizi tájékot, nem 
gondolván az útazásnak terh.es és fáradságos 
voltával , a' hely szinón személyessen megvis- 
gálni nem sajnálta , ezen alkalommal meglel- 
vén a' nagyobb serénység' felébresztésére szob 
galo újjabb eszközöket , és a' munka tzéljának 
inkább megfelelô bánásnak útját felfôdôzvén, 
a' fent megírtt 's észro vett lünyúsúgnak böl- 
tsen eleit vette. — Ô Cs. Rirályi Fö Hertzeg- 
ségének tudniillik, kegyes bálonttására, a'Nagy 
Méltóságú néhai B. Podmanitzkyj Jósef Úr, 
raint akkóri Rirályi Bíztos , 1810-dik esztendó. 
ben öszve hivta mint a' Sárvizi birtoko* Foldee 

Urakat , mint azon Vármegyéknek , mellyek- 
ben ezen birtokok feküsznek Répviselô Rüldöt- 
tségeít ; kik ugyan azon esztendei September 
11-kén Simontornya Mezo Városában öszve« 
gyiïlvén, a' következo munkálódásoknak oily 
alapot vetettek, mellyre az alól írtt, mindjàrt 
követhezo esztendöben Rirályi Biztossá nevez- 
tettve , támaszkodván, a' reá bizott hivatalában 
nem tsak szerentséssebben elore mehetett, de 

aztat ez ideig , úgymint 14 esztendôk elforgása 
alatt kivántt sikerrel folytathatta , sot el ís vé- 
gezhettc ; és mivcl ezen vizi igazítás talpúl szol- 

gál 

eommodás Dispositiones fecerint, et permultas 
ètiam Operas fine effectuandae praeattactae ex- 
siccationis in fodiendos Canales in diversis Lo 

éis converterint : scopo nihilominus nec appro- 
pinquare, eo minus potiri poterant, vel ideo, 
quod diversi Comitatus cum gremialibus Domi- 
nis Terrestribus ad Ojpus Concurrentes, ,singu- 
lus pro se solum (non habita cum aliis Comi- 
tatibus Cointelligentia) labores ad Exsiccatio- 
nem hanc peragi fecerit. Unde evenit, quod 
Domini Terrestres , in quorum Possessorio di- 
ctae pahldosae Plagae constituebantur, et ipsae 
Jurisdictiones has gremio suo comprehenden- 
tes, post profusas multas licet expensas, de 
felici conatuum et laborum porro impenden- 
dorum exitu desperantes, zelum pro effectu 
tarn gravis tamque utilis Operis hujus exsiccati- 
onalis praehabitum prorsus remittere- coepe- 
rint, dum tandem Providentia Serenissimi Do 
mini Caesareo Regii Principis et Archi-Ducis, 
hodieque féliciter non minus ас gloriose fungen- 
tis, ac ab universis Regni colis peramati Regni 
Palatini, qui praevie, labores fine praefataé 
Exsiccationis pro tantorum Dommorum Tei&gt; 
rest,rium emolumento non minus, ас pro bono 
ipsius Publici, gentisque gloria susceptos sibi 
cordi sumens , totam Sárvizianam plagam, 
postpositis quibusvis itineris incommoditati- 
bus et fatigiis, facto ad faciem Loci _ Exitu ; 
perlustrare nihil dubitavit, observato hac occa- 
sione praeattacto tepori, adinventis novis re- 
ruseitandae majoris activitatis mediis , et de 
tecto Operis scopo magis correspondenter in- 
stituendi modo, sapienter obviatum fuisset. 
Sua nempe Serenitate Caesareo Regia benigne 
animante, anno 1810. convocad sunt per eo- 
tum fungentem Gommissarium Regium Excel- 
lentissimum Dominum Liberum Baronem Jo- 

sephum condain Podmaniczky, omnes in Sárvi- 
zio 'possessionem tenentes Terrestres Domini» 
et Comitatuum, quibus Tenuta haec ingremiata 
erant, représentantes Deputationes ; qui Die 
II. Septembris ejusdem anni in Oppido Si 
montornya congregad, basim subsequarum 
Operationum earn constituerunt, cui Infrascrip- 
tus sequenti mox anno in Commissarium Re 
gium Sárvizianae hujus Regulationis altissime 

de- 



gál a'jSio' és Kapos folyóvizek igazittásának is, 
ebben, minthogy ez is utóbb reit bizattatott, 
Szinte szerentsés foganattal eljáíhatott. Mert , 
a' mint fellebb mondatott, midön az elôtt kü- 

lön a' Vármegyék, és az illeto Füldes Urak is 
külön valva , határaikban magányos kénnyök 's 
ön hasznok szerént dolgoztattván, a' köz hasznú 
tzéltól eltávoztak, és inkább magányos hasznokat 
keresték volna , a' fent megírtt Simontor- 
nyai Gyülekezetben abba oggyeztek meg: hogy 
a' Sárviznek igazíttását, az egész Sárvizi bozót- 
ság' kiszáríttásával eggyütt , egy egésznek ve- 
gyék , és ezen egész javíttásnak végre hajtására 
minden illetó' Földes Urak ezen igazítás alá 
esendô birtokaiktól köz szerü segedelemmel já- 
rúljanak. 

Ez lévén talp igazságúl 1811-dik eszten- 
doben, midön az alól írt dolgozni kezdett, 
végképpen megállapítva, minden- Sárvizi Földes 
Urakból, ámbár azok ezen vizi igazítás alá esett 
földjeiket külön Vármegyékben bírják, Egye- 
sülés vagyTársaság támadott, melly, valahány- 
szor arra szükség volt , az illeto iVármegyék' 
Küldöttjeivel , az alólírtt elol ülése alatt öszve 
ûlt, és a' melly illyenképpen a' közös tzélra és 
közös kötelessegre ügyelvén , hogy mind e' ket- 
tonek jól megfeleljen, már az említett Simon- 
tornyai Gyülekezetben tett' szerzôdéssel szoros- 
sabban öszve tsatolkodva, minden tagot égy- 
aránt kötelezo rendszabásobat szerzett, mellyek 
a'Hirályi Bíztosságot olly állapotba tették,hogy 
serény buzgós'ággal , és akármelly fáradozást 
ncm , kémélvéa , ezen nagy munkában kivántt 
elômenetellel dolgozhatott, és azt minden aka- 
dályok 's nehézségek mellett is elvégezhette. 
Mert ezen rendszabások szerint : 

i-ör Minthogy több Földes Urak a\ mint 
elore botsájtatott , némeHyfc'elômunkákat , kiki 
a' maga birtokáriak kiszáríttása végett , már té- 
tettek ; és az illyes ásásokat némellyek a' magok 
javára bészámláltattni kivánták volna; azonban 

ál- 

denominatus innixus, in delata sibi hac Provin 

cia non tantnm íelicius progredi, verum eandem 
in praesens usque tempus, per decursum vide 
licet 14. armorum, opiato cum efféctu conti 
nuare, imo effective definiré ; ac cum haec Re 

gulado fundamentum Regulationis quoque Flu- 
viorum Sió et Kapos constituerít, huic, dein sibi 
delatae, perijido felici cum successu vacare 
potuit. — Cum enim antea, uti praemissum 
est, singulus Comitatus et respective singuli 
Domini Terrestres in suis Territoriis pro suo 
gehio et utili labores instituí curantes a sco- 
po communis emolumenti recesserint, et quis 
que eorum suura potius privatum commodum 
quaesiverit: praefato Simontornyensi Concur- 
su in eo coalitum erat, ut Regulatione Fluenti 
Sárviz, omniumque Sárvizianarum paludum ex- 
siccatione pro uno toto assumpta, ad totius 
hujus effectuationem omnes concernentes Do 
mini Terrestres, juxta proportionem Tenuto- 
rum sub Regulationen! banc cadentium con 
curran t. 

