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TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XXVI. 2018.

Ölbei Tamás

“Az Úr és az emberiség istentelen ellenségei”1 – zsoldosok 
a százéves háborúban

Bevezető

“Hány fegyveres tudott úgy hadakozni, ahogy mi tettük! Ah! Boldogok 
voltunk, hogy kalandozni lovagoltunk, gazdag apátságokat, kereskedőket 
raboltunk ki Montpellier-ből, Narbonne-ból, Limoux-ból, Fanjeaux-ból, 
Béziers-ből és Montivilliers-ből, Carcassonne-ból vagy Toulouse-ból. 
Brüsszeli csipkével, montvilliers-i ruhákkal, lendit-i vásárból származó 
bundával, vagy brüggei fűszerrel megrakott öszvéreket loptunk. Nem is 
beszélve a damaszkuszi vagy az alexandriai selyemről… Hitemre, ez volt 
ám a jó és csodálatos élet.”2 Mindezt Mérigot Marchès, a 1370-es éveinek 
egyik leghíresebb kapitánya mondta társainak, rövid összefoglalóját adva 
annak, hogy milyen volt egy zsoldosvezér élete a 14. század második 
felében. 

Amikor egy zsoldos királyi szolgálatba állt egy “Lettre de rémis-
sion”-t, azaz kegyelemlevelet kért, a múltban elkövetett bűneit megbo-
csátandó. Ezek azért értékes források, mert a szerkezetükből adódóan sok 
olyan információt tartalmaznak a zsoldosok életéről, amelyekhez más-
képp nem juthatnánk hozzá. Ilyen kegyelemlevelet kapott egy egyszerű 
szegény zsoldos, Jean Petit becenevén Barjat:

“Fiatal koromtól fogva” – mondja Barjat a királyi bíróság előtt – “az 
Önök háborúiban szolgáltam, különböző kapitányok alatt, különböző ka-
tonákkal együtt, mindenféle helyőrségben, az Önök ellenségei, főként az 
angolok ellen. Utána jött a béke, és zsold nélkül maradtam, nem kerestem 
semmit… így arra kényszerültem, hogy feléljem a vidéket, raboljak, zsa-
roljak, váltságdíjat kérjek mindenféle emberektől, nemesektől, papoktól, 
polgároktól, kereskedőktől. Nem figyeltem arra, hogy mi kerül a kezem 
közé, elraboltam mindent, lovakat, aranyat, ezüstöt, ruhákat, élelmiszert 

1  V. Orbán Clamat ad Nos bullája. Rinaldi, Odorico: Annales Ecclesiastici. Köln, 
1691. XVI. 446. (toviábbiakban: Rinaldi, 1691.)
2  Oeuvres de Froissart, XIV. Szerk. de Lettenhove, Joseph Kervyn. Bruxelles, 1872. 
164.
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ezektől az emberektől, és a társaiktól. Loptam és gyilkoltam a lovakat és 
az embereket, és elvettem a részemet.”3

Jelen tanulmányban felhasznált források az 1357–1366 közötti ki-
lenc évet ölelik fel, azaz a poitiers-i katasztrófa és Arnaud de Cervole 
Magyarország felé induló keresztes hadjárata közötti korszakból szár-
maznak. A tanulmány célja, hogy bemutassa a Nagy Kompániákat alkotó 
zsoldosok életét – legyenek azok híres kapitányok vagy egyszerű katonák 
– a Francia Királyság keleti felében, a Német-Római Birodalom nyugati 
hercegségeiben, grófságaiban. Szintén fontos szempont volt, hogy bete-
kintést nyerjen az olvasó a százéves háború hétköznapjaiba, a zsoldosok 
és az általuk ellenőrzött területeken élő lakosság interakciójába.

A francia vidék és a kompániák 1357–1359

A brétigny-i béke4 (1360. május 8.) Franciaországa már nem sokban 
hasonlított arra a nagyhatalomra, amelyet Európa a háború kitörésekor 
ismert, hisz pár évtizeddel korábban még Francia seregek hadakoztak a 
Szentföldtől kezdve, az Ibériai-félszigeten keresztül, Németalföldön át a 
Bizánci Birodalomig. Nem az az ország volt már, amely a korabeli Európa 
legnagyobb hadseregét tudta kiállítani, és egyúttal Európa leggazdagabb, 
legszervezettebb államaként ismerték a 14. században. Párizs pedig már 
nem az a város volt, amiről Jean de Jandun azt írta a Tractatus de Lau-
dibus Parisius-ban 1323-ban: “a Francia Királyság nagyszerűségének 
dicsőségére, amelynek a legfőbb helyét, azaz mintegy a közepét foglalja 
el Párizs híres városa.”5

