
 

TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XIV. Debrecen, 2006. 
A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa 

 
Fazekas Zoltán 
 

A Nádor Huszárezred a hétéves háború első éveiben 
 
 
A hétéves háború közismert történelmi esemény. Amikor a témát alaposabban 
akarjuk megvizsgálni, mégis azt tapasztaljuk, hogy elsősorban a 19. században, 
illetve a 20. század elején készült történeti munkák állnak rendelkezésünkre, 
amelyek többnyire a korszak eseménytörténetéről tájékoztatnak. A részletes 
feltárás ugyanakkor rendkívül fontos, mert a hétéves háború időszaka átmenetet 
jelent a feudális és a modern hadsereg között. Lásd a rendektől független 
katonaállítás, a rendfokozatok következetes használatára, az egységes egyenruha 
bevezetésére irányuló törekvést. 

Bár az általános nemesi felkelés meghirdetésére nem került sor, 
Magyarországnak mégis részt kellett vállalni a hétéves háború katonai terheiből. 
A királynő 1756 októberében felszólította az országot a magyar ezredek 
hézagainak pótlására, mire a vármegyék minden nádori kaputól egy vitézt 
állítottak ki.  

A harcok megkezdését követően néhány hónapon belül gróf Pálffy János 
ezredes által kiállított gyalogezreden kívül két huszárezredet hoztak létre. Az 
egyiket I. Ferenc császár állította ki magyarországi birtokaiból,1 míg a másikat a 
Jász- Kun- Kerület főkapitánya, az ország nádora, Batthyány Lajos.2 
Dolgozatom témája ez utóbbi, az ún. Nádor Huszárezred, amelyet döntően az 
Orczy levéltár katonai iratai alapján vizsgálok. Mindenek előtt Török András 
alezredes és Jankovics Miklós őrnagy Orczy Lőrinc ezredeshez írott leveleit 
használtam. A törzstisztek egymás közti levélváltása a forrás típusának 
megfelelően olyan személyes információkat tartalmaz, amelyek soha nem 
kerültek a hivatalos aktákba, emellett jól tükrözik a frissen megalakult Nádor 
Huszárezred helyét a korabeli hadszervezetben.  

                                                
1 BORUS József (szerk.): Magyarország hadtörténelme I. Zrínyi Katonai Kiadó, Bp., 1984. 420. 
2 HORVÁTH Mihály: Magyarország történelme V. Pest, 1863. 202. 
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Török András és Jankovics Miklós leveleit jól kiegészíti Hellebronth Antal 
kapitány Orczy Lőrinccel folytatott levelezése, mivel a ranglétra alacsonyabb 
fokán álló tiszt szemszögéből láttatja az eseményeket, a hadsereg állapotát és az 
ezred helyzetét.  

Itt kell megemlítenem néhány, a hajdúvárosok által írt levelet, mert ezeken 
keresztül a kiállítás terheit viselő közösség egy része is a látóterünkbe került. 

Mivel azonban a jelentős forrásértéket képviselő tiszti levelezés a 
közkatonákról csak felületes ismereteket nyújt, a hiányosságokat a hadbírósági 
jegyzőkönyvek hasznosításával igyekeztem pótolni. 
 
 

I. A Nádor Huszárezred megalakulása,  
a személyi feltételek megteremtése 

 
Tudjuk, hogy Mária Terézia már az aacheni béke óta készült Szilézia 
visszaszerzésére. Ehhez alakította Kaunitz vezetésével az ország külpolitikáját, 
és a katonai potenciál növelése érdekében hozzákezdett a hadszervezet 
átalakításához.3 Mária Terézia 1757-re tervezte a háborút, ezért II. Frigyes 1756 
augusztusában megindított megelőző támadása Ausztriát tökéletesen 
felkészületlenül érte.4  

Ebben a helyzetben ismét létjogosultságot nyert a korábban elvetett nemesi 
felkelés, továbbá a kiváltságolt katonarétegek mozgósítása is. Mária Terézia már 
szeptember 23-án rendeletben szólította fel gróf Batthyány Lajost, hogy a 
kerületek állítsanak ki 800 huszárt, és teljes hadifelszereléssel vonuljanak 
táborba.5 Az ekkor épp Bécsben lévő nádor azonnal értesítette a kerületeket, és 
utasította Almásy Pál nádori főkapitányt. Almásy úgy vélte, hogy a jászkunok az 
alig több mint tíz évvel korábbi redemptio költségei miatt képtelenek a 
rendelkezésnek eleget tenni. Érvelését a nádor természetesen nem fogadhatta el, 
mindössze arra kérte a királynőt, hogy a Jász- Kun- Kerület a hajdúvárosokkal 
közösen – 600/400 arányban - állíthasson ki egy ezredet.6 Bár a 17. század 
közepétől a hajdúk katonai értéke is devalválódott7 a királynő beleegyezett a 
nádor kérésébe, és a fölszerelés határidejéül november utolsó napját tűzte ki, de 
kérte, hogy az elkészült csapatrészek már korábban, 300 fős csoportokban 

                                                
3 BARTA János (ifj.): Mária Terézia. Gondolat, Bp., 1988. 149-160. 
4 BORUS i. m. 419. 
5 ILLÉSSY János: A nádor huszárezred a hétéves háborúban. Hadtörténelmi Közlemények 1897, 591. 
6 U. o.  
7 RÁCZ István: Parasztok, hajdúk, cívisek. Kossuth Egyetemi Kiadó, Db., 2000. 183-184. 
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szálljanak táborba.8 A megvalósítás azonban lényegesen hosszabb időt vett 
igénybe. Mindenek előtt a személyi feltételeket kellett biztosítani. 
A tisztek kinevezése jog szerint a csapatot kiállító közösség választása alapján 
történt. A nádor csak azt szabta feltételként, hogy olyan személyek kerüljenek 
tiszti rangba, akik részt vettek az örökösödési háborúban, tehát rendelkeztek friss 
katonai tapasztalatokkal, aktuális katonai ismeretekkel. A törzstiszteket 
ezredtulajdonosi jogánál fogva Batthyány terjesztette az uralkodó elé. 
Ezredesnek báró Orczy Lőrincet, alezredesnek Török Andrást javasolta, míg 
őrnagyi rangra Jankovics Miklóst ajánlotta Mária Terézia figyelmébe. 

Orczy formálisan megfelelt a kritériumoknak, hiszen az örökösödési 
háborúban Esterházy József országbíró vezetése alatt vett részt, 1743-tól az 
egyik kompánia vezetőjeként. Katonai ambíciói azonban nem igazán lehettek, 
mert 1744 februárjában atyja és neje kívánságára hazatért a háborúból és az ezt 
követő években figyelmét inkább birtokügyei kötötték le. Mégis őt nevezték ki 
1756. október 6-án, a Jászkun és Hajdú-kerületek lovassági ezredesévé.9 
Feltehetően azért, mert apja, Orczy István 1714 májusától, húsz éven át, a német 
lovagrend jászkun kerületi főkapitánya volt.10 

Őrnaggyá a jászkun kerületek alkapitányát, az örökösödési háború idején a 
Baranyai ezredben szolgálatot teljesítő Jankovics Miklóst nevezték ki. 