Principio hoc anno 1811., dum Infra 
scriptos fungi coepisset, ultro constabilito, ena- 
ta est taliter omnium Dominorum Terrestrium 
Sarvizianorum, in diversis licet Comitatibus 
Tenuta Regulation! huic obnoxia habendum 
Unio, sive Societas , quae quotics necesse fuit, 
cum respectivorum Comitatuum Deputatis Cón- 
ventus sub Praesidio Infrascripti celebrabat, et 
quae hac ratione communem scopum et com 
munes Obligationes habendo, ad his debite sa 
tisfaciendum , jam sub praefato primo Simon 
tornyensi Concursu inito Cempxomisso medi 
ante arctius devincta, Statuta omnia (Membra 
aequaliter obligantia condidit; quae Commis- 
sionem Regiam ad eum posuere statum, ut ad 
dito indefesso zelo, nullisque parcendo fatigiis, 
tanto Operi optato cum successu incumbere, 
idemque bactenus, non obstantibus baud pau- 
cis impediments, et difficultatibus, terminare 
potueriu Statutis enim his conformiter: 

1-mo. Cum complures Domini Terres 
tres, antecedenter jam, uti praemissum est, non- 
nulla opera, fine exsiccationis praesertim Te- 
nutorum suorum institüerint, laboresque idmo- 
di nonnulli sibi pro bono imputari optassent, 

1 * per- 



4 

által látván azt, hogy armait kikeresésében, 
a' mi azon dolgoztatásból a&quot; Királyí Bíztosság- 
béli munkák' hasznára és elôsegéllésére három- 
lott, igen sok, alig meggyôzheto nehézségek 
származandók lennének î mind az illyen nehéz 
ségek el távoztatásáért, az említett Földes Urak 
az elóbbi okból, az o javokra téendô minden 
bészámolásról önként lemondván, a' Sárvizi 
birtokaikat, a' mellyekben elore dolgoztak, 
mint a' többieket , a' javítás terhének viselésé* 
ben egyenlô számolás alá vétettni megengedték £ 
és így minden munkákra nézve elüfordúlható 
iövetelésekrôl , ha bár azok a' köz munkaló* 

dásnak hasznára vóltak is, lembndottak annál 
örömöstebben, mivel a' már kész tsatomák is 

a' nagyobb tokélletesség hozzá járultával, mind 
a' könnyebb fentartásra, mind a' legbizonyos- 
sabb foganatra nézve, minden idôre állandókká 
tétettni fognak. Azon birtokokra nézve tehát 
egyenlô számvetést tartván ; nem külümben 

4-or Miveï a' Sárvizi lapály kiterjedésé- 
ben némçlly egész Szigetek, régtôl fogva ma- 
gossabbun fehüdvén, aséna. tormésre és legel- 
lôre szolgálhattak ügyan , de azoknak használ- 
lása nem könnyen eshetett meg, minthogy a' 
bozótság és &amp; vizek , a' hozzáférést akadékossá 
és a' gazdasági mívelést nehézzé tették; mint 
azért tehát, mint a' széleiknek bizOntalansága 
miatt, és különösseii azért, hogy az ezekrô 
nézve támadható kivételek a' közös ittunkát igen 
hátráltatták volna, ейек a' bozótokkal egyenlô 
íizetési szánivetésre vétettek fel. 

3-or Minthogy minden szükséges pillan* 
tatban a' Földes Urak Gyülekezete nem tartat- 
hatotti mindazáltal hogy a' Társaság minden 
munkabéli kOrnyülállásokról , és tettekrôl foly- 
vást szükséges tudományt vehéssen, és arrol, 
hogy az o tudta nélkül semmi nem történik, 
mindenkor meggyôzôdve lehessen : mindenek 
el ôtt szükségesnek találtatott, hogy az említett 
Földes Urak magok közül egy Fo Képviselôséget 
állíttsanak fej, melly fel is állíttattván, abba 
minden Vármegyébol Tagok vétettek Fel , a' kik 
közül egyik Elolülonek választatott. Ëzen Fô 
Képviseloség1 a' munkának eleitol végéig , a' 
faányszor szükség volt, öszve ült, és minden 

Ülé- 

perspecto eo, quod in eruitione ejüs, quid 
ex ómnibus iisdem laboribus pro utili et emo&lt; 
lumento Operationum Commissionalium ces- 
serit, permultae vix superabiles diíficultates ob- 
oriturae forent * ad evitandas omnes úujusmodi 
difficultates, memorati Domini Terrestres spon- 
te, ab omni, praevio e fundamento sibi pro bo 
no instituenda imputatione supersedentes, Te- 
nuta sua Sárviziana, in qüibus nempe praevios 
exsiccationales labores peregerunt, aequali 
cum reliquis ferendi regulationalis Oneris cal 
culo subjicienda admiserunt; omnique taliter 
relate ad praevie peractos labores formandae 
praetensioni, etiamsi hi Operationi utiles fue- 
rint, tanto libentius renunciarunt, quod ipsí 
praeexistentes Canales, accedente majore per- 
fectione, tam quoad faciliorem Conservationem, 
quam quoad certissimum eíFectum, in omne 
témpus stabilitatem consecuturi sint. Relate 
proinde ad Tenuta illa aequali Calculo obsér 
valo!; non absimiliter 

2- do. In extensione plagae Sárvizianae 
praeexistentes nonnullae integrae Insulae , li* 
cet parando foeno, pascuoque pecorum ser- 
vire potuerint, ex quo earum usus tum ob im- 
peditum per arudineta ac aquas accessum, 
difficilemque Oeconomicam usuationem, tum 
ob mutabiles inundationis earundem límites, 
debitus fieri nequivisset, et signanter, quia 
exceptiohes eatenus formandae laborem ope- 
rationalem summopere remoraturae fuissent, 
perinde ad aequalem cum arundinetis solu- 
é 

tionis Calculum assumptae habentur. 
3- tio. Cum in omni necessitatis mo 

mento Concursus Dominorum Terrestrium ce 

lebran non potuerit, ut tarnen Societas de om 
nibus operationalibus adjunctis et gestis necessa- 
riamnotitiam constanter habere, cíe eoque, quod 
nihil sine ejus scitu agatur, semper convicta es* 
se possit : necessarium ante omnia ad inventum 
erat, ut per memoratos Dominos Terrestres e 
medio sui Centralis Deputatio deligatur, ad 
quam effective electam Membra ex omnibus 
Comitatibus assumpta, aC unum MembrorUM 
horum pro Praeside ejusdem constitutum est- 
Central is Deputatio haec demum ab exordio 
usque finem Operationum perseverans, quoties 

neces- 
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Ülésében az elofordúlt dolgokról Jegyzó-Kony- 
vetvezetet; a' mester - emberekkel , és árúsok- 
kal minden egyezésekét kötött, a' munkabéli 
pénz-tárra fizetéseket útasított, és így az alól 
írottnak mint egy jobb kezéúl szolgált. 

