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A 13. századi francia történetírás egyik legkülön-
legesebb alkotása, csúcsteljesítménye Jean de 
Joinville Szent Lajosról írott műve.1 Kevésbé is-
mert, hogy Joinville-től más írások is maradtak 
ránk.2 Van köztük egy igen eredeti dokumentum, 
egy síremlék-kőtábla, mely első látásra a Joinvil-
le-ek clairvaux-i családi temetkezési helyéhez 
készített rövid – sírfeliratnak azonban kissé hosz-
szú – családtörténet.3 A forrás egyedi és különle-
ges: nem tudunk arról, hogy Clairvaux-ban mások 
számára hasonló kőtáblák készültek volna.4  
A felirat Joinville könyvével (1305–1309) szinte 
egy időben keletkezett, sőt, elmondható róla, hogy 
annak szellemében íródott. Egyértelműen kiderül, 
hogy a szerzője maga Joinville; eszerint szövege 
az ő történetírói tevékenységének a része. Négy 
generációnak, öt neves ősének – és saját magának 
– állít emléket. Ezek a következők: III. Geoffroy, a
fia, IV. Geoffroy, az ő fia, V. Geoffroy és öccsei Guil-
laume, reimsi érsek és Simon, Joinville ura, vala-
mint az utóbbinak a fia, Jean de Joinville. Közülük 
azonban kettőnek (IV. és V. Geoffroy) biztosan 
nem került a teste Clairvaux-ba, hiszen ők a Szent-
földön haltak meg, és arra sincs adat, hogy a ma-
radványaik hazajutottak volna az apátságba. Ők 
csak virtuálisan lehettek ott jelen, s képletesen 
csatlakozhattak III. Geoffroy és Simon de Joinvil-
le Clairvaux-ban elhelyezett teste mellé, de talán 
így még fontosabb szerepet töltöttek be: összekö-
tötték Clairvaux-t, a Szentföldet és a Joinville-ket.5

Együttes jellemzőjük, hogy a világiak közül 
mind viselték a sénéchal méltóságot, és ezen túl-
menően mind keresztes lovagok is voltak. Sőt, 
közülük ketten keresztes lovagként (tehát Join ville 
– és Szent Lajos – felfogása szerint kereszten,
vagyis mártírként) haltak meg. Guillaume érsek 
esete a szokványostól több szempontból eltérő: 

elődei ugyanis többnyire Reims-ben, a Szent Remi-
gius Bazilikában vagy a katedrálisban nyugsza-
nak. Az eltérést valószínűleg halála körülményei 
és a Joinville-ek clairvaux-i kötődése együtt ma-
gyarázza. Az érseket egyházi és politikai karrier-
je emelte a bárói dinasztia legjelentősebb tagjai 
közé, és ez biztosított neki sírhelyet Clairvaux 
temetőjében, melyet unokaöccse az emlékkő ál-
lításával „családi emlékhellyé alakított.”6 

Clairvaux, a keresztes eszmeiség egyik legfőbb 
központja minden szempontból ideális temetke-
zési helyszín volt a Joinville család, és a tetteiket 
megörökítő emlékkőszámára. Mint ismeretes, a 
II. keresztes hadjárat meghirdetése Szent Bernát
nevéhez fűződik (Vézelay, 1146. március 30.). Az 
apát húsvéti prédikációjának óriási hatása volt, 
melynek eredményeképp a VI. Lajos francia király 
által vezetett sereghez champagne-iak és burgun-
diak tömegei is csatlakoztak (köztük a grófját kö-
vető III. Geoffroy de Joinville). A sírfelirat azonban 
több, mint egy informatív, szerzője történetírói 
tevékenységét kiegészítő dokumentum. Ahhoz, 
hogy Joinville cselekedetének igazi jelentőségét 
és szimbolikus üzenetét fölmérhessük, több szem-
pontot figyelembe kell venni: a formát, a helyszínt, 
a tartalmat, az időpontot és a közvetlen történeti 
kontextust.

Egy ilyen emlékkő megalkotása Clairvaux-ban 
atipikus kezdeményezés. A korabeli elterjedt fel-
fogás szerint „isteni kegyelem Clairvaux-ban meg-
halni,” mert Clairvaux a „mennyei Jeruzsálem 
kapuja.”7 Az apátsági temetkezési hely világosan 
tükrözte a rend által interpretált égi és földi hie-
rarchiát.8 A szabályok szigorúak: az apátsági 
templomban nem temetkezhettek világiak,9 és 
kerülni kellett a hivalkodást. A püspököket is 
„szent hivataluk” minden ékessége nélkül, pl. fá-
ból, tehát elporladó anyagból készült pásztorbot-
tal temették el. Kötelező volt a szerénység és az 
alázat. A sírokon többnyire nem voltak nevek, 
nem volt díszítés, nem volt megkülönböztető jel, 

