
Egy magyar hadvezér, aki elfoglalta 
és megsarcolta Berlint 
Háromszáz éve született Hadik András 

A magyar hadtörténet számtalan kiváló hadve-
zért, magas rangú katonát ismer a kezdeti időktől 
Hunyadi Jánoson és II. Rákóczi Ferencen, Thököly 
Imrén, majd Görgey Arthuron és társain át, mond-
juk Kratochvil Károlyig, a Székely Hadosztály és 
Dandár parancsnokáig. E legkiválóbbak között is 
megkülönböztetett hely illeti meg futaki gróf Hadik 
András tábornagyot, aki hosszú élete során mindent 
elért, amit egy katona egyáltalán elérhet. Címet és 
rangot, s ami ezekkel együtt járt: vagyont és gaz-
dagságot. No meg hírnevet és közmegbecsülést. 

Születésének helyét és idejét illetően hosszú 
időn át bizonytalanság honolt. Még Markó Árpád, a 
neves hadtörténész 1944-ben megjelent Futaki gróf 
Hadik András tábornagy című monográfiájában is 
születési helyeként a „valahol a Csallóközben" 
megjelölés szerepel, míg időpontjául 1710. október 
16-a neveztetett meg. (Ezeket az adatokat aztán 
különféle lexikonok is rendre átvették, méghozzá 
évtizedeken keresztül.) Az újabb kutatási eredmé-
nyek szerint Esztergomban született 1711. októ- ber 
16-án. (Budapesten, a Hadtörténeti Levéltár 
Personalia gyűjteményében helyezték el a Hadik-
levéltárat. Ennek iratai között megtalálható Hadik 
András 1774-től német nyelven írt Önéletírása, s ebben olvasható, hogy „1711. október 16-án este hat 
órakor láttam meg a napvilágot." [Fasc.50.fol.3.] Ez persze nem új felfedezés, már Markó Árpád is is-
merte, ám elírásnak vélte és elvetette. Ha viszont még megemlítjük azt is, hogy Hadik 1742-ben történt 
házasságkötéséről saját maga azt írja, hogy az „harmincadik életévemben" [fol. 198] következett be, 
máris megerősítést nyert az 1711 -es születési év.) Nemes Hadik Mihály kapitány és nemes Hardv Fran-
ciska fia András, a jövendő tábornagy születésének 300. évfordulója így bizonyosan 2011. október 
16-án ünnepelhető! 

Ősei - így az első ismert Boldizsár is, 1585 körül - fenn északon, Turóc vármegyében voltak evan-
gélikus lelkészek, méghozzá emberöltőkön keresztül. Aztán felmenői katolikus hitre tértek, s maga Ha-
dik András, aki 1720-tól a jezsuitáknál tanult, eleinte szerzetesnek készült. (Iskolái egyébként Kőszeg-
hez és Kassához kötődtek.) Ám egy váratlan fordulattal, amit nevezhetünk atyai késztetésnek is, el-
hagyta az egyházi hivatáshoz vezető utat, s felcsapott huszárnak. Előbb a Ghillányi, majd 1732-től a 
Dessewffy-huszárezredben szolgált és Savoyai Jenő seregében is harcolt a Rajna-menti küzdelmekben. 
Kornétásként indult, ám az osztrák-török háborúkban tanúsított vitézsége elismeréseként már 1734-ben 
hadnagy, 1738-ban kapitány, 1741-ben alezredes, 1744-ben pedig ezredes. Közbevetőleg az osztrák 
örökösödési háborúban, amely III. Károly halála után, 1740-^8 között, a Habsburgok nőági trónutódlá-
sáért folyt, már a Beleznay huszárezred tagjaként vett részt. Mint kiváló képességű katona a ranglétrán 
továbbra is szédítő tempóban emelkedett, s 1747-ben vezérőrnagy, 1756-ban altábornagy, 1758-ban pe-
dig már lovassági tábornok. Közben 1753-ban a korábbi Ghillányi huszárezred tulajdonosa. (Később 
saját huszárezredének névadója.) 