4-er A'kiszáríttáudó Sárvizes birtokokjüak 
mekkoraságát holdakra osztván, az rendeltetett, 
hogy az ollyan holdaktól valamellyik határban. 
azókon által tsatorna akár húzattatnék , akár 

nem (minthogy egyenlö volna mindenekre 
nézve a' jövendo haszon* akár merre huzatnék 
a' Vizmérôi osméretek szerint a&quot; tsatorna ) a&quot; 
munkára szükséges költségek az erre kirendeltt 
Bévevôk által bészedettvén , és számadások alá 
vetettvén, fizettessenek : így az illetén terhek 
viselésének azön szere találtatott fei , högy a 
kí mennél többet bír a' Sár rétében, annál tüb- 
bet fizetni tartozzéké E' szerint a' mondott hol- 
dakra több ízben töftént kivetésébol a' költsé- 

gelmek, minden valóban .kiszáríttott hold osz- 
vessen l5 for. 48xrbanVáltóTzédulában került. 

Megszerezvén tehát e' szerint a' kiszárittásnak 
költségeit, 

5ör A' munie as okn а к Icivántt azámmal 

Vármegyék által léendô kiállíttása úgy ígér- 
tetett meg, hogy azok megyéjök kebelén kivül 
dolgozni ne tartozzanak + és munkájoknak árát 
úgy vegyék , a' mint ez minden Vármegyében 
az aratóknak és&gt; kaszásoknak meghatározandó 
lészen, és valóban e' szerint i doro 1 idore ki is 
éllíttattak, még pédig úgy, hogy a' niunkára 
albalmatos úgy mint tavaszi , nyári , és ôszi 
idôben (kivévén még is az aratás' idéjét) , min 
den Vasárnap íij munkások jélentek meg, és 
egész héten, még a' más jövok által a' követ- 
kezô Vasárnap fei nem váltattak, dolgoztak. 
Mivel továbbá a' munkásóknak egész eszten- 
döre szükséges mennyfeége elore számba véte¿ 
tett , és a' Vármegyéknek jókor tudtára adatott, 
á' kik így azoknak számát ösmérvén megyebéli 
íakossaiknak házaikra úgy szokták azt felosztani, 
högy közel minden 20-dik haz hetenként egyet, 
a' másik héten ismét másik ház egy munkást * 
és így tovább küldcni tartozott : következett , 
hogy ezen rendtartással mind, egy ik ház eszten- 

dôt 

nécessitas aderat, consedit, singulaque Ses- 
sione Protocollum de occurrentibusnegotiis du- 
xit, Contractus omnes cum Opificibus et admo- 
diatoribus stipulavit , omnes item ad Cassam 
Operationalem assignationes fecit, sicque Infra- 
tcripto alteram sese quasi manum axhibnit. 

4- to. Extensione tenutorum Sárvizia- 

norum exsiccationi obnoxiorum ad jugera reduc 
ía, eoque, ut áb idmodi jugeribus in quibus- 
vis Terrenis , sive nempe per'haec Canalis du- 
ceretur, sive non (cum hic quac uoque, cohae- 
renter tarnen ad hydranlica principia ducendus 
in omnes aequaliter dimanaturum producturus 
esset emolumentum) existentibus, sumptus ad 
Regulationen! necessarii, per constitutes hoc fi 
ne Perceptores incassandi [ et manipulandi de¿ 
pendantur, determinato, proportio ferendorum 
idmodi sumptuum ea adinvénta erat, ut, quo 
quis piura in Sárvizio Jugera possideret* feo 
plus sumptuum ferre terieretur; Hiñc factis itera 
tis vicibus Expensarum in dicta jugera Repar- 
titionibus, sumptus hi pro singulo effective jam 
exsiccato jjigèro ad flrtos l5¿ crucígeros 48. VV. 
assurrexerunt. — Praestabilito /taque hoc Mo 
do Régulationis fundo, — 

5- to. Operarii , quali numero desidera- 
bantiir, per Comitatus ita, ut iidem ad labores 
¡n gremio Comitatus sui, non vero extra h une 
laborare teneantur, Mercedemque, qualis in 
singulis Comitatibus per Limitationen! messo- 
rum et falcatorum annue defigenda esset, ob¿ 
tineant^ statuendi appromissi, effectiveque de 
tempore in terhpus statuti exstiterunt* ita qui- 
dem, quod tempore ad labores hos idoneo- 
verno videlicet, aestivo, et authunmali (excep- 
tis tarnen Messis temporibüs ) omni die Domi¿ 
ni novi Comparueirint 4 et per totam hebdoma- 
dam, donec quippe per succedentes subsequö 
die Domini alios commutati fuissent, laborave- 
rint; Ünde, cum nécessitas Operariorum pro 
toto anno praevie calculata, Comitatibus tem- 
pestive nótificatahaberetur, Coinitatusque cogni- 
fcum sibi hac ratione numerum in Domos ingremi- 
atorum Colonorum ita adrepartiri consvevis- 
sent* üt e 20. circiter Domibus una hac heb 
domada, alia vero altera hebdomada, et sic 
porro, unumOperariummittere debuerit, evenit, 

2 quod 



tifo által teak egy munkáet , és «agyobb szufe- quod observato hoc ordine, quaelibet Dom as pe» 
ség kivántával legfellebb kettÓt egy hétbéli annum unum solum, et necessitate majore ex- 
taunkára állittot ki légyen» poscente, ad summum duos Operarios, ad labo 

res nos pro una tantüm hebdomada praestiterit. 
6-or Mivel az ásandó tsatornáknak egész 6-to. Cum totus fodiendorum Canalium 

