
HADIK PORTYÁZÓ MENETE 
BERLINBE.

Irta: P IL C H  JE N Ő .

A magyar hadtörténelemnek egyik legneve
zetesebb és legszebb eseménye Hadik portyázó 
menete Berlinbe 1757. október elején. A vi
lághírűvé vált fegyvertény nemcsak azért kel
tett bámulatot, mert Hadik zseniálisan tervezte 
meg és hajtotta végre, hanem azért is, mert 
csúffá tette Európa akkori legkiválóbb katoná
ját, II. Frigyes porosz királyt.

1757. október elején II. Frigyes helyzete a 
lehető legrosszabb volt. ő  maga is kétségbeeset
ten panaszkodott balsorsa miatt. Ellenfeleinek 
és saját haderőinek helyzete alapján joggal 
tarthatott attól, hogy az osztrákok az északon 
a svédekkel karöltve Berlinbe is eljuthatnak. 
Sejtelme hamarosan valóra is vált, bár nem 
abban a formában, amint gondolta.

Mi sem bizonyítja jobban Hadik kiválóságát, 
mint az, hogy Lotharingiai Károly herceg, az 
osztrák hadak fővezére, már szeptember havá
ban kérdést intézett Hadikhoz, hogy Berlin 
megtámadását nem tartaná-e megvalósítható
nak. Hadik a legmelegebben pártolta az eszmét 
s annál inkább megvalósíthatónak ítélte, mert 
a porosz király láthatólag habozott, hogy ellen
ségeinek melyik csoportja ellen forduljon.

Az ellenfelek helyzete általában olyan volt, 
hogy Hadik csapatai előtt Berlinig nem állott 
ellenség, tehát a porosz király fővárosának meg
sarcolása lehetőnek látszott.

A vállalkozást végrehajtó csapatban 900 főnyi 
gyalogság, 2100 határőr, köztük két gránátos
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század» iooo német lovas, iioo huszár volt két 
háromfontos és négy hatfontos ágyúval. Az 
alparancsnokok soraiban volt Babócsay tábor
nok is.

A visszavonulási vonal biztosítására Hadik 
Elsterwerdánál kellőszámú csapatot hagyott, 
hadteste baloldalát pedig Ujházy ezredes veze
tése alatt 300 huszár biztosította.

Október 13-án a főoszlop Lübbenbe ért, ahol 
az ellenség megtévesztése végett oly rendelke
zéseket adott ki Hadik, mintha a Spree-folyó 
jobbpartján az Odera melletti Frankfurton el
záró őrvonalat (kordont) akarna létesíteni. Út
közben egy különítmény a Spree jobbpartján 
fekvő Neu-Schadowra ment és a vasöntő kohó
kat és a lövőszer előállítására szolgáló egyéb 
gépeket lerombolta, 230 bombát, 800 gránátot, 
1900 golyó és 25 rézgolyóformát Lübbenbe szál
lított, a készlet maradékát pedig a Spreebe 
dobatta. Október 15-én Hadik Königswuster- 
hausenig jutott, Ujházy ezredes pedig azt a 
parancsot kapta, hogy a potsdami úton Berlin 
felé törjön elő és a potsdami kapun át riassza 
fel a várost.

Október 16-án, már Berlin közelében, Hadik 
jobbra letért a főútról és az úgynevezett Király
erdőn át észrevétlenül a Berlin falai előtt folyó 
pataknál, az úgynevezett Floss-Grabennél állott. 
Hadik ügyes intézkedése révén biztosította, hogy 
vállalkozása titokban maradjon. így Berlin ka
tonai parancsnoka, Rochow altábornagy, csak 
igen homályos híreket kapott az ellenséges lovas
csapatról, tehát elegendőnek vélte, ha a kapuk 
őrségeit megkettőzteti. Ily módon senki sem 
akadályozta meg, hogy Hadik elővédje a Floss- 
Graben híd ján átkeljen, a főoszlop pedig a Floss- 
Graben mentén előnyös állást foglaljon el.
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Meg kell jegyeznünk; hogy Hadik csoportjá
nál olyan katonák is voltak, akik azelőtt porosz 
szolgálatban álltak. Ezeknek ezrede régebben 
Berlinben állomásozott ; ezek az emberek tehát 
a helyi viszonyokat alaposan ismerték.

