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Gróf Bercsényi Miklós Ferenc 
türingiai síremléke 

Az alábbiakban egy olyan magyar vonatkozású németországi síremlékről szeretnék röviden szót ej-
teni, amelynek létezéséről eddig nem volt tudomásunk. Ez a sírkő a türingiai Mühlhausen-ben található 
és gróf Bercsényi Miklósnak állít emléket. Természetesen nem a „nagy" Bercsényi Miklós kuruc főge-
nerálisnak - hiszen ő Rodostóban hunyt el és 1906 óta a kassai Szent Erzsébet főszékesegyházban 
nyugszik hanem két felnőttkort megélt fiúunokája közül az idősebbiknek, gróf Bercsényi Miklós Fe-
renc francia ezredesnek. 

A legfrissebb magyar lexikonok1 és a francia Bercsényiekről szóló hazai hadtörténeti szakirodalom2 

közlései szerint Nicolas Francois comte de Bercheny, azaz gróf Bercsényi Miklós Ferenc a franciaor-
szági Luzancy-ban, 1736. november 26-án látta meg a napvilágot gróf Bercsényi László, Franciaország 
későbbi marsallja és Anne Catherine Girard de Wiet fiaként. Mindössze hat éves volt, amikor 1742-ben 
az apja által alapított francia huszárezred tiszteletbeli kornétása lett. Öt év múlva, 1747. december 6-án 
pedig a tiszteltbeli kapitányi rangot is elnyerte. 1751. január 5-én ő lett a Bercsényi huszárezred névle-
ges tulajdonosa, majd nem sokkal később az édesapja kinevezte annak egyik századparancsnokává. 
1755-ben - mindössze 19 évesen - ezredessé léptették elő és ténylegesen is átvette az ezrede irányítá-
sát. Közben, 1753-ban a kamarási, 1757. január 26-án pedig az első kamarási méltósággal ruházta fel I. 
Szaniszló volt lengyel király, Lotaringia és Bar fejedelme, Commercy hercege. 1758. február 10-én XV. 
Lajos királytól elnyerte a Szent Lajos Rend lovagkeresztjét, majd március 30-án - édesapja utódjaként 
- Lotaringia és Bar fejedelmének a főlovászmesterévé nevezték ki. 1759. november 16-án - szintén az 
édesapja utódjaként - pedig Commercy hercegség katonai kormányzója lett. Gróf Bercsényi Miklós 
Ferenc a franciaországi Mulhouse-ben, 1762. február 9-én, himlőjárvány következtében hunyt el. 

Tehát a fentebb említett lexikonok és a magyar hadtörténeti szakirodalom szerint gróf Bercsényi 
Miklós Ferenc ezredes az elzászi Mulhouse-ben, vagy ahogy azt a 2009-ben elhunyt Zachar József 
professzor több publikációjában is írta - németül „Mühlhausen"-ben hunyt el. (Ezen közlések alól 
mindössze Thaly Kálmán egy 1889-ben megjelent cikke képez kivételt, amelyben a gróf halálát Hanno-
verbe teszi.3) 

Mulhouse városa ekkoriban ún. elzászi szabad városként a Svájci Konföderáció tagja volt; 1798-tól 
Franciaország, 1870 és 1918 között Németország, majd végül 1918-tól ismét Franciaország része. (Itt 
szeretném megjegyezni, hogy Mulhouse eredeti német neve nem Mühlhausen, hanem Mülhausen volt!) 
Mivel feltett szándékom volt, hogy megtaláljam jeles hazánkfia síremlékét, ezért a fentebb említett iro-
dalmi források adataira támaszkodva megkerestem a Colmar-ban lévő Haut-Rhin Megyei Levéltárat. 
Tőlük megtudtam, hogy 1762-ben csupán két protestáns egyházközség, a francia református és a német 
református működött a városban, a Mülhausen-i katolikusok pedig a közeli Dornach-hoz tartoztak. így 
átnézettem a város két református egyházának és a Dornach-i római katolikus plébániának a matrikulá-
it, de azok egyikében sem szerepelt Bercsényi gróf halála.4 Summa summarum, semmilyen adatot, illet-

1 Magyar Katolikus Lexikon I. Főszerk.: Diós István. Bp., 1993. 759-760; Magyar Nagylexikon III. Bp., 1994. 
650; Új Magyar Életrajzi Lexikon I. Főszerk.: Markó László. Bp.. 2001. 654. 

2 Forster Gyula: Gróf Berchényi László Franciaország marsallja. Bp., 1925. passim; Zachar József. Idegen ha-
dakban. Bp., 1984. 397-401; Zachar József. Franciaország magyar marsallja. Bercsényi László. Bp.. 1987. 
passim; Zachar József. A franciaországi Bercsényi-huszárezred története 1721-1791. In: Hadtörténelmi Köz-
lemények 1992. 4. sz. passim; Zachar József. Bercsényi László és a franciaországi Bercsényiek. In: Bercsényi 
Miklós és kora. Hódmezővásárhely, 1993. 62-63. 