Hogy mekkorát változott a helyzet az ötvenes évek végére, arról a 
legszemléletesebb leírást Petrarca adja, aki kétszer is megfordult Párizs-
ban, először 1337-ben, itáliai értelmiségiként bejárva Nyugat-Európa 
leghíresebb városait, majd másodszor 1361-ben Visconti követeként, 
hogy gratuláljon II. Jánosnak szabadon engedésének alkalmából. Első 
utazásának leírása az ámulatról szól, amely elfogta Párizsban töltött nap-
jai alatt:

“Franciaországban utazom, nem üzleti célból, hanem egyszerűen az 
ifjonti kíváncsiság vezet, hogy megismerjem az országot… Meglátogat-
tam a királyság fővárosát, Párizst, amiről azt állítják, hogy Julius Caesar 

3  Funk-Bertrando, Franz: Les Brigands. Paris, 1913. 31. 
4  Archives départementales du Nord B. 268 n. 8497. és 8487 bis. Lille, Franciaország.
5  du Jandun, Jean: Tractatus de laudibus Parisius. Paris et ses historiens. Szerk. de 
Lincy, Le Roux–Tisserand, L.M. Paris, 1867. prolog, 32.
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alapította. Ugyanúgy éreztem magam, amikor beléptem a városba, mint 
Apuleius a thessaliai Hypataban. Nem kevés időt töltöttem ott, tátva ma-
radt szájjal csodálkozva és annyira el voltam telve érdeklődéssel és lelke-
sedéssel, hogy megismerjem az igazságot erről a helyről, amiről oly sokat 
hallottam, hogy már rám esteledett, de a látogatásomat az éjszakában is 
folytattam. Olyan sokáig csavarogtam, eltelve a látvánnyal, amíg teljesen 
be nem teltem vele, és felfedeztem azt a pontot, ahol az igazság véget ér, 
és a fikció kezdődik.“6 

Amikor Galeazzo Visconti Párizsba küldte II. Jánoshoz, hogy gra-
tuláljon neki az angol fogságból történő visszatéréséhez, Petrarca megint 
csak beszámolt Párizs kapcsán az érzéseiről: leírásából megtudhatjuk, 
hogy az utcákon elburjánzott a gaz és a fű, a város úgy nézett ki, mint egy 
hatalmas pusztaság. “Hol van Párizs, a metropolisz, ami bár szerényebb, 
mint a híre, mindazonáltal mindig is egy nagyváros volt?”7

Ez a nagy átalakulás, amely oly plasztikusan jelenik meg Petrarcánál, 
több mint 20 év vesztes csatákkal megtűzdelt háborújának köszönhető, 
aminek csúcspontján 1356. szeptember 19-én II. János Francia király is 
fogságba esett Poitiers mezején. Poitiers-nél nemcsak a királyt fogták el, 
hanem elesett 2500 lovag is, köztük Bourbon hercege, Gautier de Brienne 
connétable, a század európai lovagi ideálja, Geoffroi de Charny, aki az 
utolsó pillanatig harcolt.8 Legalább ugyanolyan fontos volt a fogságba 
esettek névsora: Jacques de Bourbon, Pountif grófja, Eau grófja, Vaude-
mound grófja, Saintonge sénéchal-ja, Denmartyn grófja9 és még hosszan 
lehetne sorolni a névsort, mintegy háromezer nevet listázva, melyek a 
francia sereg egynegyedét tette ki.10 A következmények fatálisak voltak, 
mind a Francia Királyság egészére, mind egyes részeire nézve. Azok a 
régiók, ahol a központi adminisztráció erős volt Poitiers előtt, és amelyek 
elveszítették legfontosabb vezetőiket a csata következményeként, nem 

6  Robinson, James: Petrarch, the first modern scholar and man of letters; a selection 
from his correspondence with Boccaccio and other friends, designed to illustrate the 
beginnings of the Renaissance. London, 1898. 300.
7  Campbell, Thomas: Life and times of Petrarca: with notices of Boccaccio and his 
Illustrious contemporaries. London, 1843. II. 234.
8  Avesbury, Robert de: De Gestis Mirabilius Regis Edwardi Tertii. London, 1857. 
469. (toviábbiakban: Avesbury, 1857.)
9  Avesbury, 1857. 470.
10  Sumption, Jonathan: The Hundred Years War II: Trial by Fire. London. 2001. 
e-book (lokáció) l. 5394. (továbbiakban: Sumption, 2001.)
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tudtak ellenállni a zsoldosoknak. Olyan kapitányoknak tanulták meg a 
nevét rettegni, mint például Robert Knolles, akiről Villani azt írja, hogy 