Hadik Geiszt huszárszázadost, mint hadi
követet, egy trombitással beküldte a városba, 
amelyet 300,000 tallér hadisarc fizetésére szó
lított fel. Egyúttal felhívta a várost, hogy négy 
megbízottat küldjön ki hozzá. De hozzáfűzte 
azt is, hogy ha követelését egy óra lefolyása 
alatt nem teljesítik, a várost lövetni fogja és 
mindazokat a kényszerítő eszközöket alkal
mazza, amelyekre őt a hadiszokások feljogosít
ják. Geiszt csak másfél óra múlva tért vissza a 
város tanácsának azzal a válaszával, hogy mivel 
a város hatósága a neki átadott parancs helyes
ségéről és hitelességéről nem győződött meg, 
érdemleges választ már csak azért sem adhat, 
mert a főváros hatósága a helybeli katonai kor
mányzó rendelkezése alatt áll ; az állítólagos 
parancsot a kormányzóval közölték, aki azt vá
laszolja; hogy ha egy ellenséges tábornok a fővá
roshoz oly közel lenne, arról neki tudomásának 
kellene lennie, különben pedig a kormányzó ele
gendő katonai erő felett rendelkezik, a fővárost 
illető kivánalmait tehát intézze ő hozzá.

A válaszra Hadik kisebb válogatott csapat
tal és két ágyúval minden tétovázás nélkül meg- 
támadtatta a sziléziai kaput és az ettől keletre 
lévő Spree-hidat. A híd 300 főnyi porosz őrsége 
részint a hidat, részint a híd mögötti stralaui 
külvárost szállottá meg. Tüzérségünk oly kivá
lóan dolgozott, hogy már a harmadik lövésével 
szétszakította a felvonóhíd láncát, mire a híd 
leesett. Ezalatt a sziléziai kaput két hatfontos 
ágyúnk betörte, az ácsok a kaput felnyitották,



elővédünk pedig leküzdötte a kapu őrségét, 
majd a Spree-hídja felé kanyarodva, a leesett 
hídra rohant és a poroszok egy részét leszúrta. 
Erre az őrség megmaradt része kereket oldott 
és a Spree jobbpartján elterülő kölni város
részig meg sem állt.

Ezalatt Hadik főcsapatának zömével a szi
léziai kapun át bevonult arra a térségre, amely 
a Lujza-külváros és a város falai között terült 
el. A tartalék egyelőre a sziléziai kapu előtt a 
falakon kívül maradt.

Azonban a berlini porosz helyőrség sem ma
radt tétlen. Számereje egy gyalog- és két hely
őrségi ezredből, valamint egy ujoncképző cso
portból, összesen 5521 emberből állott. Ebből 
mintegy két gyenge zászlóalj a Lujza-külváros
ból kivonult arra a szabad térségre, ahol Hadik 
csapatai állottak. A kottbusi kapunál is volt 
még mintegy 400 porosz katona. A zászlóaljak 
először Hadikkal szemben vonultak fel, de ké
sőbb a kottbusi és a sziléziai kapu közé vonultak, 
úgyhogy arccal északnak, háttal a város körfalá
nak állottak fel.

A kellő pillanatban, mielőtt a poroszok új 
arcvonalukat megalkothatták volna, Hadik lo
vasosztályai hirtelen balra kanyarodva felfej
lődtek és miután Babócsay tábornok megadásra 
való felszólítása eredménytelen volt, rárohantak 
a poroszokra. Bár ezek puskatűzzel fogadták 
lovasságunkat, ezt semmi sem tartóztathatta 
fel, betört a poroszok soraiba, gyalogságunk 
pedig a poroszok jobbszárnyát támadta meg. 
Rövid harc után a két zászlóalj a vár fala alá 
szorult és teljesen megsemmisült. Erre a kott
busi kapunál álló őrcsapat is megfutamodott, de 
huszárjaink utolérték és részint összevagdalták, 
részint elfogták.

80



Á győzelem után a csapatok a várfalakon 
belül táborba szálltak, Hadik pedig újból hadi
követet küldött a városi tanács elnökéhez, tu
datta vele, hogy a fővárosnak ura lett s fel
hívta a tanácsot, hogy most már hadisarc fejé
ben 500,000, a csapatok részére pedig 100,000 
tallért rögtön fizessen ki, mert különben a várost 
szabad zsákmányra bocsátja.

Amíg ez történt, azalatt II. Frigyes felesége, 
Rochow altábornagy, Berlin katonai parancs
noka s a még Berlinben lévő porosz csapatok 
Spandauba menekültek. A királyné megbízottja 
útján megizente Hadiknak, hogy a várost tel
jesen feladták s bízik Hadiknak, mint magyar 
nemesnek lovagiasságában, hogy a lakosság irá
nyában kíméletes lesz.

