Andrej Hadik sa narodil 16. októbra 1710 na
Žitnom ostrove v rodine cisárskeho jazdeckého dôstojníka.
Rodina, v ktorej sa narodil pochádzala z turčianskeho
zemianstva, avšak pri pôvode uhorskej šľachty v tomto
období je veľmi ťažké hovoriť o špecifickom etnickom, či
národnostnom pôvode. Tak či tak, budúci poľný maršal
Rakúskeho cisárstva sa narodil na Slovensku a nemožno
vylúčiť istý slovenský národnostný či kultúrny vplyv na
jeho rodinu, či jeho samotného.
Jeho otec slúžil ako kapitán husárskeho pluku.
Pôvodne sa mala životná cesta Andreasa Hadika uberať iným, než vojenským smerom,
pretože sa pripravoval na dráhu kňaza. Navštevoval jezuitské gymnázium v Kőszegu
a jezuitský seminár v Košiciach. Napokon sa ale stal vojakom. V roku 1732 sa stal kornetom zástavníkom Dessawffyho (neskôr 3. husárskeho) pluku. Svoj bojový krst absolvoval o dva
roky neskôr počas vojny o poľské dedičstvo, keď jeho pluk bojoval v Porýní. Hadik si v tejto
kampani vyslúžil povýšenie na kapitána.
Od jari do jesene roku 1737 bojoval s plukom na Balkáne proti Turecku. Tu sa
zúčastnil dobytia miest Niš a Vidin. Neskôr velil jednotke 50 husárov a stovke srbských
jazdcov, s ktorou náhlym útokom obsadil strategicky dôležitú pevnosť Banja Luka. Po
skončení tejto vojny mal už hodnosť majora.
V úspešnej husárskej kariére pokračoval v Sliezskych vojnách i v časoch Sedemročnej
vojny (1756 – 1763), ktorú začal ako poľný podmaršal. Preslávil sa akciou zo 16. októbra
1757, keď so svojimi 3500 mužmi nečakane napadol a obsadil mesto Berlín. Nepriateľské
mesto sa vykúpilo výpalným o hodnote tristotisíc toliarov. Malú časť z peňazí rozdelil medzi
svojich mužov, zvyšok poslal Márii Terézii. Hoci sa jeho od tej doby známy „husársky
kúsok“ nestal zlomom vo vývoji vojny, cisárovná ho povýšila na generála jazdectva
a vyznamenala ho Veľkokrížom Vojenského radu Márie Terézie. Po vojne získal grófsky
titul.
Rok 1774 preňho znamenal povýšenie na poľného maršala, čo bola najvyššia hodnosť
habsburskej armády. Do konca svojho života bol prezidentom Dvorskej vojnovej rady.
Zomrel 12. marca 1790 vo Viedni.
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