A Helytartótanács 1756. november 26-i rendelete alapján az ezred 
tisztikarába a hajdúk is ajánlhattak három főt.11 Így került az alezredesi posztra 
Török András, aki a hétéves háborút megelőzően a gróf Károlyi huszárezredben 
volt kapitány.12 A törzstisztek közül ő rendelkezett a legjelentősebb katonai 
múlttal, hiszen már 17 éves kora óta a császári seregben szolgált, és kitűnően 
küzdött az örökösödési háború idején.13 

A királynő október 9-én kelt határozatában elfogadta az eléterjesztett 
törzstiszteket. Biztosította az ezredet, hogy a szolgálat ideje alatt a rendes 
katonasággal egyenlő rang, kedvezmény és fizetés illeti meg. Minden 
kompániában száz főben határozta meg a közlegények számát.14 Kinevezési 
okmányának átvétele után Orczy kezébe vette a hadszervezés felügyeletét.15 A 

                                                
8 ILLÉSSY i. m. 590-592. 
9 PETROVAY György: Az Orczy család eredete, leszármazása és története Turul 1887, 60- 61. 
10 Uo. 25-27. 
11 ILLÉSSY i. m. 612. 
12 Uo. 592. 
13 VON WURZBACH, Constant: Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich. Theil 47. 
Wien, 1856-1891. 250-251. 
14 ILLÉSSY i. m. 593. 
15 Uo. 596. 
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viszonyokat felmérve, a jászkunok januári, a hajdúk februári hadba indulását 
tartotta reálisnak.16 

Azt sajnos nem ismerjük, hogy az ezredtörzs többi tagját, a kvártélymestert, a 
hadbírót, a hadsegédet, az élésmestert, a szekérmestert, az alsebészt és a dobost 
hogyan választották ki.17 Annyi bizonyos, hogy 1757. január 4-ére már 
valamennyi poszt be volt töltve, csupán káplánja nem volt az ezrednek. Erre a 
feladatkörre a nádor Pap Pál ferences szerzetest ajánlotta az ezredes 
figyelmébe.18 

Almásy főkapitány kérésére az uralkodónő hozzájárult, hogy a jászkunok 
által kiállítandó századok létszáma az altisztekkel és tisztekkel együtt legyen 
száz fő.19 Ez azt jelentette, hogy a kerületeknek századonként csak 87 
közlegényt kellett kiállítani, mivel a század létszámába beletudták a kapitányt, a 
hadnagyot, a zászlótartót, az őrmestert, az írnokot, a trombitást, a nyergest, a 
kovácsot és öt káplárt.20 

A közkatonák esetében rendelkeztek az életkorról és a testmagasságról is, ám 
sajátos módon a katonai tapasztalatok nem szerepeltek az elvárások között. A 
becstelenek besorozását azonban megtiltották.21 A toborzás a szokásos módon 
történt. A toborzótisztek a jelentkezőket lajstromba vették, amelyben feltüntették 
a nevet, a lakóhelyet, az életkort, a vallási és családi állapotot. A zsoldról külön 
lajstrom készült.22  

A hajdúvárosokban a katonaállítás elvben önkéntes jelentkezés formájában 
zajlott, a gyakorlatban a jobbágyfalvakhoz hasonlóan, a legszegényebbeket 
küldték el katonának. Ahogy a kerületek magisztrátusának egy későbbi rendelete 
előírta: „csak olyan személyeket fogattassanak katonának, a kiknek tselédjek 
nintsen, és a gazdaság folytatására nem annyira szükségesek”.23 Tény, hogy az 
általam vizsgált hadbírósági jegyzőkönyvekben szereplő személyek mindegyike 
„foglalkozás nélküli”, és nőtlen volt.24 Ezek, a civil életben kötöttségek nélkül 
élő emberek katonaként kevéssé tudtak alkalmazkodni a hadseregben lévő 
                                                
16 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1756. december 8. 
17 ILLÉSSY i. m. 597. 
18 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1757. január 4. 
19 ILLÉSSY i. m. 597. 
20 Uo. 597. 
21 UJHELYI Péter: Az állandó hadsereg története. A Magyar Tudományos Akadémia 
Könyvkiadóhivatala, Bp., 1914. 250-251. 
22 Uo. 256-258. 
23 RÁCZ i. m. 184-185. 
24 MOL, P. 524. 2. B, Haditörvényszéki iratok, 1757. június. 1., 1757. november. 8., 1757. 
november. 28. 1758. június 21. (Itt kívánom megjegyezni, hogy a következőkben, ha az egymás 
után hivatkozott források levéltári jelzete megegyezik, akkor csak a nevet, illetve a címet fogom 
feltüntetni.) 
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fegyelemhez, így gyakrabban követtek el kihágásokat. A tanúvallomási 
jegyzőkönyvekből az is kiderül, hogy valamennyi katona idősebb volt húsz 
évesnél. 

A jegyzőkönyvek adatai alapján biztosan csak a hajdúvárosokból származó 
katonákat lehetett beazonosítani, akiket a nádor a jászkunokkal egyenrangúnak 
tekintett. Az előképzettség szempontjából valóban nem volt köztük lényeges 
különbség, de a feladathoz való viszonyulás és a fegyelem szempontjából igen. 
Különösen a kiskunok által kiállított századokról volt jó vélemény, mert az 
ezekben lévő közkatonák, képzetlenségük ellenére, könnyen tanultak.25 Mások 
viszont – Jankovicsot idézve – úgy viselkedtek, „mintha csak tegnapi paraszt 
emberek volnának, és a tisztye pajtása volna”.26 

További problémát jelentett a kiképzésben meghatározó szerepet játszó 
altisztek hiánya. Nem volt elegendő számú strázsamester, holott a katonákat 
útközben kellett megtanítani még a menetelésre is, nem beszélve a 
hadakozásról.27 

A katonai hierarchia egyes lépcsőfokainál tapasztalható hiányosságok nem 
tették lehetővé a szerepkörök szétválasztását, ami oda vezetett, hogy a feladatok 
ellátásának a minősége szenvedett csorbát. Olykor a szükséges parancsokért is 
közembereket kellett küldeni, ami a futárszolgálat színvonalát nagymértékben 
csökkentette. A képzetlen katonák nehezebb helyzetben kétségbe estek, lovukat 
gyakran elveszítették, illetve túlhajszolták. A felügyelet nélkül hagyott 
közkatonáknak szélesebb lehetősége nyílt a szökésre is.28 
 
 

II. Morál, fegyelem 
 
Mivel a történeti munkák nem tárgyalják az ezred hadműveleti tevékenységét, 
reméltem, hogy az általam vizsgált missilisek – legalább némileg – pótolják a 
hiányt. E tekintetben azonban csalódnom kellett, mert az 1757-ben keletkezett 
levelek inkább arról tudósítanak, mi foglalkoztatta a katonákat a 
mindennapokban Ez nagy valószínűséggel azzal magyarázható, hogy az ezred 
döntően nem harcászati, hanem határőrző feladatot látott el. A katonák zöme 
ekkor járt először külföldön, a látottak még a tisztikar tagjai számára sem voltak 
szokványosak. Meissenbe érve annyira lenyűgözték őket a porcelángyár 
termékei, hogy ahhoz képest minden más háttérbe szorult. Csak azzal 
                                                