münkája, eleinte mindjárt köb-ölek szerint vé- labor initio statim, juxta Orgias cubicas calcu la 
ie te tt számba, tápasztaltatott pedig, hogy két tus fuerit; duas vero Orgias cubicas eífodiendi 
köb-ölriyi földet a' tsatornából egy ember hat Canalis unum Virum per sex dies facili negotio 
nap alatt kOn'nyüifáradsággal kiáshat: a' mun- perficere posse ex praxi constiterit; merces quo- 
kások bére is a' megírtt módon a' Vármegyéktôl que Operariorum per Comitatus praescripto mo- 
meghatározva lévén, köb-ölek szerint azoknak do deíixa, ad Orgias cubicas reducta, Operarii» 
úgy fizettetett, hogy a' ki hetenként két köb- ita soluta habetur, ' ut qui supra duas Orgias 
ölnyin felül ásott, ez is annak hasonlÓ számó- cubicas per hebdómadam perfecit, id eidem parí 
lás szerint kipótoltatnék , így , ha egy napi calculo compensatum fuerit ; — qua ratione, si per 
bért a* Vármegye 3o xra határozott, két köb- Comitatum diurna merces a cruciferis 3o. determi- 
ölnyit egy héten kiásó munkás 3 ftot, ha pe- nata fuit, duas Orgias cubicas per hebdomadam 
dig 3 köb-ölnyit ásott volna, 4 for. 3o xrt nyert perficiens finos. 3, si vero 3 Orgias perfecisset¿ 
fizetésiil. Ézeken kivül voltàk napszámosok llórenos 4. cruciferos 3o. mercedis título 
is, a' kik külömbfele köb-ölben nein szám- percepit. Fuete tarnen alii quoque Operarii, 
lálható készületekén dolgoztak , a' kik ezért qui diversos apparatuam labores ad cubicas OrJ 
a' Vármegyék által az elôbbi módon megál- gias calculari nequeuntes peregerunt, quive ideo 
lapittatott napi bért húztak. Megszolgált bé- praevio modo per Comitatus defixam diurnam 
röknek pedig egy része fejenként egy forint kö- mercedem receperunt, omnes autem partent 
rül számlálva, hogy jobban élhessènek elô pén4- mercedis, pro singulo circiter per. florenum 
zül Szerdán, a' hátralévo része pedig Szomba- unum computando, anticipative, utmeliore victi» 
ton az ásott földnek, a' Földmérôk allai leu providerentui, diabuo Meroutii, re siduam autem 
köbi kimérése után, rnindnyájoknak szokás 5ze- partem diebus Sabbathi, post peractam per Geo* 
rint kifizettetett. Hogy podig ezen fizetés an- metras laboris cubicam mensurationem, percipertf 
nál pontossabban mennyen , és a' munka men- consveverunL Ut vero exsolutio haec tanto ae* 
nél jobb renddel törtenhyen, az egész ollyan curatius instituí, et labores eo meliori Ordino 
ásandó tsatornának hossza részekre ,figuráknak peragi potuissent, totus ídmodi fodiendorum Ca- 
nevezete alatt, osztatott fei; mellyeknek min- nalium labor in partes Figuras nominates, qua- 
denike 10 öles volt hosszában, és sor szám- rum singula 10 Orgias in longitudine importabat, 
mal jegyeztetett meg. Mivel azomban minden et 8u0 quaeque numero notabatur, dispescitus 
ollyan osztályban a nehezebb vagy könnyebb e8t. Cum autem ad singulam idmodi Figuram 
munkához képpest 10 vagy 20 dolgozók állít- pro ratióne majoris vel minoris laboris decern 
tattak bé, égyszer'smind egy azok közül a' rendre usque viginti Operarii appliciti fuerint, simul ex 
és Tarsainák munkájára vigyázó Birónak válasz- ü8dem ünus Judex, ordini et labori sociorum Ru 
ta tott; á' ki, mivel minden munkásokat kü- orum invigilaturus constituebatur, qui cum om-' 
lömbféle és pedig a' legjobb minémuségú fa és ne8 Operarii nécessariis cujusvis generis tam fer- 
vas szerszámokkal a Rirályi Biztosság felkészí- re¡s ^иаш iigneis, et quidera optimae qualitativ 
tett, azokat mindjárt eljövetelökkor magának és instrumentis per Commissionem provisi fuerint, 
Társainak részére által venni , azokra gondot baec sim- cum adventu statim pro se et sociis re- 
viselni, azokért jót állani, és Szombaton mun- signata, recípere, eorundem curam gerere, pr* 
kája végeztével vissza adni tartozott; és a' ki 'lis¿em Cavere, ac finito diebus Sabbathi labore, 
eljövetelekor a' néki adatott osztálynak sor szám- taija restituere tenebatur; quive cum adventu 
mal jfclelt nyomtatott levelét keééhez vette, 9u0 Schaedam numero Figurae sibi assignatae 

melly- no- 
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mellyre azonnál Hetfön az egy tsoportban dol- 
gozók száma, és osztályokba való béállásoknak 
napja felirattatott , Szombaton pedig a' vájás, 
melly azon osztályban tortént , a' FôldmérÔk 
által kimérettetvén , a' végzett munkának men- 
nyiségéhez képest, annak szabott árával felje- 
gyeztetett, és ezzel a' fizetésre útasíttatott , e' 
szerint egyedül és nem másképpen megérdemlett 
bére magára és Társaira , (lehúzván a' Szerdán 
felvett elopénzt) , a' munkabéli pénztámak Béve- 
vojétol , ott a' rnunka' hel yen szokott kifizet- 
tetni. A' Bévevô hi vatal pedig ugyan azon le re 
let nyugtató helyett számadásához kaptsolván , 
ez illy forman mindenkor jó rendben és tellyes 
világosságban vezetve, a' munkásoknak járó fize- 
tés pedig nyilvánságos és folyvást jó állapotban 
vólt. 

7- er Azon tzélból, bogy a' munkásokat 
hijánosság nélkül és annak idejében a' Helységek 
kiállíttsák, és bogy mind munkájoknál, mind 
a' meg érdemlett bérbk kiíizetésénél , a' szüksé- 
ges jó rend megtartassék , az illyes munkásokat 
küldo minden Vármegyékbôl adattak rendtartó 
Bíztosok , a' kik Megyéjektôl vett útasítás sze 
rint, a' munka helyén, még ez tartott, jelen 
leven , arról gondosko&lt;í*nlc , hogy я munkásokat 
a* Helységek hijánosság nélkül és jokor küldjéki 
erról Jegyzô - Könyvet vezettek, a' hátra mará, 
dott munkások számát helyre állíttották , és mi- 
don a' kifizetett bérét a' munkás általvette , vi- 
gyáztak arra, hogy mindenik a' maga jarandó- 
ságát az útasítás szerint pontossan megnyerje, 
¿s minden zavarodás eltávoztassék ; és úgy Vár- 
megyéjôket, úgy mint a' kiknek jelentéseiket 
annak idejében béadni szokták, az adozó-nép' 
bérének tellyes és valóságos , idôrol idôre tor 
tént kiszolgáltatásáról bizonyossá tették; e' mel- 
lett azon munkások között , a' bátorságos rendet 
fen tartották , 's azért a' munkabéli pénz.tárból 
nap i fízetést húztak. Végre 

• • 

8- pr Minden Sárvizi Földes Urak, a' vizi 
igazíttis alá jött tájékban* még ott tartana a, 
munka, a' bor-mérés és mészár-szék igazának 
gyakorlásáról lemondottak; a' honnan lett meg 
az, hogy mivel mindennému italt mérni, bust, 
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notatam, typis impressam, vulgo Parthie-Zet- 
tel dictam, in qua statim die Lunae laboratorum 
illius Figurae numerus, et illocationis tempus, 
suis in Rubricis inscribebatur, recipiens, post- 
quam ad earn die Sabbathi, excavationë nempe 
in Figura illa facta per Geometras remensurata 
quantitas peracti laboris, ac huic commensurate, 
merces inscripta, et respective assignata fuisse% 
penes eandem unice, et non secus, taliter pro- 
meritam mercedera pro se et sóciis suis, defalca- 
ta die Mercurii percepta anticipate, a perceptora - 
tu Cassae operationalis levare in facie loci solitus 
est. Perceptoratu vero schaedam illam in vicem 
Quietantiae Rationibus adnectente , hae constan- 
ter in bono ordine plenaque claritate ductae, so- 
lutiones autem ©perariis competentes in evident! 
et currenti statu praestitae exstiterunt. 