Keresztes családtörténet 
és kőbe vésett emlékezet

(A Joinville-ek clairvaux-i síremléke)
C s e r n u s  s á n d o r *

* Szegedi Tudományegyetem, BTK Történeti Intézet. (A ta-
nulmány a Lendület „Magyarország a Középkori Euró- 
pában” MTA-DE Kutatócsoport / LP2014-13/2014 programja 
keretében készült.)
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az elhunytak nem kaptak külön síremléket. Itt is 
a két királyné sírja a kivétel, valamint Guillaume 
de Joinville-é. Guillaume sírja ugyanis az egyetlen 
főpapi sír, mely tartalmazta az elhunyt eredeti 
aranyozott, díszes pásztorbotjának maradványa-
it, aranygyűrűjét és dísztűjét. Sírját ólom fedte, s 
a sírkövén is volt egy rövid felírat: Hic jacet do-
minus de Joinville episcopus Lingonensi, postea 
Remensis archiepiscopus.10

A fentiek alapján tehát megállapíthatjuk, hogy 
a síremlék és a szövege sem illik bele az imént 
bemutatott, szigorú alázatot követelő ciszterci 
szellemiségbe. Sőt, inkább ellentétes azzal – 
mondhatni: hivalkodó. Joinville ignorálja a clair-
vaux-i hagyományokat, amire viszont kell, hogy 
legyen valami magyarázat. Különösen, mivel – 
eszerint – megtehette.

A feliratban szerepel, hogy 1311-ben készült, 
nem sokkal azután, hogy Joinville befejezte köny-
vének X. Lajos számára készült kéziratát.11 Úgy 
tekinthetünk rá, mint főművének kiegészítésére, 
és egyben mint egy alkotói folyamat lezárását ki-
hangsúlyozó aktusra – ha úgy tetszik, annak „zá-
rókövére.” Tartalmi szempontból a szöveg azért 
is érdekes, mert olyan információkat oszt meg 
velünk, amelyekről Joinville máshol nem beszél: 
például a család V. Geoffroyhoz és Oroszlánszívű 
Richárdhoz kötődő címerpajzsának létezését in-
nen tudjuk meg (és nem Joinville szentföldi kró-
nikájából – ami pedig logikusabb lett volna). Innen 
derül ki az is, hogy történetírónk szentföldi tar-
tózkodása idején a Krak des Chevalliers-ban is 
járt. Joinville egyébként főművében ennél sokkal 
lényegtelenebb szentföldi élményekről beszél. 
Ugyancsak a sírfeliratból tudunk a címerpajzs 
hazahozataláról, miáltal a lovag képletes jelenlé-
téről ő maga, „Joinville mostani ura” gondosko-
dott, mégpedig „azért, hogy imádkozzanak érte.”12 

Hasonlít a szöveg Joinville főművére abban, 
hogy szerzője itt is előtérbe állítja saját személyét. 
Találunk azonban különbségeket is. Az egyik az, 
hogy felirat szövege eltér Joinville addigi írói-tör-
ténetírói gyakorlatától: a könyvében ugyanis a 
sénéchal a saját családjáról szinte egyáltalában 
nem szól.13 Ezúttal azonban szakít addigi gyakor-
latával: családja dicsőségét a nyugati keresztény-
ség egyik kultikus helyén, az „égi Jeruzsálem ka-
pujában,” kőbe vésetve kívánta megörökíteni. 

Bizonyos, hogy Joinville-t nem kizárólag a 
tájékoztatás igénye motiválta; gesztusa fontos 

konkrét és szimbolikus üzeneteket is közvetít. 
Az egyik ilyen üzenet, hogy senki ne feledje: a 
Joinville-család és a sénéchal tisztség örökletes 
módon és megbonthatatlanul kapcsolódik egybe. 
A Joinville-ek igen szívós küzdelmet folytattak 
annak érdekében, hogy megszerezzék a sénécha-
li méltóságot (ez először III. Geoffroynak sike-
rült) és azt örökletessé tegyék a családban, ami 
Simon nevéhez fűződik.14 A másik üzenet a szent-
földi keresztes hagyományok fontosságának 
kihangsúlyozása. A kettő szorosan összefügg és 
egymást erősíti. A feliraton azoknak a dicső lo-
vagoknak a teljesítménye és emléke idéztetik 
meg, akik a Szentföldön harcoló keresztes lova-
gok voltak. (Ez teljes mértékben megfelel Clair-
vaux szellemiségének is.) Viszont Joinville sem 
itt, sem máshol nem említi (noha tehetné) az 
albigensek elleni háborút.15 Történetíróink ese-
tében bizony előfordul, hogy (el)hallgatásaik is 
beszédesek.16

A sírkő és a felirata elkészíttetésével Joinville 
célja egy igazi családi emlékmű, egy kis virtuális 
családi nekropolisz megalkotása volt. A dinasztia 
azon neves báróit idézi meg itt – és csak azokat 
–, akik a két legfontosabb területen kiemelkedőt 
alkottak, akik a maguk helyén megvalósították 
azt a kettős küldetést, amit a szent király példája 
sugallt számukra.17 

A 14. század első évtizedének a végén azonban 
ez az aktus szélesebb értelmet nyer, ha Joinville 
udvari méltóságára, a hivatalára és a grófság hely-
zetére gondolunk. Itt a champagne-i sénéchalok 
bárói dinasztiájának „rangidős” méltóságviselője 
állít emlékművet elődeinek, és idézi meg általa 
azoknak a hűséges báróknak és lovagoknak az 
emlékét, akik generációkon keresztül szolgálták 
hűbérurukat, „Champagne-országukat” és kirá-
lyukat, akik teljesítették keresztényi kötelességü-
ket és keresztesként harcoltak, netán mártírom-
ságra jutottak. 