25 MOL, P. 524. 1. A. 35., Jankovics Miklós őrnagy levele Orczy Lőrinchez, 1757. március 15. 
26 Jankovics Miklós őrnagy levele Orczy Lőrinchez, 1757. március. 20. 
27 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1757. május. 12. 
28 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1757. május 12. 
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foglalkoztak, hogy az újdonságokból minél többet hazaküldjenek 
Magyarországra. Török világosan megírta Orczynak, hogy pillanatnyilag 
számára mi a fontossági sorrend: „Én Nagyságodnak sokat tudnék irnyi, de 
mivel mast az porcellain fabrikaval az dolgunk, azért azokrul halgatok.” Török 
András még arra is megkérte ezredesét, hogy ha csak tud, küldjön egy kis 
„magyarországi borocskát”, hogy meg tudja vesztegetni vele a meisseni 
porcelánkészítőket.29 

Az alezredes külön levélben intézkedett a porcelán hazaszállításáról. Azt 
kérte Orczytól, hogy külön altisztet bízzon meg azzal, hogy a vásárolt 
porcelánok biztosan eljussanak a szekérmester felügyelete alá, pedig az ezredben 
olyan kevés altiszt volt, hogy még a legalapvetőbb feladataikat sem tudták 
maradéktalanul ellátni.  

Török András ezekben a napokban anyagi erején fölül költekezett, szinte 
„koldussá lett”. Még azoknak a tiszttársainak a megrendelésére is vásárolt, akik 
nem abban a régióban teljesítettek szolgálatot. Orczy Lőrinc megrendelésére 
például olyan „aranyos fincsák”-at készíttetett, amelyeknek darabja 7-8 aranyba 
került.30 Véleményem szerint mindenképpen figyelmet érdemel, hogy a Nádor 
Huszárezred tisztjei nem fosztogattak, hanem vásároltak külföldön. 

A hadsereg hierarchikus jellegéből adódóan, a katonasággal szemben 
támasztott legsarkalatosabb elvárás az engedelmesség volt. Jóllehet a tiszttel 
való feleselést, különösen pedig a trágár beszédet, szigorúan büntették, sokszor 
maguk a tisztek is rossz példával jártak elől. Obszcén szóhasználatuk még az 
írásos kommunikációjukba is beszűrődött.31  

Az egyik leggyakrabban emlegetett vétség a dezertálás volt. A hadbírósági 
jegyzőkönyvek tanúsítják, hogy a szökés leggyakoribb kiváltó okát a rossz 
körülmények jelentették, és azt is, hogy többnyire nem egyedül követték el. A 
dezertálni szándékozó katonáknak ugyanis az volt az érdekük, hogy magukkal 
vigyék a közvetlen környezetükből azokat, akik később tanúskodhatnának 
ellenük. Ha más módja nem volt, leitatták társukat, a szökést követően pedig 
rövidesen magukra hagyták elcsalt pajtásukat.32 Egyéni dezertálásra általában a 
csata forgatagában került sor. 

Nagyon gyakran olyan katonák dezertáltak, akik valamilyen köztörvényes 
bűncselekményt követtek el és el akarták kerülni a felelősségre vonást. 
Megtörtént, hogy a katonák veréssel kényszeríttették az egyik altisztet, hogy 
velük tartson fosztogatni. Ezek lényegesen agresszívebbek voltak, mint békés, 
                                                
29 Török András Alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1757. szeptember 22. 
30 Török András Alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1757. október 3. 
31 MOL, P. 524. 2. B., Haditörvényszéki iratok, 1757. június 1. 
32 Haditörvényszéki iratok, 1757. november 8., 1757. november 28. 
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elkeseredett társaik. Abban, hogy a helyzet idáig fajult, nagy szerepet játszott az 
„all Tisztek korhelysége és részegsége” is.33 
A szökés nem csak demoralizálta a hadsereget, hanem anyagi károkat is okozott. 
A dezertőrök ui. általában magukkal vitték a lovukat, ruháikat és fegyvereiket.34 
Ezek pótlása nemcsak költséges volt, hanem a korabeli ellátórendszer 
következtében hosszadalmas is. Ezért a hadsereg mindent megtett annak 
érdekében, hogy a szökést megnehezítse és a szökevények elfogását 
eredményesebbé tegye. A tábor környéki utakra, hidakra, a kulcsfontosságú 
átkelőhelyekre őrséget állítottak. Emiatt a szökevények a rejtőzködésüket 
nagyban nehezítő egyenruháiktól mielőbb igyekeztek megszabadulni, ha pedig 
úgy volt célszerűbb, még a lovukat is eladták.35 

A dezertőrök általában számíthattak a környező települések lakóinak a 
segítségére, akik informálták őket a lehetséges kerülőutakról, mert a polgári 
lakosság a gyakran elkövetett köztörvényes bűncselekmények miatt nem 
kedvelte a fegyverben lévő katonákat. Megtörtént, hogy amikor a katonák útjuk 
során betértek egy kocsmába, egyikük ellopta a kocsmáros megtakarított pénzét. 
Az ügyet azért lehetett felgöngyölíteni, mert a katona által később számolatlanul 
költött pénznemek megegyeztek azzal, amelyeket a kocsmáros gyűjtött.36 

A konkrét példákat ezúttal mellőzve, megjegyezném, hogy az sem volt ritka 
eset, hogy a járőrözni kiküldött katonák pénz fejében engedték csak tovább az 
úton járókat. Visszaélésükre az a parancs adott lehetőséget, hogy mindenkit 
igazoltassanak, és akinél nincs érvényes útlevél, azt tartóztassák fel.37 

Érthető tehát, hogy a civil lakosság nem örült, ha katonák jelentek meg a 
lakóhelyén, és néha akkor is konfliktusba került velük, amikor azok nem adtak 
arra okot. Egy alkalommal például duhajkodók támadtak rá az egyik település 
kocsmájában a hazafeléjában a hazafeléatonákra, s egyiküket csaknem 
agyonverték. A menekülő katonákat a parasztok üldözőbe vették és az 
összecsapás egy halálos áldozatot is követelt a civilek közül. A település 
bírájával másnap folytatott beszélgetésből kiderült, hogy nem ez volt az első 
ilyen eset, mert „olyan gazemberek ezek a parasztok, hogy semmi hadi ember 
ide nem jöhet, és a kocsmában nem ihat, hogy beléje ne vesznének”.38 

A katonaszökevények egy jelentős része azt használta ki, hogy a poroszok 
minden évben nagyon sok foglyot ejtettek az ezred katonáiból. Jó időzítéssel 

