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Dicső emlékezeti az hősi Drégely viadalának:  

Megemlékezzük az 146 magyar vitézre, amely Drégely váránál, a török elleni harcban 

életét áldozta az szép hazánkért.   

  

Bizton hallottak már a 1552. július 6 és 9 között zajló, Drégely vári csatáról, de kevesen 

tudjak az okáit es részeit. A csata előzően az vár 1424. óta századokig esztergomi érsek felsége 

kezébe valá. Várady Pál esztergomi érsek volt az akkori birtokos, helytartója és az persecutora 

az várnak. Saját költségen tartotta fel, erősen segítette építeni az új falak alapjait, újvári váraiban 

őrséget tartott fenn az gonosz istentelen haramiák ellenébe. Az érsek Szondi Györgyöt Vitéz 

uraságát választá vár kapitányává Krisztus urunk 1544. évében.  

Szondy uraság egy kis mezővárosi polgárcsaládi sarj volt. Tanára, Révay Ferenc 

nemzetes és nemes uraság volt, aki már korán látta a talentomot Szondi gyermeksége ellenére. 

Várady azért választotta a vitéz urat főkapitánynak, mert látta, hogy képes volt jobbágyságról, 

magas nemes rangokig emelkedni. Az Esztergom és Nógrád várak bevétele után egy erős 

elszánt hazafi jó magyar kellett a vár elejére.   

Az érsek uraság 1549-es halálozása után Váradyt  nem helyettesíték vagyonját meg a 

király kincstár kezelteté. A véghelyre nem fordították sok gondot, 1550-ben is csak 60 jó vitézt 

tett ki az várőrséget. Szondi nem becsülte alá az hitetlen töröket és ellátásért, katonáért 

felszerelésért követeltetté, de hiába, a vitézek serege is alig sokasodott.  

Szulejmán az törökök roppant padisahja tervezé az  Felső Magyarország irányába 

fordítani a oszmán hódításokat, a bánya városok felé, hogy elszakítsa azt Erdélytől. Az 

rettenetes szultán akarattyának kapuja: Eger. A hadjárat két irányból indult Kara Ahmed 

Drinápolyból indult, Erdély ellen, míg Hadim Ali budai pasa Drégely ellen.  

Szondi György dicső kapitány többször is kapott futására utat az budai Ali basától. A 

szabad feladást és gyáva elvonulást, azt szép emlékű Szondi kapitány nem tette meg, csak az 

hült tetemi fölött léphetett be az Mohamed vad népe a várba. Ura szeretette és igaz hite nagyobb 

volt, mint a félelme, hiszen tudta, hogy a csatában el vészhet, de Istent szolgálja véle. 

Az ostrom 1552 július 6-án kezdődött, és bár a pasa azt hisze hogy mindössze egy nap 

alatt végez a vár rombolásával, Szondy György, Zoltay Lőrincz hadnagy uraságok és az elszánt 

146 magyar vitéz nem engedett olyan egyserűen a kilencszeres túl erővel vitézkedő törököknek. 

Az ellenség lerombolta a falat, de az deli vitézek Isten segítségéből gyorsan helyreállították azt. 

A felmászó török haramiák létráit levágták, az beste farkasok gaz rohamit oly sokszor verték 

vissza, hogy elpusztítódott a külső vár és az szép mívű kaputorony. A törökök oly kicsinységnek 
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vélték az várat, hogy semmi fél nap alatt végeznek az kis váracskával, viszont láttak, hogy a 

magyarok elszántak, Krisztus urunk erejéből csalatkozniuk kellett. A második felkelte után, az 

ravasz pasa a szomszédos Oroszi papját, tisztelendő Martont küldte el tárgyalni a 

kapitánnyal.  A jámbor és derék Márton azzal érvelvén, hogy az harc értelmetlen, hogy az 

békesség mindenkinek kévánatos. Szondi viszont ismént megmutatta az kemény hősiességét és 

vitézi büszkeségét. Eldöntötte, hogy soha nem adja meg magát és hitühez és esküvésihez hűn 

marad örökére.  

Mily fájdalom, az gyenge falak nem álltak így ellen, leomlottak. Szondi hadnagy úr is 

látta az falak embertűl lassan elhagyott voltát, és a falak végső veszte elüdte küldé két kis 

apródját kegyelmért imádkozva Ali pasához. Eztán annyi kárt próbált okozni az bitorló rabló 

tereknek amennyit lehetett, kis seregével óriási fényes máglyát gyújtott, majd minden oly 

értékét, amit nem akart, hogy istentelen kezekbe jusson, felégetett. Eközben Ali pasa az végső 

rohamra készítette az végtelen rettenetes seregét. Az szörnyű végső csapásra sem hagyták 

maguk mi dicső vitézeink, bár tudták, hogy Isten jutalmát itt földi porban nem láthatják, de 

nagyobb dicsőségért igaz keresztény szívük utolsó dobbanásáig harcoltak. A várvédők, Szondi 

György rút sebekkel és vérben feredve dicső oroszlánként küzdött. A csata az Úr 1552. év 

júliusnak kilencedik napján bevégeztetett, Szondy a hadsereg sokaságával adta át hős testét a 

mulandóságnak. Szondy György urúnk vitézsége az hatalmas szultán győzedelmes vezérének 

Hadim Ali budai pasának is erősen tetszett, díszes méltó temetést adott az magyar hősnek.     

Fontos emlékeznük ezen, hiszen ezekből kell erőt vennünk, tanulnunk. Tudnunk kell, 

hogy az méltó élethez bátorságos erény szükségeltetik, hiszen ha az maroknyi vitéz félt volna 

az egy igaz keresztény hitiért meghalni, az marcangoló kutyák serege hamarébb eltudta volna 

foglalni Eger várát, nagyobb sebet harap az mi édes Hazánkbúl.  Talán sosem volt ilyen 

fontos kitartani. Ékes példa, mint drága vitézünk Szondy György úr kitartott az hitéért és 

hazáért. 

 

 Az keresztény hitünkért, Isten segítségével! 
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