Rövid idő múlva, megjelentek a város taná
csának kiküldöttei és kijelentették, hogy a fő
város tanácsa és az egész lakosság Hadik lábai 
elé veti magát, kegyelemért esedezik és ígéri, 
hogy a hadisarcot, amennyire csak lehetséges, 
lefizeti. Hosszas tárgyalás után megállapodtak, 
hogy váltóban és készpénzben hadisarcként
200,000 tallért, a csapatok részére pedig 15,000 
tallért fizetnek ; Hadiknak és tisztjeinek pedig 
különféle ajándékokat adnak. A fizetés, a ki
tűzött időn belül, éjjel két és hajnali öt óra kö
zött meg is történt.

II. Frigyes október 13-án Lipcsében értesült 
az osztrák-magyar csapatok ama mozdulatairól, 
amelyek Berlint fenyegették. Azonnal intézke
dett a veszély elhárítására és nemcsak Móric 
herceget indította útnak Berlin felé, hanem 
csapatainak egy részével ő maga is Berlinnek 
tartott. Móric herceg négy gyalog, két drago- 
nyos és egy huszárezreddel október 18-án érke
zett Berlin alá. Hadik azonban már a 18-ára
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hajló éjszakán elhagyta Berlint. Bár Seidlitz 
huszárezrede utána eredt, nem tudta beérni, 
mert a porosz huszárok lovai teljesen kimerültek.

A veszélyes helyzet ellenére Hadik Storkow- 
#ból egy különítményt Fürstenwaldén át az Odera 
melletti Frankfurtba küldött, amely a várost
30,000 tallér erejéig megsarcolta, majd bántódás 
nélkül csatlakozott a főcsapathoz.

Ezalatt Hadik Beeskowon át Lieberoséra me
netelt. Másnap elhagyta az országutat, átkelt 
a Spree balpartjára és Kottbusig meg sem állt. 
Itt pihenni akart. Ez azonban nem történhe
tett meg, mivel arról értesült, hogy II. Frigyes 
kelet felé, Hadik hátába, különítményeket tolt 
előre elfogatása végett. A porosz király ugyanis 
még Torgauban nyilvánosan kijelentette, hogy 
nem nyugszik addig, míg Hadikot, aki elég 
merész volt székvárosát megrohanni, el nem 
fogja. Henrik öccsének pedig ezt írta: «Mily 
idők, mily esztendő! Bizony, öcsém, boldogok 
a halottak! . . . Kell, hogy ezek az emberek élve 
vagy holtan kezünkbe kerüljenek!» Ennélfogva 
Hadik október 21-én Sprembergbe vezette csa
patait, ami igen észszerű volt, mert ugyanezen a 
napon este II. Frigyes csapatai már elérték a 
kottbusi kerületet. Hoyerswerdánál azonban 
Hadik már biztonságban volt, mert elérte az 
osztrák csapatokat.

Ujházy ezredes, aki az előremenetnél Hadik 
baloldalát biztosította, a visszavonulásnál is 
sikeresen oldotta meg igen nehéz feladatát a 
főcsapat jobboldalában. Az előremenet alkal
mával a potsdami kapu előtt oly ügyesen tün
tetett, hogy Rocliow ott várta a főtámadást. Sőt 
valószínűleg az ő huszárjai voltak azok, akik 
Potsdamban is megjelentek és a várost, amely
ben 400 gyalogos volt, megadásra szólították
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fel. A parancsnok anélkül, hogy a huszárok meg
támadására még csak gondolni is mert volna, 24 
órai gondolkozási időt kért, mire a huszárok a 
külvárosban egy csomó pénzt összeharácsoltak, 
s elvonultak. Újházy csapata többször össze
tűzött Seidlitz huszárjaival, és veszteségei is 
voltak.

Hadik 425 porosz hadifoglyot is hozott magá
val. Ezek között volt : egy alezredes, egy őrnagy 
és 11 főtiszt.

A különítmény vesztesége 88 emberre és 57 
lóra rúgott. Az elesettek között volt Babócsay 
tábornok, akit Berlinben, a körfalon belül, "a 
porosz gyalogságra intézett rohamnál meg
lőttek és aki október 16-án Berlinben elhúnyt.

A tisztikar, valamint a legénység a vállalat
ban példás bátorságot, vitézséget, kitartást és 
kitűnő fegyelmet tanúsított. Csakis így volt 
lehetséges, hogy ez a nagy távolságra végre
hajtott hadivállalat oly fényesen sikerült.
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