                                                
33 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. július.25. 
34 Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. július 5.  
35 MOL, P. 524. 2. B., Haditörvényszéki iratok, 1757. november 28. 
36 Haditörvényszéki iratok, 1757. április 13. 
37 Haditörvényszéki iratok, 1758. június 21. 
38 Haditörvényszéki iratok, 1758. szeptember 11. 
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nem volt túl nagy kockázata a szökésnek, mert ha megtalálták, nyugodtan 
mondhatta azt, hogy most szökött meg az ellenség fogságából, és épp az ezredét 
keresi. Olyanok is voltak, aki időszakonként eltűntek az ezredtől, és 
távollétükben eladták a lovukat, az ezredhez visszatérve pedig szintén szökött 
fogolynak tüntették fel magukat. A legélelmesebb katonák tehát ilyen módon 
pénzt tudtak szerezni.39 Gyakori volt persze a katonák közti konfliktus is, a 
verekedés, vagy például egymás meglopása.40 

Hivatalosan Orczy Lőrinc feladata volt az ezreden belül a fegyelem 
biztosítása,41 de a távollevő parancsnok helyett Török András próbálta 
megregulázni a sereget. A nádor nevében fenyegető tartalmú parancsot intézett a 
katonákhoz, ami azonban csak egy ideig bizonyult hatásosnak. Török András 
hamarosan belátta, hogy aki igazán el akar szökni, azt hosszú távon semmilyen 
eszközzel nem lehet visszatartani,42 legfeljebb a kiváltó okok megszüntetésétől 
lehetett javulást remélni.  Mivel azt tapasztalta, hogy a katonák nem tartanak a 
tisztektől,43 mindenekelőtt az elöljáróktól várt el nagyobb odafigyelést, és 
következetességet. Megparancsolta nekik, hogy „az Katonánok éjjel nappal 
sarkában legyenek és az Excessussoktul eöket tilcsák”. S ha bebizonyosodik, 
hogy az ő mulasztásuk miatt nyílik lehetősége a katonának a szökésre, 
felelősségre vonásra számíthatnak. 

A kihágásoknak muszáj volt megálljt parancsolni, mert az ezred állomáshelye 
környékén a vidék úgy nézett ki, „mintha Tatár főldgye volna”.44 Az alezredes 
szigorú büntetéssel akart példát statuálni, mivel úgy látta, hogy: „éppen rosz ha 
az Magyarnak jó van dolga, mert minden roszra adgya magát”.45 Ugyanakkor jó 
érzékkel ismerte fel, hogy nem csak követelni, adni is kell a katonáknak. 
Világosan fogalmaz Orczyhoz írott egyik levelében: „azon leszek testel lélekkel, 
ha keményen tartom is eöket legalább szerezhessek nékiek.”46 

Az alezredes jól tudta, hogy amennyiben az ezred ellátása nem javul, a 
fegyelem nem tartható fenn sokáig pusztán erőszakkal. Ráadásul a nehezen elért 
eredmények se voltak tartósak, mert a rongyosan, tetvesen megérkezett 

                                                
39 Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. szeptember 10. 
40 MOL, P. 524. 2. B., Haditörvényszéki iratok, töredék, é. n. 
41 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1757. augusztus 27. 
42 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. július 8. 
43 Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. július 30. 
44 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. április 7. 
45 Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. július 30. 
46 Uo. 
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újoncok47 súlyosan demoralizálták a csapatokat. A hagyományos módszerekkel 
kiállított rekruták ugyanis rosszabbak voltak, mint az előző éviek.48 

Az ezred gazdasági ügyeiért felelős élés- és szállásmesterek 
megrendszabályozása lehetetlennek tűnt, csak kemény fenyítések mellett lehetett 
őket megakadályozni ideig-óráig a visszaélésben. Török ezért a leváltásukat 
sürgette. Az újak kiválasztása során kizárólag szakmai szempontokat 
érvényesített. Fontos volt például, hogy az élésmesternek jelölt személy értsen a 
naturáliák számadásához. Rövidesen viszont az új szakember is ugyanazokat a 
hibákat követte el, amelyek miatt elődje is távozni kényszerült.49 

Az eredménytelenséget látva, a nádor vette kezébe az ügyet. Almásy által 
olyan tartalmú rendeletet küldött a kerületekbe, hogy ne adjanak menedéket a 
hazatért szökevényeknek, hanem akit elfognak, sorozzák be valamelyik 
gyalogezredbe, ami egy volt huszár számára rendkívül megalázó volt. Batthyány 
a fenti utasítást az ezrednél is kihirdettette, valamint tudatta a tisztekkel, hogy 
aki nem tesz eleget a kötelezettségének, nem kerülheti el a büntetést. Leszögezte 
továbbá, hogy az ilyen tiszteknek otthon soha többé nem lesz becsületük, az 
előléptetésről pedig egy életre lemondhatnak.50 

Ezek a törekvések mégsem bizonyultak sikeresnek, hiszen Török András még 
a saját környezetében sem tudta a tendenciát megváltoztatni. 1758 őszén 
szomorúan kellett írnia Orczynak, hogy „az Kukta gyermekem Desertált”.51 

Az ezrednél maradt közkatonák és az altiszteknek hozzáállásában negatív 
változások következtek be. Sokan részegeskedésre52 adták fejüket, mások nem 
látták el a feladataikat, némelyikük még a posztjára sem ment ki. A rossz 
finanszírozás miatt az anyagi gondjaikat is maguk oldották meg, rabolni, 
fosztogatni kezdtek.53 

 
 

                                                
47 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. március 31. 
48 MOL, P. 524. 1. A. 35., Jankovics Miklós őrnagy levele Orczy Lőrinchez, 1758. január 25. 
49 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 12. 
50 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1757. augusztus 27.  
51 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. október 28. 
52 Az hogy a részegeskedés valóban igen jellemző probléma volt a tisztek esetében is, egy 
Jankoviccsal megesett történet kitűnően példázza. Az őrnagy, röviddel elbocsátása után Orczy 
Lőrinc megbízásából a nádorhoz tartott Körmendre, hogy személyesen beszéljen vele. A tiszt 
azonban nem érkezett meg Batthyányhoz, mert utazás közben a nagy melegben „bővebben bé vett 
sör italnak excessusa” miatt nem volt olyan állapotban, hogy megjelenhessen a nádor előtt. – 
MOL, P. 524. 1. A. 35., Jankovics Miklós őrnagy levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 22. 
53 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. január 19. 
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III. A személyi veszteségek 
 
Az ezred személyi vesztesége a harcban elesettekből, az invalidusként 
leszereltekből, a dezertőrökből és a fogságba kerültekből adódott össze. 