1 Thaly Kálmán: Gróf Bercsényi ivadékok Francziaországban. Turul, 1889. 40. 
4 Archives Departementales du Haut-Rhin. Registres paroissiaux. Paroisse réfonnée fran<;aise Mulhouse, 

Paroísse réformée allemande Mulhouse, Paroisse catholique Dornach. 

37 



ve nyomot nem sikerült arra vonatkozóan találnom, 
hogy az elzászi Mulhouse városa lenne gróf Bercsényi 
Miklós Ferenc huszárezredes elhunytának a helyszíne. 

Ezután a figyelmem Németország felé terelődött. En-
nek egyik oka az volt, hogy egy francia hadtörténeti 
munkában, Raymond Boisseau tábornok Bercheny-
monográfiájában az szerepel, hogy a marsall idősebb fia 
a Göttingen és Gotha között fekvő Mühlhausen-ben 
hunyt el.5 Egy másik, 1864-ben megjelent francia 
könyvben pedig az volt olvasható, hogy „Bercheny 
(Nicolas-Francois, comte de)," 1762. február 9-én 
Muhlhausen-ben, „en Allemagne", azaz Németország-
ban hunyt el.6 

Németországban közel 30 ilyen nevü helység volt és 
van. Nagy szerencsémre azonban a kezembe került a 
türingiai Mühlhausen város krónikája, melyből egyértel-
műen kiderült, hogy „Zw dieser Zeit grassirten die 

A Herrenstrasse 6. számú ház napjainkban Blattern grausam unter den francözischen Offleiern, 
einer von ihnen, ein Husaren-Oberst von Bercheny starb 

auch daran in Herrn Schottes Hause in der Herrengasse am 8 Februar 
und ward mit grossem Gepränge nach 1 Uhr nachmittags mit vielen 
Lichtern an der Leiche in der Jacobskirche mitten in der Kreuzung 
begraben, und wurde ihm ein steinernes Epithaphum neben den Altar 
gesetzt1 Tehát Bercsényi francia ezredes Schotte úr házában, a 
Herrengasse-n - mely épület ma is megtalálható a Herrenstrasse 6. 
szám alatt8 - , 1762. február 8-án hunyt el, majd még aznap délután egy 
órakor eltemették a Jakobikirche, azaz a Jakab templom közepén a ke-
resztezésnél és egy kő sírfeliratot helyeztek el az oltár mellett. (Gróf 
Bercsényi Miklós Ferenc római katolikus vallású volt, de mivel a vá-
rosban nem volt katolikus templom, illetve egyházközség, ezért temet-
ték el az egyik evangélikus templomban.) 

Említésre méltó adalék, hogy Bercsényi halálát egyik Mühlhausen-i 
evangélikus egyházközség anyakönyvébe - melyek a Mühlhausen-i 
Kerületi Evangélikus Levéltár őrizetében találhatóak - sem jegyzeték 
be.'' Továbbá nem található a halotti bejegyzés a Bickenriede-i római 
katolikus matrikulákban- melyek az Erfurti Püspöki Levéltárban talál-
hatóak - sem, ahová pedig a Mühlhausen-i katolikusok tartoztak akko-
riban.10 

A fentebb említett krónika 1906-os kiadásának e témára vonatkozó 
lábjegyzete alapján pedig egy másik, 1903-ban megjelent könyvben to-
vábbi adatokat találtam a síremlékről, valamint a sírfelirat pontos szö-
vegére is itt akadtam rá." Ezek szerint a sírkő az oltár mellett, annak a 

jobb oldalán, közvetlenül a falra rögzítve állt. A késöbarokk stílusú, márványszerü gipszből készült sír-
emlék három részre volt, illetve - mint ahogyan a városi múzeum egyik munkatársa által küldött né-
hány friss fényképből is kiderül - van tagolva. 

5 Raymond Boissaw. Ladislas Bercheny Magnat de Hongrie. Maréchal de France. Paris-Budapest-Szeged, 
20Ó6. 181. 

6 Le Cabinet Historique. Revue mensuelle Contenant, avec un texte et des Piéces inédites, intéressantes ou peu 
connues. Tome 10. Paris, 1864. 101. 

' Chronik der Stadt Mühlhausen in Thüringen III. Herausgegeben: Reinhard Jordan. Mühlhausen, 1906. 214. 
* Der Ackerbürgerhof Herrenstraße 6 in Mühlhausen. In: http://www.momentmagazin.de/2007/10/10/der-

ackerburgerhof-herrenstrase-6-in-muhlhausen 
Evangelisches Kirchenkreisarchiv Mühlhausen. Kirchenbücher der Mühlhäusener Kirchengemeinden Divi 
Blasii, St. Marien, St. Petri, St. Nicolai, St. Georgii und St. Martini. 