 “a háborúban kitűnt nagy tudásával a fegyverek terén, csapatot 
szervezett, amely sok olyan angolból állt, akik örömüket lelték abban, 
hogy rosszat tegyenek, és akik rablásból akartak élni…”11 

Knolles III. Edward hadjáratáig kompániájával Normandiában12, a 
Loire völgyében, Berry-ben, Bourbonnais-ban és Auvergne-ben, vagy 
éppen Auxerre-ben13 harcolt. Poitiers nem csak Francia Királyságra volt 
hatással, hanem az azzal határos, legfőképp a Német-Római Birodalom-
hoz tartozó területekre is, amelyek távol voltak a központi hatalomtól, 
mint például Provence, ahol a helyi elit lázadt fel a Szicíliai Anjou-ház 
ellen. Zsoldosokat toboroztak 1357-ben, többek között Arnaud de Cer-
vole-t, a főesperest,14 a Nagy Kompániák egyik legsikeresebb kapitányát 
Franciaországban:

“Kedveztek az angol tanácsosainak a franciák belső viszályai, 
akik – bár kezdetben elvetették a békefeltételeket, amelyek kizárólag 
csak súlyosabbak lehettek – miután a királyt rabul ejtették, bosszúként 
rendkívül magas összeget követeltek segítség címén; ám az ország rend-
jeinek feloszlatása után a lehető legnagyobb viszálykodásba merülve 
az országot veszedelembe sodorták, mert a rabló társaságok seregei 
szétmarcangolták azt, szabadjára engedték a dühöngést és féktelenséget, 
különösen Arnardus de Cervola vezetésével. És mivel a rablóknak ezen 
felgyülemlett veszedelme berontott Venusinus megyébe, hogy aztán Pro-
vence-ban terjeszkedjen, Ince megparancsolta az avignoniaknak, hogy 
fegyverkezzenek fel, és könyörögve kérte Károly császártól a megígért 
segítségét.”15

11  Villani, Matteo: Cronica. Cap. XXXVII. Firenze, 1825. IV. 213. (továbbiakban: 
Villani, 1825.)
12  Chroniques de Froissart. Szerk. Simeon Luce. Paris, 1874. T.V. XXVI. (továb-
biakban: Luce, 1874.)
13  Denifle, Henri: La Désolution des Églises, Monastèries et Hopitaux en France 
pendant la Guerre de Cent Ans. Paris, 1899. I. 235. – a 
14  Arnaud de Cervole-a Velines Főesperesség javadalmait bírta, annak ellenére, hogy 
laikus volt, Luce, 1874. 94.
15  Rinaldi, 1691. 392.
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 Provence ezelőtt ugyanúgy nem tapasztalta meg a háborút, mint 
Burgundia, vagy éppen Elzász:

“Ebben az évben Provence-ot dúlták fel azok az emberek, akiket a 
Nagy Kompániának neveznek, és akiknek a vezére a Velines-i főesperes, 
a Beaux-ból származó embereivel együtt nagy kárt okozott, sok nőt becs-
telenítettek meg, keresztényeket és zsidókat egyaránt, sok férfit megöltek 
és kivégeztek.”16

A zsoldosok megszállták például Languedoc-ot 1357 augusztusá-
ban. Languedoc jobban szervezett volt, mint Provence, így Beaucaire 
sénéchaljának sikerült hatékonyan fellépnie és visszaverni a kompániák 
első rohamát, Provence-ba visszaszorítva őket.17 Ugyanígy jó példaként 
szolgált Champagne is 1359-ben arra, hogy hatékonyan fel lehetett lépni 
a kompániák ellen. Frank Henequin, német kapitány és Eustache d’Au-
bricourt vezetésével a zsoldosok több irányból szinte egyszerre támadták 
meg a grófságot. A meglepetést kihasználva kezdetben sikereket értek el. 
Hennequin nyílt csatában verte meg és ejtette fogságba Roucy és Porcien 
grófjait és foglalta el Roucy18 és Sisonne várát. A másik vezér, Aubricourt 
bátorságát és katonai rátermettségét senki sem vonta kétségbe19. Frois-
sart először a Fekete Herceg 1356-os nagy chevauchée20 kapcsán említi, 