A Nádor Huszárezred feladatköréből adódóan, az elesettek csak a töredékét 
jelentették a katonaállomány fogyatkozásának. Illéssy megállapítása szerint 
1757-ben 15, míg 1758-ban mindössze 6 őrmesternél alacsonyabb rendfokozatú 
katona vesztette életét csatában, a főtisztek közül pedig senki nem jutott ilyen 
sorsra.54 

Igen nagy volt ellenben az invalidusok száma. Az ezrednek az első évben 8, 
míg a másodikban 81 közkatonát és altisztet kellett ilyen okból hazabocsátani. A 
nem megfelelő viszonyok miatt 1758-ra két főtiszt is alkalmatlanná vált a 
szolgálatra. Az egyik Jankovics Miklós őrnagy, a másik pedig Anvander 
kapitány volt.55 Az utóbbi állapotát Török András egyik leveléből részletesen 
megismerhetjük: „Kapitány Anvander Úr tegnap előtt bé jővén szabadságot 
nyervén Palásti pajtástul, ell irtoztam tüle meg öszült ell romlott meg 
betegessedett, és nálom resignatioja eránt is magát jelentette (…), ez már nem 
szolgálhat az látni való azért nem is lehet tartóztattni”.56 A közlegényekről ilyen 
szemléletes leírás nem áll rendelkezésünkre, de szórványos adatok azt mutatják, 
hogy a teljesítendő feladatok, a hiányos ruházat miatt az egészségkárosodás 
közöttük sokkal gyakoribb volt. 

A rokkantak hazatérését meg kellett szervezni, kíséretet kellett számukra 
biztosítani a hazafelé vezető útra, a táborban még hónapokon át kellett 
gondoskodni a harcképtelen katonák ellátásáról. Az invalidusok hazabocsátása 
költséges volt. Az imént említett Anvander kapitány például 50 aranyat kapott a 
hazautazásra.57 

Illéssy János számításai szerint 1757-ben mindössze 9, és a következő évben 
is csak 16 katona szökött meg.58 Ezek az adatok valószínűleg tévesek, mert 8 
hajdú még az ezred elindulása előtt dezertált, az pedig csak nehezen 
elképzelhető, hogy az év hátralévő részében csupán egy katona szökött el.  

Illéssy adatai azt tükrözik, hogy a személyi veszteségek legnagyobb részét a 
fogságba esettek tették ki. Megállapította, hogy 1757-ben 2 törzstiszt, 5 főtiszt és 

                                                
54 ILLÉSSY i. m. 610. 
55 Uo. 
56 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. február 10. 
57 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. április 7. 
58 ILLÉSSY i. m. 610. 
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365 őrmesternél alacsonyabb rangban lévő katonát veszített ilyen módon az 
ezred. A számok nagyságrendileg a következő évben sem változtak.59 

Arra is volt példa, hogy valaki beleunt a szolgálatba és haza akart menni.  
Ilyen esetben a katona a családot is bevonta a dolog elintézésébe. Halasi Búza 
Mihály például öccse hazabocsátása érdekében vállalta, hogy helyette saját 
költségén felszerel egy katonát.60 A nádor a hazabocsátásnak általában nem állta 
útját, de elvárta, hogy a távozni kívánó katona illetve valamelyik családtagja 
írásban kérjen engedélyt tőle.61 
 
 

IV. Rangemelés, mint a problémakezelés egyik módja 
a Nádor Huszárezredben 

 
Nem tett jót a Nádor Huszárezred moráljának, hogy az udvar csak a háború 
időtartamára összeállított insurgens ezrednek tartotta, és nem a birodalmi 
hadsereg állandó huszárezredének. A nádor és a törzstisztek az első pillanattól 
kezdve szorgalmazták az ezred állandósítását, ami a katonák számára tervezhető 
jövőt, az ezrednek kiszámíthatóbb ellátást és megbízhatóbb finanszírozást 
jelentett volna. 

A nádornak annyit sikerült elérni a királynőnél, hogy regimentje a reguláris 
ezredekkel azonos eltartást és jövedelmet kapjon.62 Igen tanulságos, ahogyan a 
rendkívül ambiciózus Török András reagált a hírre. Az alezredes úgy látta: „erre 
semmi szükségünk sincsen, mert inkáb kevessebbet adtak; eddig mássodik 
Rangunk volt az csássáré után, már pediglen utolsók leszünk”.63  

Ekkor még nem tudhatta, hogy rövidesen egy még súlyosabb helyzettel kell 
szembenéznie. Mivel a veszteségek pótlása igen nehézkesen haladt, a hadvezetés 
a romjaiban lévő Nádor Huszárezred megszüntetését, és a megmaradt létszám 
másik ezreddel való összevonását tervezte. Török semmiképp sem akarta feladni 
függetlenségét, ezért mobilizálta valamennyi kapcsolati tőkéjét.64 Az ezredek 
összevonására végül is nem került sor. 

Török András és Batthyány egyetértettek, hogy a tisztek nyugalmát 
előmenetelük segítésével lehet legeredményesebben biztosítani, ezért üresedés 
esetén legtöbbször az ezredben szolgálók számára biztosították az előrejutás 

                                                
59 Uo. 
60 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 8. 
61 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. október 19. 
62 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 8. 
63 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. április 7. 
64 Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. július 4. 
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lehetőségét, kivéve, ha az ezreden belül nem volt a posztra alkalmas személy.65 
Más volt a helyzet a közlegények esetében, mert képzetlenségük nem tette 
lehetővé előléptetésüket.66 A nádor ezért engedélyezte, hogy szükség esetén más 
ezredekből csábítsanak át altiszteket.67 

Batthyány, a harcmezőtől távol, nem kísérhette figyelemmel a katonák 
egyéni teljesítményeit, ezért a tisztségek betöltését Orczyra bízta, csak azt szabta 
feltételül, hogy mindig Török alezredessel konzultálva döntsön,68 nehogy a négy 
hajdú század élére jászkun tiszt kerüljön.69 A kinevezett tisztet az ezredesnek 
kellett „hivataljában annak rendi szerint” beültetni, és a szükséges 
információkkal ellátni.70 

A rendfokozatok használata a 18. század közepén nem volt következetes. A 
katonák egymás közti levélváltása alapján sokszor lehetetlen meghatározni, hogy 
az ezred fölött álló nagyobb egységek élén melyik főtiszt állt, mert a magyar 
közbeszéd nem tett különbséget a tábornoki, az altábornagyi vagy a tábornagyi 
rendfokozatok között. Ezeket még a tisztek is csak az összefoglaló, generális 
néven említették levelezésükben.71 

Nem kristályosodtak ki az ezreden belüli rendfokozatok sem. Szakirodalmi 
evidencia, hogy az állandó hadseregben az ezredek belső rendjéért és a 
kiképzésért felelős tisztet főstrázsamesternek nevezték, a 18. század közepétől 
viszont őrnagynak hívták. Az általam vizsgált forrás azonban rávilágít, hogy a 
hétéves háború alatt rendkívül kaotikus volt az ezzel kapcsolatos szóhasználat.  
Akiket Batthyány főstrázsamesternek nevez,72 azokat Török András majorként 
említi. Az őrnagy kifejezés használatát pedig senkinél sem tapasztaltam. 

A nádor nem használta megfelelően a legalacsonyabb tiszti rendfokozatot 
sem. Ezt a gyalogságnál ugyanis zászlótartónak, míg a lovasságnál kornétásnak 
nevezték.73 Batthyány ennek ellenére a saját huszárezredében is zászlótartókról 
ír.74 Mindez a kortársak számára valószínűleg semmiféle problémát nem 
jelentett, mert bizonyára mindenki tudta, hogy mikor kiről van szó. 

