
3. melléklet 

Városunk történetéből 

1. Olvassátok el a szöveget, és oldjátok meg a Mozabookon a hozzá tartozó feladatokat! 

 

Rozsonits Géza: 

Néhány adalék a Bezerédj család helyi történetéhez című szövegrészlet 

   … A XVII. század elején sokszor volt zajos esemény színhelye a szerdahelyi kúria. Több 

alkalommal tartózkodott itt a híres kuruc brigadéros, Bezerédj Imre, aki mint huszárkapitány 

vonult be Rákóczi seregébe 52 szerdahelyi és szentmiklósi legénnyel. Imre, aki kitűnt 

vitézségével, bátorságával hősiességével és sokszor vakmerőségével, nagyon hamar 

emelkedett felfelé a katonai ranglétrán. 

   …Szerdahelyi tartózkodásai alkalmával szívesen látta vendégül a kúriában a szentmiklósi 

nemeseket. Így élvezhették vendégszeretetét a Lukinichok, a Kecskések, a Felsőbükik, a 

Hannibálok és a Balassák is. 

      Egy ilyen történet szállt szájról-szájra a szentmiklósi Lendvai családban,…  

      Amikor 1706 telén a fejedelem seregei… Érsekújvárra tértek téli szálláshelyükre, 

Bezerédj ezredeskapitány megunta a tétlenséget, magával vitte brigádja néhány tisztjét a 

szerdahelyi udvarházba. …mindegy 20 főnyi huszárkísérettel…  

   ….Három napi fárasztó nyeregben ülés után Ádám és Éva napján érkezett meg 

Szerdahelyre… a csapat. 

Bezerédj a tiszteket a kúria melletti vendégházba, a huszárokat pedig a falu házaiba 

szállásolta el... 

      Úgy az udvarházban, mint a kis szerdahelyi és szentmiklósi szalmatetős házikókban 

egyforma melegséggel kezdődött a szenteste….  

      A kúriában már éppen asztalbontáshoz készülődtek, amikor …egy huszár néhány szót 

súgott ura fülébe…. 

      Az történt ugyanis, hogy a labancok tudomást szereztek a kuruc brigadéros szerdahelyi 

tartózkodásáról. Egy nagyobb labanc lovaskülönítmény parancsot kapott arra, hogy Bezerédjt 

élve vagy halva kézre kaparintsa. E hírt Cenkről hozta egy lovasfutár…. 

      Bezerédj három részre osztotta csapatát. A nagyobbik rész Szécseny és Cenk irányába, a 

bal és a jobboldali biztosító szakaszok pedig Röjtök, Lózs, illetve a Fertő partján húzódó 

utakon haladt előre. 

      A labancok sem jöttek azonban vaktában. Előőrsük már Kiscenk tájékán észrevette, hogy 

kuruc csapat közeledik. Erről két könnyű lovassal vágtában küldték hátra a hírt.  

      Szinte egy időben a labanc hírnökök hátraküldésével, egy Sopron felé igyekvő szán utasa 

lóvá tette a németek előőrsét, ugyanis kissé eltúlozta a kurucok létszámát. Azt mondta, hogy a 

kurucok három lovasszázaddal nyomulnak előre. Céljuk a vasasok bekerítése.  

      A labancok parancsnoka el akarta kerülni a megsemmisítő vereséget vagy a fogságba 

esést, ezért kiadta a parancsot a visszavonulásra. A vasasok hanyatt-homlok menekültek…. 



      Amikor a kuruc lovasok visszatértek, a meghívott civil társaság még mindig együtt volt a 

kúriában… A kurucok megérkezése után vidám hangulatban folytatták tovább a félbeszakított 

mulatozást. A kurucok harmadnapra felcihelődtek és vidáman indultak vissza Érsekújvárra… 

2. Keresd meg a kérdésekre a választ Fertőszentmiklós hivatalos weboldalán. 

 

https://www.fertoszentmiklos.hu/hu 
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