Különös hangulatot kölcsönöz a szövegnek, 
hogy a sírfelirat elkészültekor valójában Cham-
pagne grófsága de jure – territoriális entitásként, 
úgy, ahogy Joinville szolgálta és szerette – többé 
már nem létezett: bekebelezte a IV. Fülöp által „a 
régi világ” fölszámolásán munkálkodó agresszív 
és mohó központi királyi hatalom.18 Úgy tűnik, 
hogy Joinville látja, hogy mi történik, és tudatában 
van annak, hogy ez a változás visszafordíthatat-
lan. Ami azt is jelenti, hogy az a személy, aki a 
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clairvaux-i sírkő feliratával emlékművet alkot, 
valójában nem csak Champagne egyik jelentős, 
hanem egyben az utolsó igazi sénéchalja (akkor 
is, ha a cím a családon belül még több generáción 
keresztül öröklődik.)19 János úr ezzel nemcsak 
saját családjának állít emléket, hanem a korábbi 
értelemben vett sénéchali méltóságnak is; egyben 
tiszteleg az általuk szolgált grófok és Champagne 
grófságának mindörökre elveszett „ősi” önálló-
sága előtt. S talán épp ez az aspektus legitimálja 
az alázatot követelő ciszterci gondolkodással első 
látásra nem összeegyeztethető, „hívalkodó” sírkő 
fel állítását, feliratának tartalmát és clairvaux-i 
befogadását. Clairvaux hatása egyetemes, de ezzel 
összefüggésben, és nem mellékesen: az apátság 
Champagne szent helye.

Az emlékmű-állítással a Joinville-család clair-
vaux-i története véget ér. Az agg sénéchal, „a szent 
király barátja,” ugyan aktív marad, ha feladatai 
szólítják,20 de visszahúzódik a várába. Oltárt épít 
Szent Lajos tiszteletére és kultuszának ápolására. 
Ugyan hiába kéri és várja „a szent igaz testének 
ereklyéit,” de jóvoltából, a szent királyért „örök 
időkre” a „legőszintébb áhítattal imádkoznak” itt. 
A nemzeti monarchiát lendületbe hozó dinaszti-
kus szentkultusz kiépítésén munkálkodó IV. (Szép) 
Fülöp propaganda céloktól vezérelve és a szent 
kultuszának erősítése érdekében szétosztja a 
szent király csont-ereklyéit a különböző egyházak 
és politikai partnerek között. Joinville kérését 
azonban végül sem Fülöp, sem pedig fia, X. Lajos 
nem teljesíti.21 

A későbbi Joinville-ek testét majd a Várban 
lévő Szent Lőrinc-templom fogadja be – ahol a 
sénéchal hitének és reményeinek megfelelően – 
örökre élvezhetik „a Szent” jelenlétét és védel-
mét.22 A sénéchal a dinasztikus temetkezés terén 
új lapot nyit a család történetében: elsőként ő 
maga már nem Clairvaux-ba (bár neve természe-
tesen még jelen van a clairvaux-i sírkő dicső-
ség-listáján is), hanem a Joinville-ben lévő 
(III. Geoffroy által alapított) Szent Lőrinc templo-
mába temetkezik.23 Oda, ahol – mint könyvének 
záró részében olvashatjuk – álmában megláto-
gatta őt és beszélgetett vele barátja, Szent Lajos.24  
Ezzel János úr a szent király jóindulatára bízza 
családját, és annak a világnak a védelmét, melyért 
– nehéz szívvel – még lázadni is kész.25

Ilyen megvilágításból nézve a clairvaux-i 
sírkő egy oltár is, mely a nyugati keresztény vi-

lág egyik legszentebb helyén, a dicső tetteket 
véghezvitt champagne-i bárók emlékét idézve 
őrzi tovább a Champagne-i Grófság – s az immár 
visszavonhatatlanul eltűnőben lévő feudális lo-
vagkor dicsőségének, kötelmeinek és főleg, sza-
badságainak – emlékét. Jelzőkő ez a feudális 
világ és a középkori modernség határán. Egy 
ritka kifejező emlékmű – mondhatnánk, egy lieu 
de mémoire. Kőbe vésett requiem egy hajdanvolt 
territoriális fejedelemségért, báróiért és lovag-
jaiért. Joinville – éppen úgy, mint könyvének 
utolsó fejezeteiben – valójában itt is lezár egy 
korszakot, búcsúzik és végrendelkezik. 
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