                                                
65 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levelei Orczy Lőrinchez, 1758. október 19. 
66 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. március 22. 
67 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1759. március 14. 
68 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1757. június 8. 
69 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1757. július 14. 
70 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. március 17. 
71 ZACHAR József: Csaták, hadvezérek, katonák a 18. században. Tankönyvkiadó Vállalat, 1960. 17-19. 
72 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1757. december 24., 1758. 
március 17. 
73 ZACHAR i. m. 18. 
74 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. március 17. 



A Nádor Huszárezred a hétéves háború első éveiben 

 

143 

A magas rangokért szinte sorbaállás volt, a jelentkezők közül a kinevezés 
sorrendjét a nádor határozta meg.75 Azonban nem minden tisztnek voltak katonai 
ambíciói, úgy vélem, az ezredtől a tisztek közül elsőként távozó Jankovics 
Miklósnak sem. Hazatérésének körülményeiről a szakirodalomból azt tudhatjuk 
meg, hogy az őrnagy invalidusként hagyott fel a katonáskodással, mert az előző 
évben leesett a lováról, aminek következtében egészsége annyira megromlott, 
hogy kérte az elbocsátását.76 A vizsgált források viszont több kérdőjelet tesznek 
ezen állítás mellé. 

Az őrnagy egészsége ugyanis már a táborba szállás idején sem volt rendben, 
mert akkoriban is arra panaszkodott, hogy annyira fáj a jobb válla, hogy nem 
tudja a kezeit a feje fölé emelni.77 Jankovich egészségének megromlásáról nincs 
olyan szemléletes leírás, mint amilyen Anvander kapitány esetében. Amikor 
Török András hírét vette, hogy Jankovics a hazatérés mellett döntött, a 
következő utóirattal zárta levelét: „Tudom, ugyan készül már Major Ur leg 
szerencsésseb, leg boldogab bene facit, vivat csak én is magam gazdája 
lehetnék, hasonlot követnék”.78  

Arról is van feljegyzés, hogy Jankovics rokkantságának sajátos vonásai a 
katonatársakban is gyanakvást keltett. Az a hír járt az ezred berkeiben, hogy 
azért akar az őrnagy mindenáron hazatérni, mert meg szeretne nősülni. 
Jankovics ezt arra hivatkozva cáfolta, hogy a drágaság miatt (amely a 
szélsőséges időjárás következménye volt) nincs miből nősülnie. „Hogyan 
házasodjak tehát kenyérnek szűk voltával?” – tette fel Orczynak a kérdést.79 A 
gazdasági problémák mindenesetre rövid időn belül megoldódhattak, mert 
Jankovics 1759 áprilisában az Egerben tartandó esküvőjéhez kért paripát 
Orczytól.80 

Török és a hazatért major levélben továbbra is tartották a kapcsolatot. Egyik 
levél lényegét a következőképpen adta át Orczynak: „Jankovics Ur (…), de 
bezeg örvendez hog meg szabadulhatott az igáthul.”81 

Ezek a feljegyzések nem azt támasztják alá, hogy Jankovics rossz egészségi 
állapotban lett volna. Valószínű, hogy egy tipikus hazugságról van szó. A 
tisztek, ugyanis abban az esetben, ha feletteseik parancsának nem akartak 
rögvest eleget tenni, nagyon gyakran arra hivatkoztak, hogy lóról leesve 

                                                
75 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1759. március14. 
76 ILLÉSSY i. m. 601. 
77 MOL, P. 524. 1. A. 35., Jankovich Miklós őrnagy levele Orczy Lőrinchez, 1757. március 20. 
78 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. május. 23. 
79 MOL, P. 524. 1. A. 35., Jankovics Miklós őrnagy levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 22.  
80 Jankovics Miklós őrnagy levele Orczy Lőrinchez, 1759. április 28. 
81 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. július. 4. 
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megsérültek. Török András esetében is előfordult hasonló. Az őrnagy tehát 
valószínűleg az áldatlan állapotokat megelégelve távozott az ezredtől. 
Hazatérését követően azonban továbbra is az ezred érdekében tevékenykedett, 
elsősorban a katonai diplomácia körébe tartozó feladatokat látott el.82 

 
 

V. A rangszerzés típusai 
 

Az előléptetésről kialakított világos elvek mellett, az egyes rangok elnyerésénél 
igen nagy szerepe volt annak, milyen kapcsolatrendszerrel rendelkezett a poszt 
várományosa. A nádort megkeresve ki-ki el tudta érni, hogy ő jusson eszébe 
üresedés esetén a döntési helyzetben lévőknek. Különösen jó szívvel támogatta 
Batthyány, ha „egy régi nemes vérből származó ifjú” fordult hozzá.83 Ez persze 
nyílt titok volt, mert mindenki tudta, hogy az „illyen circumstanciákban 
szükséges, hogy az ember maga is forgolódjék”.84  

Török alezredes rátermettsége vitathatatlan, hiszen érdemben foglalt állást 
gazdasági kérdésekben, az utánpótlás ésszerű elosztása kapcsán is 
megnyilatkozott, valójában ő tartotta kezében az ezred dolgait. Nagy lendülettel 
látott a rá háruló gyakorlati teendők elvégzéséhez, ami annyira lefoglalta, hogy 
mellette sokszor levélírásra sem nagyon maradt ideje. A hadműveleti év 
lezárását követően ő szervezte meg az ezred téli szállásra vonulását, illetve az 
ottani életét. Ennek ellenére az ő előléptetése sem volt automatikus. 

Az alezredes és az ezredesként nála sokkal súlytalanabb Orczy Lőrinc 
minden esetben közösen folyamodott a rangemelésért. Török András ezt azzal 
indokolta az ezredesnek, hogy a későbbiekben is „ugy ohajtanám ha 
Brigadirossom vagy Propr[ietariusom] lehetne Nagyságod”.85 Török azonban 
valószínűleg azzal is tisztában volt, hogy nem sokat profitál abból, ha csak őt 
emelik ezredesi rangra, mert attól kezdve Orczy riválist látna benne, ami 
megmérgezné kettejük viszonyát. Ráadásul egy arisztokrata mellett ő csak 
másodezredes lehetne, ami pedig nem hozná meg számára a kívánt áttörést.86 

                                                
82 MOL, P. 524. 2., gróf Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. március 17. 
83 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. február 25. 
84 Batthyány Lajos nádor levele Török Andráshoz, 1758. július 11. 
85 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. márc. 16. 
86 Azonos rendfokozat esetén a társadalmi rang határozta meg a hadseregen belül a pozíciókat. – 
Zachar József: A katonai pálya mint karrierlehetőség a 18. századi magyarság előtt. In: Írott és 
tárgyi emlékeink kutatója. Emlékkönyv Bánkúti Imre 75. születésnapjára. Szerk.: MÉSZÁROS 
Kálmán. Bp., 2002. 251. 
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Biztosította felettesét, ha összehangolják a terveiket, akkor „ki nem tollyák az 
Szemünket”.87 