16  Équipe projet Thalamus: Les annales occitanes (800–1426): année 1357, dans 
Édition critique numérique du manuscrit AA9 des Archives municipales de Montpellier 
dit Le Petit Thalamus. Université Paul Valéry Montpellier-III, 2014– [Online: http://
thalamus.huma-num.fr/annales-occitanes/annee-1357.html – 2019. április 14.] AA9 
Fol. 98 v.; Chérest, Aimé: L’Archiprètre. Épisode de la Guerre de Cent Ans au XIVe 
Siècle. Paris, 1979.47. (továbbiakban Chérest, 1879)
17  Ménard, M.: Histoire Civile, Ecclésiastique et Litteraire de la Ville de Nismes 
Paris, 1702. II. 166.
18  Chronique de Jean le Bel. Szerk. Viard, Jules–Déprez, Eugène. Paris, 1905. II. 
284. (toviábbiakban: le Bel, 1905.)
19  Froissart csodálattal beszél róla. Luce, 1874. 40.
20  Chevauchée: lovas portya – A százéves háború egy jellegzetes hadviselési módja, 
ahol a cél, nem a terület elfoglalása volt, hanem az ellenfél gazdasági potenciájának 
megrendítése, olyan nagy pusztítást hátrahagyva, hogy a célterület lakosságának hűsé-
ge uraiban meginogjon. A chevauchée által érintett területek adózási képességét olyan 
mértékben kellett csökkenteni, hogy azok ne tudjanak hatékonyan hozzájárulni a háború 
finanszírozásához. A pusztítás elöl a védtelen vidéki lakosság a fallal körülvett váro-
sokba, várakba húzódott vissza magára hagyva a termést, a kereskedelem gyakorlatilag 
megszűnt, a chevauchée-ban résztvevő csapatok mértékétől függően akár több éves 
éhínség is követhette a chevauchée-t az érintett térségekben.
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mivel ő volt az első, aki bevetette magát Carcassonne alsóvárosában a 
védők közé, bátorságot öntve a többi fiatal angol és gascon lovagba:

“És azt hiszem, hogy Eustache d’Aubricourt nagyon tehetséges lo-
vag volt, akit nagy vágy hajtott, hogy első legyen a támadók között. És 
ahogy elmondták nekem, bevetette magát a láncok közé, és a többiek kö-
vették, bevéve először az első láncot, majd a másodikat, a harmadikat és 
a negyediket úgy, hogy a védők végül meghátráltak. Azért tudott ennyire 
gyorsan előrejutni, mert közben az íjászok keményen és jól dolgoztak. A 
védők nem tudták, hogy várjanak-e, mivel azok, akiknek nem volt pajzsa, 
annyira tele voltak tűzdelve nyilakkal, hogy látványuk csodaszámba ment. 
Végül Carcassonne védői nem tudták tartani magukat, összezavarodva 
visszavonultak a felsővárosba.”21

A kompániák 1359. év márciusára már jelentős területeket foglaltak 
el, többek között Pont-dur-Seine-t, majd egy sokkal nagyobb várost, 
Nogen-t22 is. Egyesített erejük körülbelül 1000 fő volt. Audley, Eustache 
d’Aubricourt-ral szövetkezett kapitányok egyike, elfoglalta Beaufort 
erődjét is, ami Châlons-sur-Marne és Troyes között található, és amely 
Lancaster hercegéhez tartozott. Valamivel később öt-hat további erős-
ség is a birtokába jutott, azonban Châlons-sur-Marne városát már nem 
tudta meglepetésszerűen meghódítani.23 Annak az Eudes-nek, Coucy 
urának a segítségével voltak képesek a város polgárai Audley támadását 
visszaverni, aki pár évvel később minden habozás nélkül vette igénybe 
egy másik zsoldos, Arnaud de Cervole és kompániája segítségét és pusz-
tította el Barrois-t, hogy elrendezze Bar hercegével folytatott birtokvitá-
ját.24 Brocard de Fénetrange, az egyik legfontosabb lotharingiai nemesi 
család sarjaként mint zsoldos kapitány szolgált a tárgyalt időszakban. Fé-
netrange-t a lotharingiai herceg bérelte fel 500 lovassal, hogy V. Henrik-
kel, Vaudemont grófjával együtt kiverje a kompániákat Champagne-ből. 
Troyes városából küldött gyalogosok alkotta 2–3000 főből álló sereggel 
egyesülve Brocard de Fénetrange és Vaudemont grófjának csapatai vé-
gül 1359. június 23. ütköztek meg Aubricourt hadával Bray-sur-Seine 
közelében. Aubricourt védekező pozíciót felvéve, angol módra szerette 