Az 1756-63 között zajló hétéves háborúban, amelyben Szilézia birtoklásáért csapott össze Mária 
Terézia és II. Frigyes porosz király. Hadik számtalan huszárcsínyt hajtott végre. így Neisse ostromlott 
várába négyszáz katonát vitt be áttörve az ostromgyűrűt. Aztán Frankenstein mellett háromszázötven 
huszárral megfutamított egy egész porosz ezredet. Később Németalföldön Antwerpen ostrománál tűnt 
ki. A legnevezetesebb - a címben is említett - huszárcsínyt a porosz főváros, Berlin elfoglalásával és 
megsarcolásával hajtotta végre. Mindez 1757-ben történt, miután a kolini csatában az osztrák seregek 
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megverték II. Frigyes porosz király csapatait és Ha-
dik a védtelenül hagyott Berlin elfoglalására indult. 
(A fentebb emlegetett Hadik-levéltár elfekvő iratai 
között igen érdekes az a 11 oldalas iromány, amely 
Hadik saját beszámolóját tartalmazza a berlini „ka-
landéról. Címe szerint a legalázatosabb jelentés 
a Brandenburgi Orgrófságban végrehajtott expe-
dícióról és Berlin porosz királyi fő- és székváros 
elfoglalásárór [fol.139.]). Hadik 1757. október 
11 -én indult minden idők legnevezetesebb huszár-
bravúrjára. Seregével, mely mintegy 3500 főt 
számlált, napi 25 kilométert megtéve, dél felől már 
október 16-ára Berlin alá ért. Útközben - természe-
tesen! - nem árulta el úticélját, hanem azt terjeszt-
tette, hogy mindössze „biztosítási feladatokat" lát 
el. A majdani visszavonulására is gondolva, ennek 
védelmére egy huszárosztályt Beskowba küldött. 
Majd Berlin kapui előtt tábort ütve egységeit alapo-
san széthúzta, hogy többnek látszódjanak, mint 
ahányan valójában voltak, s így ijesztőbb hatással 
legyenek az ellenre. Ezek után hadiköveteket kül-
dött a városba, 300 ezer tallér követeléssel. 

Amint az várható volt, az összeg kifizetését a 
poroszok, akik képtelenek voltak elhinni, hogy je-
lentősebb ellenséges erők Berlinig hatoljanak, ke-
rek perec megtagadták. Erre Hadik négy ágyút a vá-
ros sziléziai kapuja felé fordíttatott s azt minden te-
ketóriázást mellőzve szétlövette. Megnyitván így 
maga előtt az utat, csapatai nagyobbik részével 
megrohanta a várost. A védőket szétkergették, s be-
hatoltak a városba. Közben a cottbusi kaput is el-

foglalták huszárjai, s ekkor már emelte a tétet. Most már 600 ezer tallér hadisarcot követelt. A magyar 
támadást követően a porosz csapatok jelentős része Spandauba menekült, a város tanácsa pedig ekkor 
már engedékenyebbnek bizonyult. Megígérték, hogy összeszednek 235 ezer tallért. A magyarokat 
azonban sürgette az idő, hiszen közben II. Frigyes is értesült a magyar katonaság mozgásáról, s meg is 
tette a lehetséges ellenlépéseket. Hadik október 17-éről 18-ára virradó éjjel elhagyta Berlint és délkelet 
felé indult. Zsákmánya végül 300 ezer tallérra rúgott, amit 426 fogoly és 7 zsákmányolt zászló egészí-
tett ki. Saját vesztesége pedig mindössze 38 fő volt. 

A berlini huszárcsínyhez tartozik, hogy Hadik kipréselt a megsarcolt berliniekből 24 pár, ébenfa tok-
ba csomagolt női kesztyűt is Mária Terézia részére. A portékát azonban az átvételkor nem vizsgáltatta 
át, ami végzetes hibának bizonyult. így csak az uralkodónak történt átadás után derült ki, hogy a poro-
szok csupa balkezes kesztyűt küldtek, jobbkezest meg egyáltalán nem, így állva bosszút a kényszeres 
„megrendelőn." Ennek ellenére Hadik megkapta a kolini győzelem emlékére alapított Mária Terézia 
Rend nagykeresztjét, s még 3000 dukát jutalmat is. Az utóbbit javarészt katonái között osztotta szét, 
mintegy kárpótlásul, amiért Berlinben megtiltotta nekik a fosztogatást. Berlin elfoglalása és megsarco-
lása végül is példátlan huszárkaland volt, amelyet máig számon tart a hadtörténet. 

Mint hadosztályparancsnok vett részt a Meissen, Strehlen, Torgau és Wittenberg melletti ütközetek-
ben, mindenütt kitűnve úgy hadvezéri képességeivel, mint személyes bátorságával. 1758-ban a szászor-
szági hadtest parancsnokaként legyőzte Ernő herceg csapatait. Mindezek után nem meglepő, hogy 
1760-ban a császári hadsereg fővezére lett. 

Győzelmei jutalmaként megkapta az ország déli részén található Futak és Csernovic uradalmakat. 
Végül az 1762-63-ban, a sziléziai császári fősereg parancsnokaként tanúsított vitézségéért magyar grófi 
címet kapott. Francia, török és porosz ellenes hadjáratokban vett részt, majd 1764-68 között Erdély ka-
tonai parancsnoka, királyi biztosa és a kormányszék vezetője. Erre az időszakra esett - Magyarorszá-
gon elsőként! - a jobbágyság eltörlését kezdeményező javaslata. Aztán 1769-70-ben a karlócai illir 
kongresszus királyi biztosa. Ugyancsak királyi biztosként 1771-ben az Adria partjáról, Dubrovnikből a 
budai várba szállította Szent István királyunk jobbját, az un. Szent Jobbot. (Némely vélemény szerint a 

Hadik altábornagy, a háttérben Berlin 
és Hadik bevonuló csapatai 
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Szent Jobb budai várba hozatala egy volt azon gesztusok közül, melyekkel Mária Terézia leszerelni 
próbálta a birodalomban betöltött szerepükkel elégedetlen magyarokat.) 