Az alezredes hamar aktuálisnak érezte, hogy valamilyen formában honorálják 
fáradozását. Leveleiben gyakran hangsúlyozta, hogy a dolgok kizárólag azért 
vannak rendben, mert mind ő, mind pedig az ezredes jól tűrik a 
hányattatásokat.88 Néha ennél is egyértelműbben fogalmazott, és a hozott 
áldozatokat szinte tételesen felsorolta. Így Orczy költségeit, sőt még azt is, hogy 
az ezredes a háború miatt van távol a gyerekeitől. Saját magával kapcsolatban 
pedig a nagy anyagi áldozatokat említette. Úgy érezte, hogy „szegény 
Houssárok(na)k éjjeli nappali, de kevált kolini fáratságuk sanyarusságuk és 
kesserves ssolgálottyuk oly kevesset gyümölcsözöt”. Keserűen panaszolta 
Orczynak, hogy „még az böcsület is csak opiniotul visseltetik és érdemért nem 
adatik, azért az szolgálat is csak azé böcsös az kiét annak itélik lenni, és nem az 
ki teszi.”89 

Az alezredes azonban nem csak szalonképes megoldásokhoz folyamodott. 
Kifejezetten utasító hangnemben felszólította Orczyt, hogy végre ébredjen már 
rá, hogy közösek az érdekeik, s csak együttműködve tudják kiharcolni 
maguknak az előléptetést. Kertelés nélkül megüzente a nádornak, hogy a 
továbbiakban „ily Insurgens modra” nem szolgálnak, sőt azt is köszönje meg, 
hogy eddig fenntartották a nemzet és Batthyány becsületét. Olyannyira 
magabiztos volt, hogy azt is hozzátette, hogy „fogja tapasztalni ha mink ell 
megyünk mi less eö Excellenciája Insurgenseibül”.90 Ezekben a sorokban 
egyértelműen megmutatkozik Orczy és Török ambícióinak és habitusának 
különbözősége. 

Komoly szerepet játszott Török türelmetlenségében az is, hogy a valóban 
mostoha körülmények következtében az egészsége megromlott. Mivel nem tudta 
felmérni betegsége súlyosságát, attól tartott, hogy ha sokáig halogatják az 
előléptetést, akkor egészségügyi okokból később már valóban nem lesz alkalmas 
magasabb rang elnyerésére.91 

Az alezredes nagy örömmel vette, amikor a nádor értesítette, hogy ha a 
fővezénylet módot talál az előléptetésükre, akkor képviselni fogja az érdekeiket, 
és őket fogja ajánlani a posztra. Válaszlevelében Török úgy tett, mintha 
meglepetésként érte volna a hír. Ravaszul azon töprengett „hog(y) jutott eszébe 

                                                
87 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. január 21. 
88 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. január 19. 
89 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. február 17. 
90 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. január 21. 
91 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez,1758. március 16 
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[ilyesmi] eö Excellenciájának.”92 Az alezredes arról viszont mélyen meg volt 
győződve, hogy szolgálataikat a nádor soha meg nem köszönheti eléggé.93 
Azonnal értesítette Orczyt, amikor biztos forrásból hírt kapott a június 12-én 
kihirdetett ezredesi kinevezéséről, ugyanakkor sajnálatát fejezte ki azzal 
kapcsolatban, hogy az ezredes kérelmét a királynő elutasította.94 

Természetesen az ezredet kiállító közösségek is jogot formáltak ahhoz, hogy 
beleszóljanak a tisztek kinevezésébe. Nem tekinthető véletlennek, hogy a 
hajdúvárosok főkapitányuk fiát, Csanády kapitányt ajánlották a megüresedő 
őrnagyi posztra.95 Az is jellemző volt, hogy akik egy-egy nagyobb rangemelési 
hullámból kimaradtak, panaszukkal azonnal a nádorhoz fordultak, aki kérésükre 
igyekezett mielőbb megoldást találni.96 Jankovics, amikor távozott az ezredtől, 
kapitánynak öccsét ajánlotta a nádor figyelmébe. Az ügyben még az anyjuk is 
közbenjárt.97 Batthyány ugyan nem tett eleget a távozó őrnagy kérésének, de arra 
gondja volt, hogy rövid időn belül valamilyen rangot kapjon az ifjú Jankovics. 

Nem csak saját érdemek alapján lehetett egy rangot megszerezni. Török 
András is - mivel tisztában volt vele, hogy új, jól képzett tisztekre van szüksége 
az ezrednek - javaslatot tett öccse, József kinevezésére. Ebben az esetben a fiatal 
katonát jelentős katonai múltja és jó képességei valóban alkalmassá tették a 
poszt betöltésére.98 Dósa kapitány öccsét viszont kizárólag „bátyja érdemeire 
nézve” ajánlotta a nádor zászlótartónak.99 

A személyes kapcsolatok negatív irányba is befolyásolták a tisztek 
pályájának alakulását. Rendkívül kényes helyzet alakult ki, amikor Pletrich 
János őrnagyot – akit Jankovich távozását követően helyezett a királynő a Nádor 
huszárezredhez100- Török ezredesi kinevezésekor alezredesi rangra emelték. A 
poszt megüresedésére számítva, előre számba vették a szóba jöhető jelölteket.101 
Török András óriási felháborodására Vrancsics kapitány neve is felmerült.102 
Török ezredes mindent megtett, hogy erre ne kerüljön sor. A két tiszt konfliktusa 
onnan eredt, hogy Vrancsics korábban dehonesztáló megjegyzéseket tett az 
ezredre. Állítólag „még aztat is szidta, az ki meggongolta, hog(y) ezen ponyva 

                                                
92 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 9. 
93 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 12.  
94 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 15. 
95 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Török Andráshoz, 1758. július 11. 
96 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. október 19. 
97 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1757. december 24. 
98 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez 1758. január 19. 
99 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1759. március 14. 
100 ILLÉSSY i. m. 601. 
101 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Török Andráshoz, 1758. július 11. 
102 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 28. 
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had fölálléttassék”. Törököt ez igen érzékenyen érintette, ezért arra kérte Orczyt, 
hogy vegye az ezredet pártfogásba, mert ha már a hadvezetés jó véleménnyel 
van róluk, akkor ne tűrjék, hogy egy kapitány becsmérelje őket.103 Orczy nem 
reagált gyorsan, ezért Török többször szóba hozta a kínos ügyet, mert aggódott, 
hogy „valami suscus rajtunk ne maradjon”.104 

Mivel az ezredes nem szorgalmazta a dolgot, így nem kapott visszhangot a 
kapitány etikátlan viselkedése. Amikor viszont szóba került az őrnagyi 
kinevezés, Török egyértelműen Vrancsics útjába állt. Valamennyi személyes 
kapcsolatát felhasználta, hogy megakadályozza a kinevezését. Az ügyet megírta 
a nádornak, sőt még Kollernek is.105 Ez utóbbi, befolyásos személy keresztnevét 
nem említik egyik levélben sem. A szórványos adatokból, illetve a 
kronológiából arra lehet következtetni, hogy Nagymányai Koller Ferenc, udvari 
tanácsos jóindulatáért folyamodott ezúttal Török András –mint ahogy oly 
sokszor a nádor illetve az ezred főtisztjei.106 Az alezredes jó kapcsolatát a titkos 
tanácsossal a következő levélrészlet mutatja: „Koller nékem sem ir, hanem az 
felesége ollyas Com[m]issiot adott edgynek másnak vássárlássára, hog magam 
sem értem.”107 