111 Bistumarchiv Erfurt. Kirchenbücher der Pfarre Bickenriede. 
" Inscriptions Mulhusinae. Die öffentlichen Inschriften der Stadt Mühlhausen in Thüringen. Gesammelt: W. 

Bader. Mühlhausen, 1903. 28. 
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A síremlék felső részén a Bercsényi család címere - egy kétfelé osztott pajzs, melynek a jobboldali 
kék mezejében egy nagyobb vörös kereszt, körülötte négy kisebb vörös kereszt (azaz egy ún. jeruzsále-
mi kereszt), a baloldali vörös mezejében pedig hármas halmon korona és abból egy felnyúló egyszarvú 
látható12 - helyezkedik el. E címert körbefutva pedig az alábbi szöveg olvasható: 

OMNIA SI PERDAS FAMAM SERVARE MEMENTO 

azaz, „ha mindent el is veszítesz, ügyelj a jó híred megőrzésére". (Ez a klasszikus latin idézet volt a 
Bercsényi huszárezred jelmondata és ma is az a jogutódjának, az „ ler Régiment de Hussards 
Parachutistes"-nek, azaz a francia 1. számú ejtőernyős huszárezrednek.) 

A síremlék középső, fő részén az elhunyt neve és címei olvashatóak: 

D. O. M. S. 
ILLUSTRISSIMUS ET PRAEPOTENTISSIMUS DOMIN. 

DOMINUS NICOLA US COMES DE BERCHENY 
DESZEKES 

SACRAE REGIAE MAJESTATIS CHRIST1AN1SSIMAE 
SUPREMUS REGIMINIS HUSSARORUM SUI 
NOMINIS PRAEFECTUS, ORDINIS REG II ET 

MILITARIS SANCTILUDOWICIEQUES, 
SACRAE MAJESTATIS REGIAE POLONIARUM, 

LOTHARING1AE ET BARRENSIS DUC1S 
PRIMARIUS PRIMI ORDINIS CUBICULARIUS, 

GUBERNÁTOR COMMERCIENSIS. LOT HA RING I A E 
SUPREMUS STABULI MAGISTER DESIGNATUS 

HIC REQUIESCIT. 

azaz röviden itt nyugszik székesi gróf Bercsényi Miklós, a legkeresztényibb király - vagyis a francia ki-
rály - huszárezredének kinevezett parancsnoka, a Szent Lajos Rend lovagja, Lengyelország királyának, 
Lotaringia és Bar fejedelmének első kamarása, Comercy kormányzója, Lotaringia főlovászmestere. 

Végül a síremlék alsó részén, a talapzaton gróf Bercsényi Miklós Ferenc születési és halálozási dátu-
ma olvasható: 

NAT. A.D. XXVI. NOV. MDCCXXXVI 
DEFUNCT. A. D. VIII FEBRUA. MDCCLXII 

azaz, született 1736. november 26-án, meghalt 1762. február 8-án. 

A Mühlhauscn-i Jakab templom ma is áll, igaz már nem egyházi célokat szolgál, hanem 2004 óta eb-
ben működik a város könyvtára. Bercsényi ezredes 221 cm magas és 93 cm széles síremlékét pedig -
még 1981-ben átszállították a szomszédos Mária templomba, a Marinekirche-be, amely épület ma 
már szintén nem „Isten háza", hanem a városi múzeum egyik - jelenleg éppen felújítás alatt álló - kiál-
lítóhelye.13 

És, hogy mi lett a sorsa Bercsényi Miklós Ferenc loldi maradványainak? 1999 és 2002 között a Ja-
kab templomban ugyan folytak régészeti feltárások, de Bercsényi ezredes csontjainak beazonosítására 
nem került sor. A régészeti munkálatok befejeztével a feltárt maradványok egy része a városi temetőbe, 
egy közös tömegsírba került, míg mások a templom padozata alatt maradtak. így Bercsényi gróf földi 
maradványai jelenleg vagy az Eisenachcr Landstrasse-i városi temetőben, vagy ami - Wulf Walther, az 
ásatást végző régész szerint - a legvalószínűbb, a Jakobikirche, azaz a jelenlegi Stadtbibliothek épülete 
alatt találhatóak.14 

Merénvi-Metzger Gábor 

12 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal II. Pest, 1858. 12 13. 
11 Peter Bühner: Verfall und Sanierung - Das Ringen eine neue Nutzung im 19. und 20. Jahrhundert. In: 

Mühlhäuser Beiträge. Sonderheft 14. Mühlhausen, 2005. 165; Winfried Korf. Die Jacobikirche zu 
Mühlhausen. Geschichte - Baugeschichte Ausstattung. In: Mühlhäuser Beiträge. Heft 10. Mühlhausen. 
1987. 34. 

14 Steffi Maass es Wulf Walther (Mühlhäuser Museen) írásbeli közlései. 
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