21  Luce, 1874. 301.
22  le Bel, 1905. 276., Sumption, 2001. 9106, 
23  Luce, 1874. LI., Denifle, Henri: La Désolation des Églises, Monastères, et Hopi-
taux en France pendent la Guerre de Cent Ans. Paris, 1899. I. 242.
24  Archives départementales de Meurthe-et-Moselle B.522 f.112. Nancy, Fran-
ciaország.
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volna megvívni a csatát kb. 700 főből álló seregével25, elsősorban az 
íjászaira támaszkodva. Azonban a támadók, kihasználva erőfölényüket, 
több oldalról egyszerre bekerítve a védőket megsemmisítették Aubricourt 
kompániáját. Magát Aubricourt-t elfogták, és csak nagy szerencsével ma-
radt életben, mert Troyes-ben a polgárok meg akarták lincselni26.

A győztesek közül Vaudemont grófja folytatta a hadjáratot Hen-
nequin ellen egy megújult sereggel, melyhez Reims érseke csatlakozott. 
Sikeresen számolták fel a zsoldos kapitányok seregeit,27 mivel a kom-
pániák nem voltak elég nagyok, hogy ellen tudjanak állni Vaudemont 
seregének, viszont ahhoz túl sokan voltak, hogy hosszan ki tudjanak 
tartani egy körülvett várban, így ki is éheztették őket Sissone várában. 
Hennequin, mint Aubricourt Troyes-ban épp hogy elkerülte a feldühödött 
tömeget. 

Két tényező befolyásolta döntő módon az ellenállás sikerét a kom-
pániákkal szemben: az egyik az időfaktor volt. Ha sikerült a zsoldosokat 
annyira korán megállítani, hogy elkerülhessék a vidék pusztulását, az 
adóalapot jelentő kereskedelem megszűnését és a földek elnéptelene-
dését, akkor az ellenállást megszervező közigazgatás vagy a fontosabb 
helyi urak képesek voltak finanszírozni a kompániák ellen felállítandó 
erőket. A másik meghatározó tényező a kompániák mérete volt: az egyik 
lehetőség, hogy annyira kicsinek kellett lenniük, hogy könnyen fenn 
tudják magukat tartani hosszú távon, akár egy kisebb területen. A kora-
beli forrásokban ezt hívták patis-nak vagy appatis-nak. Ilyenek voltak a 
gascogne-i kompániák, akik hosszú időn keresztül tartottak megszállva 
egy várost és várat, a körülötte elhelyezkedő településeket adóztatva 
meg. Sokszor biztosabb bevételnek bizonyult, mint a szabad rablás. Épp 
ezért, ha volt olyan kapitány, akinek a híre megrémítette a helyieket, elég 
volt bejelentkeznie egy adott térségbe és a falvak vagy városok máris 
fizettek. Ilyen reputációval rendelkezett a kor egy másik híres kapitánya, 
Bertucat, aki az egyik legbefolyásosabb gascogne-i klánból, az Albret-k 
közül származott. 1358-ban benyomult a Dordogne völgyébe, elfoglalva 
Floriac várát a folyó bal partján. Május közepén meghívta magához a 

25  Luce, 1874. 159.
26  Delachenal, R.: Histoire de Charles V. Paris, 1909. II. 41.
27  Guillaume de Nangis et de ses Continuateurs, Chronique Latine. Szerk. Géraud, 
H. Paris, 1863. II. 293.; Luce, 1874. 406. A szakirodalom is Froissart változatát fogadja 
el, hogy Roucy várát visszafoglalták, nem pedig visszavásárolták. Vö. Sumption, 2001. 
9154.; Poinsignon, Maurice: Histoire Génerale de la Champagne et de la Brie. Châlons-
sur-Marne, 1896. 340.
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Dordogne völgyében elhelyezkedő települések képviselőit, felajánlva 
számukra, hogy meg tudják váltani magukat a patis-val.28