7-mo. Scopo tandem eo, ut operarii per 
Locorum Communitates ad labores requisito nu» 
mero, et tempore mitterentur, et tarn ad laborem 
per eos peragendum, quam et solvendam eisdem 
promeritam mercedem, necessarius ordo obser- 
varetur, ordinati fuere e singulis Comitatibti3 
operarios idmodi praestantibus singuli Commis- 
sarii politici, qui conformiter acceptae a Comita- 
tibus 6UÍ6 instructioni, in loco labörum, donee hi 
peragerentur, commorantes, an operarii per Com 
munitates competenti numero et tempore missi 
fuerint, invigilábante Protocollumque desuper 
ducebant, ac restantem operariorum numerum 
ultro statui faciebant; ad quemvis porro solutae 
mercedis actum, ut quilibet competentiam suam, 
juxta assignationem rite recipiat, omnisque confu- 
sio antevertatur, praesentes curabant ;*sicque Co- 
mitatus ipsos , quibus utpote periodicas Relatio- 
nes praestare soliti sunt, de interventa plena et 
effective laborantinm idmodi Contribuentium su- 
orum de tempore in tempus, respecta mercedis 
contentatione, securos reddebant; ac juxta haec, 
politiao ordinem inter eosdem laboratores serva- 
bant; quive idcirco Diurnis e Cassa Operationali 
solutis provisi exstiterunt. Denique 

8-vo. Omnes Domini Terrestres Sárvizi- 
ani exércitio in plagis Regulationi obnoxiis dum 
m iisdem laboráretur, Juris Epocillationis, et 
macelli renunciaruntj quo factum est, ut, чшп» 
di versi generis potulenta epocillare, carnesqae 



és egyéb enni- valût eladni, a' munka helyén 
akár kinek szabad volt , a' dolgozók elegendo 
bovségben és oltsó* úron az élelemre valót meg- 
szerezhettélî. Ezen gondoskodás azután az't 
szülte, hogy a' munkások jóllchet 3-tól 8 eze- 
rig terjedö számmal voltâk, még is minden aka- 
dály nélkül , és folyvást a' muhkához láthattak. 

A' munkásokra nézve illyen rendelések 
tétettvén , minekutánna Ó Csász-írí Rirályi 
Felsége Atyai kegyessségébol a' Fol des Urak 
segítségére, és azért, hogy a' gyakorlásnak ezen 
egyedül való Iskolájában értejmes Vizi-építô- 
mesterek az Ország javára magoknak tapaszta- 
lást szerezhessenek , kegyelmesen megengedni, 
és egyszer'srhind megrendelni méltóztatott : 
hogy az igazgató Vizmérô és a' munkához ki- 
vántató többi Foldmérôk , a' Só' felemelt árá- 

nak tárából kiszabott napi bérrel fizettessenek : 
tübbé semmi akadúly nem volt, hogy a' mun- 
kák a' mesterségnek zsinor -mértéke szerint té- 
tethessenek. Azért Tolna Vármegyének a' leg- 
alsóbb részétôl liezdve folyvást felfelé Veszprém 
Vá'rmegyéig, 14 esztendô elforgása alatt, olly 
«¡kerrel ment elóre a munka, hogy mát- folyó 
esztendei aratás után egészlen elfogyott , és a' 
Sárvizi kiszáríttásnak dolga tökélletes végétérte» 

Illyenképpen készült, Tolna, Fejér éa 
Veszprém Vármegyékben a'száríttó tsatorna, a' 
völgy közepén húzva, — a' viz lobôl vagy források- 
ból a' vizet abba vezetô egynehány kissebb ól* 
dalos Asott víz árkókkal eggyütt* Es mivel az 
a' kivántt foga-natot nem okozhatta vólna, ha 
tsak a'Siú és Rapos folyóvizek , mellyek Simon- 
tornyánál a' Sárvizében rendetlenül ömlének, 
meg nem igazíttattak vólna: ezen tzélból épít- 
tetett egy másik félre 9zorító tsatorna, melly 
az említett Sio és Kapos folyóvizeket Simon- 
■tornyánál magában vévén , azoliat amaz szárító 
tsatornâba 22,000 vont Ölnyi útnak elhalladása 
után önti. Az igy épült tsatornáknak hossza 
öszv essen 92,800 vont ölekre nyúlik, mellyek 
hözül a' fóbbek g-tôl 5 ölig, a' többi kissebb 
mellékessek 4-tol 3-ig* és kevcsek 2 ölnyi kö- 
zépszerii széllességre terjednek ; mélységeik 
pedig 24-töl 9 lábig mérnek. Végre az említett 

félre 

et reliqua escalenta venderé in loco operationis 
cuilibet liberum fuerit, operarii et sufficient! 
qitantitate, et pretio moderatissímo victualia eibi 
comparare potuerint. Provisione tandem hujus- 
modi facta, id qupque obtentnm est, quod Ope 
rar ii, licet plerumque 3. usque 8. millium nume 
ro praesto fuerint, labori sine ullo impedimento 
vacare, ac hie taliter sine intercapedine continuar 
potuerit. 

Operariis hac ratione provisis, cum Sua 
Majestate Sacratissima, pro paterna sua benigni 
täte, pro alleviamine Dominorum Terrestrium, 
et ut in idmodi singulari praxeos Schola solidi 
Hydrotechnae, in emolumentum Regni formen- 
tur, clementer resolvente, dirigens, et saeteri ad 
operationes has adhibiti Geometrae commensu- 

ratis Diurnis e fundo aucti Salis praetii dotati, so- 
lutique fuerint; nullum amplias obstaculum ad. 
erat, quin labores ad amussim artisperagi potu* 
issent. Idcirco ab infimis in Comitatu Tolnensi 
partibus incipiendo, continuativo eure um versus 
usque ad Comitatum Vesprimiensem progressu*, 
per 14 annorum curriculum eo cum successu- 

peragebantur, quod jam auno cúrrente post mes* 
sem ex integro terminati» Opusque hoc Regula 
tiouis Sárvizianae pror&amp;ua consummatum sit. 

Hoc modo exsidcatorius Canalis per Com- 
mitatus Tolnensem, Albensem et Veszprimiensem 
in medio vallis ductus, una cum nonnulüs ab ori 
gine sive scaturiginibns aquas in eum deducenti- 
bus minoribus lateralibus Canalibus, efossus para- 
tusque est. Et quia hic debitum effectum producer** 
nequivisset, nisi aquae Fluviorum Si6 et Rapos se- 
met ad oppidum Simentornya in Sárvizum sine re 
gula exonerantes cohibitae fuissent : structus est hoc 
scopo alter derivatorius Canalis, qui praefatas 
Fluviorum Sió et Kapos aquas ad Simontornya in 
te receptas in praememoratum exsiccatorium Ca- 
nalem, post emensum 2200O. Orgiarum cursum 
exonérât. Canales hi taliter structi in longitu- 
dine universim 9280O. currentes Orgias impor* 
tant, quorum capitales a 9 - usque 5 , Orgias, ali* 
vero minores laterales 4, 3, et pauci 2 Orgias me 
dia latitudine sua mensurant; prof unditate vero 
a s4 usqne 9 pedes metiuntur. Denique ad 

prae- 



íélre szorító tsatorha meílett , ennek erôségére 
a' völgy felül hosszában 22,000 vont öleket 
számláló toltés építtetett. 