Az alezredes bízott akaratérvényesítő képességében, mert néhány nap múlva 
már úgy fogalmazott, hogy „eö Excellenciájáék nem is hiszem, hogy illyes 
emberrel bűntessenek bennünket.”108 Nem becsülte túl saját befolyását, mert 
szándékának megfelelően Gvadányi kapta az őrnagyi kinevezést.109  

Rangokat, feladatköröket egyszerűen meg is lehetett vásárolni. Thardy 
hadnagy tulajdonképpen a nádor beleegyezésével megegyezett a távozó Csanádi 
kapitánnyal, hogy ő fogja követni posztján.110 

A rangvásárlás legnyilvánvalóbban Hellebronth Antal leveleiből derül ki. A 
kapitány eleve úgy jutott századhoz, hogy 50 aranyban megegyezett az 
invalidussá vált Anvander kapitánnyal. Később öccse karrierjét is hasonló 
                                                
103 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 9. 
104 Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 15. 
105 Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 28. 
106 A család nemességét 1653-ban, Sopron megyében, az Új-Kéren tartott közgyűlésen hirdették 
ki. Előnevüket a III. Károly által adományozott Bars megyében lévő nagy-mányai jószágról 
kapták. A család a bárói rangot éppen az említett Koller Ferenc Xavér révén kapta. Az időpontja 
viszont nem egyértelmű. Kempelen Béla 1758. november 26-ra, Nagy Iván pedig 1752. március 
16-ra teszi. – KEMPELEN Béla: Magyar nemes családok VI. Grill Károly Könyvkiadóvállalata, Bp. 
1911-1932. 98., NAGY Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal VI. 
Helikon, Bp. 1987-1988. 298-301.  
107 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. július 5.  
108 Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. július 8.  
109 Török András ezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. július 15. 
110 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1759. március 14. 
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módon kívánta segíteni. Egyértelműen megírta Orczynak, hogy azonnal kifizet 
100 aranyat annak, aki elintézi, hogy Hellebronth Dávid megfelelő rangba 
kerüljön.111 Saját előmenetelével mégsem lehetett elégedett, mert közölte 
Orczyval, hogy valamelyik állandó ezredbe szeretne átmenni, és örömest ad 
annak 25 aranyat, aki ezt el tudja intézni.112 

Az ezredesi rang elnyerése Török Andrásnak is pénzbe került. A dekretum 
kiállításáért cserében 525 forint volt az illeték, amelyet azonban nem tudott 
volna egy összegben kifizetni. Éppen ezért, rendkívül hálás volt, hogy a királynő 
hozzájárult, az összeg havi részletekben történő törlesztéséhez.113 

Orczy rangemelése még váratott magára. A nádor ugyan nem vitatta 
szolgálatait, de azt is tudta, hogy „a promotiok rangon kívül nehezen szoktak 
történni”.114 Az ezredesi rang átlépése ugyanis az egyik legfontosabb állomást 
jelentette a katonai karrierekben, ezért erről volt a legnehezebb elmozdulni. 
Batthyány egyelőre nem látott esélyt arra, hogy Orczy rangemelésben 
részesüljön. Tulajdonképpen meg is lepődött, hogy az ezredes ilyen rövid 
szolgálati idő után szorgalmazta az előléptetését. Ezzel kapcsolatos véleményét 
meg is írta neki, mert példátlannak találta, hogy „oly könnyen valaki egy 
esztendőbéli, noha hív és hasznos szolgálati után oly hirtelen General 
Wachtmeisteri Characterrel megh böcsültetett volna”.115 

Orczy Lőrinc a tél közeledtével ismét azt tervezte, hogy télre hazamegy 
gyermekeit és gazdaságát is megszemlélni. A nádor azonban közölte vele, hogy 
hadi hivatalát a háború közepén nem hagyhatja félben. Felhívta az ezredes 
figyelmét, hogy ebben az esetben ne is számítson rangemelésre.116 A nádort 
valószínűleg óvatosságra intette, hogy Orczy az örökösödési háborúban is 
odahagyta katonai feladatait, birtokai gazdasági ügyeinek intézése érdekében. 
Néhány nap múlva mégis hozzájárult a távozáshoz, csak azt kérte, hogy a 
hazaindulás előtt minél jobban intézze el az ezred ügyeit.117 Orczy távollétében 
valamennyi jogát Török András gyakorolta.118 

Orczy Lőrinc tulajdonképpen ennek köszönhette a régóta szorgalmazott 
rangemelést. Annak érdekében, hogy minél serényebben intézze a hadkiegészítést, 

                                                
111 MOL, P. 524. 1. A. 28., Hellebronth Antal kapitány levele Orczy Lőrinchez, 1758. július 5.  
112 Hellebronth Antal kapitány levele Orczy Lőrinchez, 1759. július 9. 
113 MOL, P. 524. 1. A. 78., Török András alezredes levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 28. 
114 MOL, P. 524. 2., Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. március 17. 
115 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. június 8. 
116 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. december 2. 
117 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1758. december 16. 
118 Batthyány Lajos nádor levele Orczy Lőrinchez, 1759. március 14. 
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a királynő, 1759 januárjában évente 1500 forint fizetéssel vezérőrnaggyá léptette 
elő. Ettől kezdve Török András lett a Nádor Huszárezred parancsnoka.119 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Zoltán Fazekas 
 
The Nádor Hussar Regiment in the first phase of the Seven Years’ War 
 
The 18th century, particularly the reign of Maria Theresa, can be considered a 
temporary period for a number of reasons. In the means of military organization 
the Seven Years’ War brought about radical changes, as the feudal army was 
practically transformed then to a standing army showing many modern features. 

This article scrutinizes the history of the so-called Nádor Hussar Regiment, 
organized by Nádor Count Lajos Batthyány from the Jász, the Kun and the 
hajdús up to 1758. This was one of the three new regiments (one infantry and 
two cavalry units) formed at the beginning of the Seven Years’ War, in 1756.  

This work has been made from a social historian’s point of view, and such 
issues stand in its focus as the composition of the rank and file, individual 
ambitions, military morale and discipline, which were crucial for the life of the 
regiment. 

The various source types adequate to the directions of research (private 
correspondence, court martial minutes, military reports, etc.) proved that the 
change of course in the Court’s policy regarding the organization of the military 
was justified, as the Hungarian army, organized in a traditional way, represented 
a limited military potential. The priviledged layers’ practice of standing soldiers 
and the insurrectio proved out of date, as they could not compete with 
professional armies. That was the main reason why the Hussar Regiment – 
corresponding to its training and capacity - was mainly involved in guarding the 
borders. 

By reading the article the reader can learn about the most frequent military 
offences (theft, desertion, hold-up, etc.) as well as the motivating force of rank 
elevation, and the important role informal connections played in it. Moreover, 
they can acquaint themselves with the significant stages of the careers of two 
prominent officers of the regiment: Col. Baron Lőrinc Orczy and Lt. Col. András 
Török.  
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