A másik lehetőség az volt, hogy akkorák legyenek, hogy ne mer-
jék felvenni a harcot velük az urak. Ezek voltak a Nagy Kompániák29. 
Ilyen csapatot vezetett Seguin de Badefol 1364-ben, amikor elfoglalta 
Anse városát. A Margot30 3000 főből állt és az alatt a tíz hónap alatt, amit 
Anse-ban töltött 64 különböző települést foglaltak el Burgundiában és 
Forezben, és 40 000 firenzei florintért kellett megváltani a távozásukat.31

Vajon kizárólag a pusztítás és az erőszak szavaival lehet leírni a 
routiers-k és a lakosság kapcsolatát, vagy ez a viszonyrendszer ennél 
komplexebb volt? A kompániák tagjai és kapitányaik mennyire voltak 
részei a társadalomnak, milyen viszony fűzte őket a helyi arisztokráci-
ához, a polgárokhoz vagy a kereskedőkhöz, nem beszélve az egyszerű 
parasztokról vagy a nincstelenekről? Philippe Contamine a Les Compa-
gnies d’aventure-ről írt cikkében32 megállapítja, hogy a routiers-k nem 
akarták megváltoztatni a fennálló társadalmi rendet, hanem elfogadva 
azt, megpróbáltak annak keretein belül létezni.33 Ami a vizsgált időszak-
ban a térségben aktív kapitányokat illeti, a fenti megállapítás már csak 
azért is megállja a helyét, mert egy részük a helyi arisztokráciából került 
ki, mint például a lotharingiai Olrys és Brocard de Fénetrange34 vagy 
Jean de Neufchatel France-Comté-ból35. Másoknak, nagyon keveseknek, 
sikerült beházasodni az arisztokráciába: ilyen volt Arnaud de Cervole36, 
aki gyermekét a burgundi herceg Merész Fülöp után nevezte el, akivel 
kitűnő kapcsolatot ápolt.37 De ilyen volt Eustache d’Aubricourt is, aki 

28  Savy, Nicolas: Bertucat d’Albret: ou le destin d’un capitaine gascon du Roi d’An-
gleterre pendant la guerre de Cent Ans. e-book edition 2015 l. (lokáció) 978. (továb-
biakban: Savy, 2015.)
29  A Nagy kompániák kifejezés eredetét Philippe Contamine elemezte. Contamine, 
Philippe: Les Compagnies d’Aventure en France pendant La Guerre de Cent Ans. Mé-
langes de l’École française de Rome. Moyen-Âge, Temps modernes, T. 87. n.2. 1975. 
365–396. (továbbiakban: Contamine, 1975.)
30  Margot-nak hívták Seguin de Badefol nagy kompániáját.
31  Descroix, Bernard: Seguin de Badefol “ce fils d’iniquité qui fit trembler Anse et la 
France entière. Lyon, 1985. 53.
32  Contamine, 1975. 382. 
33  Contamine, 1975. 382.
34  Luce, 1874. 184–186, le Bel, Chronique, T. 2. 273, 280, 285.
35  Chérest, 1879. 114.
36  Luce, 1874. T. VI. LII. 
37  Chérest, 1879. 241–242.
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az angol királyné unokahúgát vette el feleségül.38 Vagy Frère Darrier, 
akinek egy fiatal burgundiai nemesasszony, Agnès de Bazoche, Agnou 
várának úrnője ajánlotta fel a kezét, miután hamar jutott özvegységre, 
és volt férjének családja és barátai azzal vádolták meg, hogy aktívan 
közreműködött annak meggyilkolásában.39 De ugyanezek közé tartozott 
Bertrucat d’Albret, aki annak ellenére, hogy fattyú volt, apai ágon Aqui-
taine egy legrégebbi és legillusztrisabb családjából származott, édesanyja 
pedig egy kisnemesi család sarja volt.40 Germain Butaud Contamine-nel 
egyetértésben állapítja meg, hogy a “zsoldosok szerves részét alkották a 
korszak fegyverforgató társadalmának, azonban az általuk alkalmazott 
hadviselési stílus azzal fenyegette az (egymással hadakozó) nemesség-
et, hogy népszerűtlenek lesznek a lakosság körében”.41 Ennek ellenére 
III. Edward 1359-es hadjárat követően minden konfliktusban érintettek 
voltak a kompániák, mindenki, nemesek és városok egyaránt alkalmaz-
ták őket. Miután 1359-ben Brocard de Fénetrange megtisztította Cham-
pagne-t a zsoldosoktól, járandóságát nem fizették ki, “ezért nagyobb 
pusztítást végzett Champagne-ban és a környező térségben, mint azt a 
rablók tették”42 egészen addig, amíg a leendő V. Károly le nem rótta szá-
mára tartozását. Nem sokkal később aktívan részt vett a III. Edward elleni 
ellenállás megszervezésében, egyik aláírója annak a szerződésnek – Metz 
városával, a metzi püspökkel, Luxembourg hercegével, Bar hercegével, 
és Lotharingia kormányzójával együtt –, melynek célja az angolokkal 
szembeni összehangolt védekezés volt:

“Elrendeljük, és megegyezünk abban, hogy senki közölünk, Urak, és 
a fent említett Vezetők, sem az embereink, sem alattvalóink, lakosaink, 
polgáraink, akik birtokainkon élnek, nem segítik sem szóval, sem tettel a 
fent említett kompániákat, nem járnak el az érdekükben, nem adnak nekik 
takarmányt, semmilyen más dolgot. Azokat, akik mégis ezt teszik, Mi, a 
mondott Urak és Vezetők együtt és külön-külön alattvalóinkkal és embe-
reinkkel elfogjuk és megbüntetjük őket elkövetett bűneik mértékében”43 

38 Fowler, Kenneth: Medieval Companies, Volume 1 The Great Companies, Oxford, 
2001. 104. (továbbiakban: Fowler, 2001.)
39 Chérest, 1879. 296.
40 Savy, 2015. 270.
41 Butaud, Germain: Les compagnies de routiers en France 1357–1393. Cler-
mont-Ferrand, 2012. 89. (továbbiakban: Butaud, 2012.)
42 Butaud, 2012. 285.
43 Archives Municipales de Metz AA 49 n.15. Metz, Franciaország
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A metzi városi levéltárban megtalálhatók a vizsgált időszakra vo-
natkozóan, a város részére, a zsoldos kapitányok által kiállított, a katonai 
szolgálatok teljesítéséről szóló bizonylatok, amelyek elemzésével értékes 
információkhoz juthat a kutató. A források vizsgálata során sikerült beazo-
nosítani négy ilyen kifizetést, amelyek az előbbiekben idézett szerződés-
hez kapcsolódnak: ezek közül Olrys44 és Brocard de Fénetrange45 nevéhez 
fűződik kettő, illetve két másikat Frankes de Wendelisheim, és Bertrous 
Strangen állított ki. Előbbi tizenhét fegyveressel46 szolgálta Metz városát 
az angolok ellen, míg utóbbi öt fegyveressel harcolt két hónapot, a bari 
hercegségben.47 Geoffrey Grill gyűjtötte össze ezen időszakra vonatkozó 
bizonylatokat.48 Kimutatásából kitűnik, hogy a Metz városa 1360–1366 
között csak a fenti négy kapitányt hányszor alkalmazta: 

A kapitányok neve Metz szolgálatában fegyveres szolgálatok 
1360–1366

Olrys de Fénetrange 3
Brocard de Fénetrange 2
Bertrous Strangen 4
Frankes de Wendelisheim 1

Olrys és Brocard de Fénetrange megbízatásai között hat év telt el, 
míg Frankes de Wendelisheim, Bertrous Strangen megbízatásai az 1360-
as évre vonatkoztak. A két Fénetrange esetében látható, hogy milyen 
tartós kapcsolat alakulhatott ki a zsoldos kapitányok és a városok között. 

Hogy mi kellett ahhoz, hogy egy kapitány bekerüljön az arisztokrá-
ciába, azt Arnaud de Cervole példáján szeretném bemutatni. Karrierjéhez 
szükség volt arra, hogy egy fogságba esett király ki akarjon szabadulni, 
egy herceg fiatalon meghaljon, egy gróf csillagzata váratlanul felíveljen, 
és egy dúsgazdag nemesasszony jókor özvegyüljön meg. De ez együtt 