Ezen Sávrizi igazíttásnak munkája vagy 
is az említett tsatornák építtése azon jól tév¡5 
kôvetkëzést okozta : hogy 

a) A' Sár¿rété, melly az emberek ehir 
lékezetére vizzel elborítva, és így haszonta- 
lan lévén , öszvessen 69,806 holdnyit tészen , 
tokélletessen kiszáríttatott , és mívelhetové té- 

tetett , úgy hogy a' birtokos Feldes Uraknak , 
a' kik ön szorgalommal határaikban, a' kiszá- 
rittás után megraaradott nád-gyokereket kiírtot- 
ták, a reá fordított költségeket, a' szénának* 
vagy , a' hol szántatik, mindennémü gabonának 
bôv termesével gazdagon vissza fizeti» 

¿) Hogy a' fo kiszárító tsatörna által , 
azon Vármegyék, mellyeken keresztül vezette- 
tett, különössen pedig Veszprém Vármegyé- 
nek napkeleti része, 20 mértfoldnyi távozatra 
a' Dunával kezesülésben jovén annál könnyeb- 
ben és hasznossabban kereskedhetnek, mivel 
ezen tsatornának vize 5oo mázsa terhet elbiró 

hajókat hordozhat ; végrè 
с) Hogy az említett Sárvizi Juszáríttó és 

félrej szoríttó tsatornák elkészülvén , és a' Sió , 
Kapos vizeinek Simontornyán alól jobb lefolyás 
szereztettvén, ezen két folyóknak is igazíttása 
nem tsak lehetségessé lett, hanem szerentsés 
foganattal nagy részént elvégeztetett, és a' mi 
még hátra vagyon, folytatatthatik* 

Látván, tudniiilik, a' Sárvizi kiszárít; 
tásnak szerentsés fogánattyát a' Sió és Rapos 
vizeitol elboritvá lévo földeket birÓ Uraságok , 
azon birtokaikat szint úgy hasznos foldekké vál- 
toztatni óhajtották, 's ezen kivánságokat lú)e- 
lentették y és e' dolgot tovább szeriveí meg- 
fontolván, i82i-dik esztendôben, minekutánna 
az alólírOttra a' tárgyban is a' Királyi Ríztosság- 
béli hivatal kegyelmessen bizattatott voína , — 
hasonló társaságba, mint a' Sárvizi eggyesülve» 
magok között óllyan szerzodésbe, és hasonló 
íeltételek és kötelezesek alätt* valámint a' Skr- 
Vizi Földes Ürak öszve állottak¿ Mivel pedig 
ezen folyók igazíttása Veszprém* Fejér, То1ца, 

Soí 

praefatum derivatorium Canalem structus est 
Agger pro ejus munîmine, verus vallem, in ex- 
tensione in longum 22,000 Orgias numerans- 

Opere hoc Regulationis) Fluvii Sárviz, 
sive structura praefatorum Canalium illud pro- 
curatum est beneficum resultatum: quod 

a) Plaga Sárviziana abhominum memo 
ria aquis obtecta adeoque inutilis simul sum- 
ptim 69806. jugera efficiens, prorsus jam ex¿ 
siccata, cultivabilisque reddita, Proprietariis 
Dominis Terrestribns, qui videlicet propria in 
dustria remanentes post exsiccationem in 
tenutis siiis arundinis .radices exstirparunt., 

sumptus in earn impensos, laetissimis fœni, et 
in quantum subaratur, frugum omnis generis 
procreationibus magno sane cum foenore re- 
pendat. , 

Í) Quod per Capitalem exsiccatorium 
Canálem eidem adjacentes Comitatus, et Vesz- 
primiensis quidem pars orientalis ad distanti- 
am 20. milliarium, cum Danubio in connexio- 
nem positi, commercio eo facilius et commodi- 
us vacare possint, quod aquae Canalis hujus 
navigia cum Onere 5 00. Centenariorum ferre 
valeant. Quod denique 

c) Praemoratis Sárvizi anis exsiccatoriö 
et derivatorio Canalibus paratis, et sic aquis 
Fluviorum Sió et Kapos ab Oppído Simontor- 
nya incipiendo, proniore defluxu procurato, 
Regulatio etiam duorum horum Fluviorum non 
tantum suscipi, verum etiem felici cum succes- 
su major i in parte jam terminari potuerit, et in 
quantum adhuc restât, porro continúan possit. 

Visö nempe hoc felici Sárvizianae Re- 
gulationis successu, Domini quoque Terre 
stres ád Fluvios Sió et Rapos possesoria aquis 
horum inundata tenentes, tenuta eadem per- 
inde in útiles fundos convertendi- desiderium 

palam fecerunt ; aC re ultro serio perpensa, tan 
dem anno 1821., postquam Infrascripto pro 
vincia Commissarii Regii hac quoque in parte 
obeunda altissime delata haberetur, in similem 
cum Sárviziana SoCietatem coälescendo, Com- 

promissum cum ii*dem Conditionibus ët Ob- 
ligationibus, sicut Sárviziani Domini Terrestres 
inter se inivierunt. Cum autem Regulatio Flu 
viorum horum Comitatus Vesprimiensemi Al- 

3 ben- 
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Somogy és egy részben Baranya Vármegyéket 
érdeklené, ezen megyéknek küldOttségei ügyan 
azon eggyességet és szerzôdést aJáírták , és îgy 
ezen viz igazíttás is még 1821-dik esztendôben 
kezdetét vette ; melly is kivántt elÔmenetellel 
folyamotban vagyon, és nagyobb részént vég- 
be ment. 

Ezeknél tétettek e' kôvetkezendôk : 

1- ör Mivel a' Simontornyai tizenegy 
kerekû két malmoknak gáttya az egész völgyet, 
mellyben az említett Rapos és Sió vizek egye- 
sülve folytak , bézárta és elszoritotta , a' melly 
még fent állott, addig azon vizeknek'igazíttásá- 
hoäs foghi lehetetlen volt: azért az említett 
malmofe (mellyeket a' nélkül is, a' többi Föl- 
des Urakra nézve, károsoknak elesmerni, és 
eîrontattni kelletett volna) ; minthogy a' tulaj- 
donoSnak az említett töltésnek fenn tartása miatt 

înkabb kárára mint sem haszníra voltak, az 
Uradalom önként megegyezvén benne , minde- 
nek elÔtt elrontattai, és így a' fentirtt töltcst 
megnyitván, a' vizekriek szabad folyás szerez- 
tetett. E' meglévén, a' tsatoraát megásván, 
é$ a' megírtt folyók vizének szine l4 lábnyira 
leszálván , ezen vizi igazíttásnak a' többi mun- 
Mi nagyon könnyebblttettek. 

2- or Hasonloképpen a' Veszprémi Kápta- 
lannak két kerekû Sio-foki malma, a' melly a' 
Balaton torkában helyheztetett, töltések által 

ûgy is terhes fentartású volt, mivel ezekct a' 
viz többször elszaggattván sok szomsz&lt;!Íd hatá- 
roknak elöntetését oko'zta, károsnak találtatott, 

és elrontatott. E' helyett az Uradalom 2,600 
öl távozatra helyheztetett Riliti malmát még 4 
kerékkel megszaporíttvári , ebbôl kettôs hassu- 
not hûz. 

3- or Mivel ezen vizi igazíttásnak egész 
és tökélletes elvégezésére 94^000 vont ölnyi 
hosszú tsatornák ásattatása és készíttetése ki- 

vántattnék, ezekben ekkoráig olly elÔmenetel 
lel haladott a' munka, hogy a' Sió folyónak 
igazíttása a' maga tsatornáival együtt már egész- 
len elvégeztetett , a' Kaposi tsatornák is két 
harmad részben és pedig a legbajossabb helye- 
ken elkészültek, és tsak egy harmada vagyon 
hátra, a* mi még nem kész. 

Ezen 

bensem, Tolnensem, Sümeghiensem, et in pai 
te Baranyiensem contingeret, Deputationes e 
Comitatibus his exmissae coalitioni et Compro 
misse huic aeque subscripserunt; sicque huic 
quoque Regulationi eodem adhuc anno 182 t. 
manus admota exstitit, quae hucadusque opta- 
tissimo cum successu decurrit, jamque majori 
m parte terminata est . 