Lengyelország első felosztását követően, 1772-ben a megszálló osztrák csapatok főparancsnoka és a 
birodalomhoz csatolt Galicia és Ladoméria első polgári kormányzója. 1774-ben felért a csúcsra. Ebben 
az évben egyrészt tábornaggyá lépett elő, másrészt Mária Terézia kinevezte a bécsi Udvari Haditanács 
elnökévé, mely tisztségét haláláig viselte. A polgári közigazgatásban is szerepet kapott, 1776-ban Bács 
megye főispánja lett. O volt az első, aki szakítva a hagyományokkal, székfoglalóját nem latin nyelven, 
hanem magyarul mondta el. 

1777-ben - immár II. József - német-római birodalmi grófi címmel jutalmazta. Hadik pedig élve le-
hetőségeivel, Bukovinában letelepítette a korábban Moldvába menekült és ott tengődő székelyeket. Va-
lódi hálájukat fejezte ki aztán, hogy a letelepítettek községeiket Istensegíts és Fogadjisten, meg az ural-
kodóra emlékeztető Józseffalva mellett éppen az ő nevét megőrző Hadikfalva és Andrásfalva nevekre 
keresztelték. 

Mások ebben az életkorban már visszavonulnak a közszerepléstől, és jól megérdemelt nyugalomban 
töltik eseményekben bővelkedő, hosszú és tevékeny útjuk végső idejét. Nem így Hadik András, aki kö-
zeledve a nyolcvanadik évéhez, még mindig hadsereget irányított! II. József ugyanis 1789-ben kinevez-
te a törökök elleni háború fővezérévé! Ki tudja, hogyan alakult volna további sorsa, ha Nándorfehérvár 
(a mai Belgrád) alatt nem szenved bal lábán sérülést? Mert erre hivatkozva előbb lemondott fővezéri 
tisztéről, s otthagyva a hadszínteret visszavonult Bécsbe. Majd röviddel ezután a császárvárosban, töb-
bek között kiújuló lábsérülésének is köszönhetően, 1790. március 12-én elhunyt. 

Saját kívánságára a birtokán található, maga építtette futaki római katolikus plébániatemplom főbe-
járati küszöbe alatt lévő családi kriptában helyezték örök nyugalomra. E templomot azonban a XX. szá-
zad elején lebontották, s helyére az akkori birtokos gróf Chotek-család egy kéttornyú templomot emel-
tetett. A Hadik-család korábban itt eltemetett tagjainak földi maradványait ekkor exhumálták és az új 
templomban helyezték el. Hogy pontosan hol, arra vonatkozóan Kalapis Zoltán egyik 1995-ben megje-
lent tanulmányában találunk eligazítást: „1906-ban Hadik András csontjait-feleségének és egyik gyer-
mekének maradványaival együtt - az új templom jobb oldali tartófalának alapzatába helyezték el. A fö-
lötte, a falba beépített két márványlap ezek szerint nem emléktábla, hanem Hadik Andrásnak, illetve fe-
leségének és gyermekének sírfelirata." 

Végigtekintve Hadik András életútján, semmiképpen nem tűnik sem szokványosnak, sem minden-
napinak. Az, hogy szerény sorból küzdötte fel magát a legmagasabb katonai tisztségekbe, az ő idején, 

az 1700-as években még ritkaságszámba ment, mint 
a fehér holló. O, aki a XVIII. század legsikeresebb 
magyar katonája volt, e téren olyan kivételnek számí-
tott, amely erősítette a szabályt. Ugyanis ebben a kor-
ban a születési előjogok még sokkal többet számítot-
tak, mint a kiváló egyéni képességek. 

Az utókor nem feledkezett el Hadik András tábor-
nagy sok dicsőséget szerzett alakjáról! Úgy születé-
se, mint halálozása kerek évfordulóiról időről időre 
megemlékeztek. Felállították lovas szobrát nemcsak 
Bécsben, de a Budai várban, a Szentháromság ut-
ca-Úri utca találkozásánál is. Ifj. Vastagh György e 
jól sikerült alkotását 1937. április 24-én avatták fel. 

Hadik András szobra a budai várban 
(Polgárdy Géza felvétele) 

Születésének háromszázadik évfordulóján mi is 
tisztelegni kívánunk a kiváló hadvezér előtt, aki a 
fentebb említett Önéletírásétt mindenkor - most 
201 l-ben pedig különösen - megszívlelendő szavak-
kal indította: ,Megmásíthatatlan törvényként tűztem 
ki magam elé életem alapelve gyanánt, hogy a jó er-
kölcsöt és a becsületet az élet hiú és ingadozó öröme-
inél és szerencséjénél többre becsülöm". Hadik And-
rás talán azért vitte sokra, mert ezt a maga elé kitűzött 
célt meg is valósította. 

Polgárdy Géza 
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