Ad hanc superata sunt sequential 
1- mo. Cum ad duas Molas Simontor- 

nyenses undecim rotarum agger totam vallem 
per quam duo praefati, jam cOnjunctï Fluvii 
Kapos et Sió decurrebant , claudens et obstru- \ 
ens erectus praeexstiterit, quo stante Regula- 
tio eorundem Fluviorum suscipi minime potu- 
isset: Molae praeviae, (quae alioquin reliquis 
Dominis Terrestribus praejudiciosae, qua noci- 
vae declarari et cassarí debuissent,) cum Do 
minio etiam per conservationem dicti aggeris 
plus detrimento, quam emolumento fuerint, 
spónte conseñtiente eodem Dominio, primum 
et ante omnia cassatae, sicque praefato aggere 
aperto, aquis liber efluxus procuratus habetur. 
Quo facto, et Canali effosso, superficie aqua- 
rum dictorum Fluviorum ad l4 pedes dehis 
cente, alias regulationis Operationes comode 
jam instituere licebat. 

2- do. Mola quoque Capituli Veszprimi- 
ensis in Sió-Fok duarum rotarum, aggeribus 
in ipso efluxu lacus Balaton structis aegre sa 
tis conservata, cum saepius perruptis aggeribus 
his multarum vicinorum Terrenorum inundati- 
onum causa fuerit, pro nociva declarata, anihi- 
lata habetur; in cujus locum Dominium aliam 
molam in Riliti ad distantiam 2600. Orgiarum 
positam, 4 adhuc rotis adaugendo, duplicatum 
ex hac emolumentum trahit. 

, 3-tio. Cum ad Regulationem hanc debi 
te et ex toto perficiendam , Canales in exten- 
sione 94000. Orgiarum fodiendi et parandi re. 
quirerentur, in his hucadusque eo cum profe- 
ctu laboratum est, ut regulatione Fluvii Sió 
cum suis Canalibus ex toto jam definita exis« . 
tente, Raposiani quoque Canales ad duas fere 
tertias, et quidem per loca, quae fuerunt maxi 
me impedita, paratus sit, nonnisique hujus ter- 
tia circiter pars paranda adhuc restet. 

Ho- 
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Ezen munkáknak és költségeknek is gyü- 
mültséi e' következendok : 

a) Hogy az éppen ezen vizektol elön- 
tetett 86,000 holdra terjedô birtokok mar ré» 
szént mivelhetôkké lettek , részént folytattván 
a' munkát avvá fognak tétetodni, jelessen a' 
Sió vizének a' Kapossal való öszve folyása kö- 
rül, a' hol még három esztendôk elôtt tavak 
és motsárok voltak , mar most gyönyörü réte- 
ket lehet látni, mellyeket az idén is háromszor 
kaszálhattak. 

¿) Hogy az elôhozott Sió-foki malom' 
elrontásával a' Sió vizének színe a' Balaton tor- 

kánál leszállíttatván, e' tónak színe is 3 lábnyit 
és 3 hüvelnyit apadt meg egész kiterjedésében; 
a' norman az következett , hogy a' Balaton vize 
magát a' medribe vissza húzván, azon szélei, 
mellyek az elôtt nagy kiterjedésben vizbe vol 
tak , mostan attól szabadok , és így itt is vídám 
kaszálló rétek és legellok támadtak. 

c) Hogy a' szomszéd Vármegyék, jeles 
sen pedig Somogy Vármegye 25 mértfoldnyi 
távozatra , a' Dunával kereskedésbéli kezesülést 

nyertek , úgy , hogy a' már kész , és ezután ké- 
szíttendo tsatornákon 100 és 200 mázsa terhet 
hordozó hajókkal kereskedhetnek Simontor- 
liyáig , alább pedig a' Sárvizi fo tsatornán na- 
gyobb hajókkal is, mellyek 5oo-tól 1000 má- 
z'sáig nyomóterhet hordhatnak. 

Továbbá ezen vizi igazíttásoknak kap- 
tsában , ugyan ezen Királyi Bíztosság vezérlése 
aiatt, Tolna Vármegye, a' ki a' Dunai kiönté- 
эек által, Paks Mezo Városától Báttáig vagy 
Il mértfoldnyi távozatra, többször egész hatá- 
r'oknak elpusztíttását, és azokban minden ter- 
mésnek elenyészését szomorúan tapasztalni kén- 
telen vólt, hogy ezen rosszaknak eleit vegye, 
32,ooo vont ölnyi hosszú és roppant erôségû 
töltést kezdett építteni, az árvizeknek eltartóz- 
tatására , és már annyira vitte, hogy annak tsak 
egy harmada vagyon hátra épitteni való. 

Ezen munkával , mível a' fentírtt Dunai 

áradások pusztíttásának ez elôtt 180,000 hold, 
leginkább jobbágyi föld vólt kitéve, ez jö- 

ven- 

Horum quoque laboium, et impensa- 
1 um fructus sunt sequentes : , 

a) Quod Tenuta Fluviorum horum aquis 
inundata ad 86000» jugera semet extendentia 
cuUivabilia partim jam reddita, partim conti- 
nuatis operationibus adhuc reddenda sint, et 
signanter in confluxu FJuvii Sió cum Fluvio 
Kapos, ubi ante triennium adhuc paludes et 
stagna erant, jam nunc prata amoenissima, 
quae hoc anno ter falcari^potuerunt, oculis lu- 
stranda semet exhibeant. 

b) Quod per praeallatam Molae Sió-fo- 
kiensis Cassationem, superficie Fluvü Sió ad 
ipsam lacus Balaton exostiationem depressa, 
ipse Lacus hic ad tres pedes et pollices itidem 
tres in tota superficie sua dehiscuerit: unde 
secutum est, quod sic aquis Balatonis ad ejus- 
dem cavitatem semet magis recipientibus , lit- 
tora ejus in magna extensionè paludibus obsita, 
aquis liberata, perinde nunc falcastra et laeta 
pascua constituant. 

c) Quod advicinati Comitatus, et Sü- 
meghiensis quidem ad distantiam in circa &lt;l5 
milliarium, cum Danubio, respectu Commercii 
communicationem consecuti sint ita, ut per 
paratos et parandos adhuc Canales quaestus 
ope navigiorum 100 et 200 Centenarüß fei en - 
dis parium, usque 'Simontornyam, inde vero 
per capitalem Sárvizianum Canal em ope majo- 
rum 5oo usque 1000 Cehtenariorum capacium 
navium instituí valeat. 

Porro in nexu Regulationum haram, 
sub moderatione Commissionis hujus Regiae, 
Comitatus Tolnensis, qui per Danubia.es exun- 
dationes ab Oppido Paks usque Oppidum Bát- 
ta, ad distantiam itaque ii Milliarium saepius 
integra Terrena devastari, omnemque procrea- 
tionem earundem exinaniri hactenus tristis ex- 

periri cogebatur, malis his modum positurus, 
magnae molis З2000. Orgias longum aggerem, 
exundationes idmodi repressurum struere с0е. 

pit, eoque jam perduxit, ut nonnisi una tertia- 
litas, ejusdem paranda adhuc restet. 

Opere hoc, cum praefatis Danubii exun- 
dationibus 180000. jugerorum Tenuta, potissi- 
mum Urbarialia, devastationibus expósita fue. 

^ 3 * rint , 
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vendare ezen kúroktól megszabadúl, r és már 
valúban küzel 100,000 holdnyi meg is szabadúlt. 

Mind ezën Királyi Bíztosságbéli munká- 
kat», és azoknak foganatját egybe vévén* kitet- 
szik, hogy azoknak végbe vitelére vezeto 186,800 
vont ölnyi tsatornákat, és 54,ooo vont ölnyi 
hosszaságú töltéseket építtenikelletett, mellyek 
a' fent említett hátra levo tsekély részen kivül, 
el is ké'szíttettek ; a' mi által több mint 335, 8o5 
holdnyi motsaros föld* avagy áradások ala vet- 
tetetttáj, melly eddig vagy igen kevés, vagy 
éppen semmi hasznot nem hajtott» mostan a' 
legtermékenyebb földekre változtatott, még pe- 
dig úgy , hogy némelly FöldesUrak, a' kik 
tudniílJik, az illy forman megszabadúlt földet 
felszántották és bévetették , ' egy szem magról 
20-tól 4o-ig nyertek ezen esztendôben, a' töb- 
bek között egy Fejérvári Polgár, a' ki 6f hold 
bozóttyánák kiszáríttásáért 14 esztendók alatt 
öszvessen 102 frtot fizetett Váltó Tzédulában, 
az idén azt legelôszor kaszálván , a' rajta ter* 
mett szénát 140 frtokon ugyan Váltó Tzédulá 
ban adta el» - 

A' fent megirtt íbglalatosságai mellett 
ezen Királyi Bíztosságra vólt még à' legfelsobb 
helyrôl bízva, a' Duna folyásának megigazít- 
tása is Pest, Tolna, Barañya és Bács Várme- 
gyékben ; melly a' nagy gorbülései által mind 
a' {jég járást tartóztattván , mind a' szomszéd- 
ságokat elöntvén , (mmd a' hajókázást akadá- 
lyoztattván , igen káros következéseket oko- 
zott. Ezen rosznak elháríttására tehát 1820-dík 
és 1821-dik esztendukben , a' mondott Dunai 
görbületek általvágattattak, és ez által a' Du- 
nának egyenes folyás szereztettvén , mint a' ha- 
jókázás megkönnyebbittetett , mind a' kártéte- 
lek eltávoztattak. Jelessen pedig : 

rint, haec a damnis hujusmodi liberabuntür* 
jamqáe effective circiter 100000. jugera libera* 
ta sunt» 

Omnibus proinde.praemissis Commissi* 
onalibus operationibus, earumque effectibus si* 
muí sumptis, patet, ad eas fini mane i pandas, 
Canales, ad longitudinem 186800* Orgiarum* 
et aggeres in longitudine 54ooo. Orgiarum pa* 
rari debuisse, ac usque ad praememoratam 
restantem exiguam partem effective para tos 
esse ; per idque plus quam 3358o5. jugera ter* 
rae paludosa aut inundationibus obnoxia, huc- 
dumque aut non, aut parum usuabilia, in fruc- 
tuosissima latifundia transformata habèri, ita qui- 
dem, ut nonnulli Domini Terrestres , qui vide 
licet taliter salvatos fundos subarari, et insemi* 
narii fecerunt, pro uno grano viginti, usque 
quadraginta hoc anno receperint, imo inter 
caeteros unus e Civibus Albarëgalensibus, qui 
pro exsiccatioue 6¿jugerorum arundineti sui, 
per 14 annos in summa 102. finos. VV. solvit, 
hoc anno prima vice falcando, foenum ibi pro* 
creatum i4o florenis vendiderit» 

Tenes praespecificatas' fuiictiones Com* 
missio haec Regia habuit sibi insuper altissime 
delatam provinciam, Danubium in Comitatibus 
Pesthiensi. Tolnensi, Baranyiensi, et Bacsien- 
si, magnis suis flexuris, tum per impediri so- 
litum glaciei decursum, turn per vicinitatum 
iinundationes % tum per causata Navigationi 
obstacula, summopere noxias sequelas produ- 
centem regulandi. Ad mala haec removenda 
proinde factae sunt Annis 1820. et 1821. idmo- 

di Serpentinarum Transectiones, per quas cur* 
sus Danubio magis rectilineus procuratus, na 
vigationi succursum, et damnis praeviis obvi* 
atuxu est. Signanter autem : 

Gör- Ser- 

i 



Görbüle- 
tek 

általvá- 
gások 

hossza ö lekben 

a) Mohácsnúl egy Duna gör- 
bület - - - 9,000 

megrövidittetett egy atmet- 
tzéssel - - - - - 1,000 

b) Bajánál és Báttánál szin- 
te egy görbület - - 3,000 

megrövidittetett egy által- 
бо0 

c) Ugyan Ott ismét más gö:- 
5,ooo 

rövidebb lett egy által- 
mettzéssel - 35o 

d) Ugyan ott a' harmadik 

által ásattattván lett helóle 
4,000 

Ï,40D 

Ezen munka tehát a ha- 

jókázásnak azon hasznot o- 
kozta, hogy - - - - 
Oll hoszszü Dunai görbüle- 
tek helyett, - 
Oll hoftszú új Ditnón. járhat- 
nak a' Hajók. 

21,000 

3,35o 

i 

Mert ,a' fellebb megjegyzett i,4oo öll 
hosszú átmettzésen kivül * л mellybén még 
dolgoznak , 's azért nem hajókázható , a' töb- 
biekbcn a' legjóbb sikerrel úgy folyik a' viz^ 
hogy a' legnagyobb terhet víselo hajók azokon 
járnah. 

Ezek tehát azok, mellyek ezen viz' építto 
Kírályi Bíztosság kormányozása alatt, és fen- 
delése mellett, Beszédes Jósef igazsjalo \iz- 

mérÔ által, a' közelébb mult 14 esztendok el- 

forgáea alatt az Országnak megírtt alsóbb ге; 
szeiben Felséges Királyi réndeles mellett, el- 
intéztettek, és végre hajtattak. Kôlt Posónbañ 
12-dik Novemberben iS25. 

i3 

Serpenti- 
narum 

1 
transec- 

tionum. 

longitude orgiar. 

a) Ad Mohács flexura Danu- 
bii Orgiarum - 9,000 

per factam transectionem 
reducía est ad Orgias - 1,000 

b) Ad Bajam et Báttam cur 
vatura Orgiar. - 3,000 

transectione facta reducta 
habetur ad Org. - - 600 

с) Ibidem alia curvatura Or- 
5,000 

aeque idmodi transectione 
reducta ad Org. - - 35o 

d) Ibidem tertia curvatura 
Orgiar. . - -• . - 4,000 

transections ope restricta 
1,400 

Per cujusmodi operatio- 
nes id navigationi commodi 
accessit, quod in locum cur- 

21,000 

Orgias efficièntium, brevio- 
ri Orgiarum - 3,356 
via instituí mox possit. 

Cum enim in unica solum praedenotata 
1,400 Orgiarum transectione, in qua adhucla- 
boratur, navigatio nondum instituí potuerit, 
ih reliquis jam cum optimo successu decurrit 
¡ta* ut gravissimo önere onüstae naves per eas 
cómmodissime vehantur. 

Haec sunt igitur, quae Regiae hujus Hy- 
drotechhicae conimissiohis möderatione et dis- 

pösitionibus mediantibus, per dirigentem Hy- 
draulam Josephùm Beszédes, intra decursum 
proxime evolutórum quatuordecim annorumj 
in praeáttactis pärtibus Regni inferioribus, ex 
aitissima ordíhatione Regia gesta et supérate 
habéntur. — Signatuni Pösohii Die Í2; Novem- 
bris i8¿5. 

. ) 

'Comea Franciscus Zichy ni. p; 
ComiesariUí RegiuS. 









 



 