44  Archives Municipales de Metz EE6 f.8. Metz, Franciaország
45  Archives Municipales de Metz EE6 f.9. Metz, Franciaország
46  Archives Municipales de Metz EE6 f.10. Metz, Franciaország
47  Archives Municipales de Metz EE6 f.14. Metz, Franciaország
48  Grill, Geoffrey: Les Grandes compagnies en Lorraine et en Alsace de la paix de 
Bretigny à la Mort de Charles V (1360–1368). Société du Bas-Rhin pour le progrès des 
Sciences, des Lettres, des Arts et de la vie économique T. CXXV–CXXVI, 2005–2006. 
156.
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sem lett volna elég ahhoz, hogy Arnaud de Cervole végül a burgundi her-
cegség egyik leghatalmasabb uradalmára rátegye a kezét, ha nem lettek 
volna olyan tulajdonságai, amelyek nélkül sohasem ért volna el idáig: 
először is saját jogán is sokkal gazdagabb volt már 1361-re, mint a leg-
több burgundi nemes: „nagyon gazdag ember volt leginkább a nemesek 
között és sok ezüst és arany pénzzel rendelkezett”49. Emellett kitartott a 
francia oldalon, sohasem állt át az angolokhoz, bátorságát bizonyítva a 
kor nagy csatáiban (Poitiers, Brignais) többször is fogságba esve kellett 
kiváltania magát, mindezek miatt a kortársak „jó franciának”50 tartották. 
Nem utolsó sorban, pedig egy akkora kompániát mondhatott magénak, 
hogy hercegek sem vetekedhettek vele. Hogy mekkora volt a hatalma, 
arra csak egy példát szeretnék röviden megemlíteni. Nem sokkal a brig-
nais-i csatát követően Eude, Grancey úra, és felesége Yolanda de Bar 
szolgálatában a Főesperes Robert, Bar hercege ellen vonult: “Grancey 
ura a bretonokkal együtt támadott Bourmont völgyén keresztül 6 000 
lóval.”51 A herceg nem tehetett mást, mint visszavonult a megerősített 
városaiba és váraiba, majd fizetett.52 

Burgundiai karrierjének története azonban pár évvel korábban kez-
dődött. Arnaud de Cervole már 1358-ban Nevers és Donzy városához 
érkezett. A leendő V. Károly, ekkor még a királyság régense, a főesperest 
nevezte ki Nivernais főkapitányának,53 és bízta meg egyúttal a térség 
védelmével. Mindebben nem volt elhanyagolható szerepe Louis de Male 
édesanyjának, Marguerite de France-nak, aki már korábban Proven-
ce-ban is hasonló okból szerződött Arnaud de Cervole-lal. Nivernais-ben 
Cervole szokásához híven járt el, azaz visszaélve hatalmával felprédálta 
a térséget, pont a korszak legnagyobb angol inváziója előestéjén, 1359-

49  Arrêt du parlement de Paris, relatif à une prétendue créance qu’aurait laissée 
l‘Archiprêtre, créance revendiquée par sa veuve, Jeanne de Châteauvilain, et par le qua-
trième mari de cette dernière, Enguerrand d’Fudin. Pièces Justificatives  XXIII. Chérest, 
1879. 406.
50 Lettres de rémission accordées par Charles, régent de France, aux habitants de 
la ville de Nevers, à l’ occasion des rapports que ceux-ci avaient eus avec Arnaud de 
Cervole, dit l’Archiprêtre, Chérest, 1879.; Pièces Justificatives  V. 370.
51  Servais, Victor: Annales Historiques du Barrois 1352 à 1411 ou Histoire Politique, 
Civile, Militaire, Ecclésiastique du Duché de Bar, Bar-le-Duc, 1865. 131. Ez a szám 
erősen túlzott, valószínűleg a felét sem érte el a létszám.
52  Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. B.522 f.112. Nancy, Fran-
ciaország.
53  Lettres de Charles, régent de France, en date du 31 décembre 1359, par lesquelles 
Charles de Poitiers est nommé capitaine général en Nivernais, Donziais, Puysaie etc, 
en remplacement d’Arnaud de Cervole. Chérest, 1879.; Pièces Justificatives  VI. 374.
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ben. Sem kompániája tettei, sem pedig a tény, hogy Arnaud de Cervole 
sem volt képes ellenállni III. Edward seregének, illetve az ahhoz csatla-
kozott angol-navarrai kompániáknak, nem tette népszerűvé Nevers-ben 
vagy Donzyban. A brétigny-i béke után Lyon környékét rabolta ki, majd 
Jean de Melun, Tancarville grófjának hívására visszatért Nivernais-ba. 
Tancarville grófját a régens nevezte ki, a Burgundia és Lyon környékén 
gyülekező nagy kompániák elleni fegyveres ellenállás élére.54 Jean de 
Melon, Franciaország kamarása, jól ismerte Arnaud de Cervole-t, már 
1356-ban együtt harcoltak és estek fogságba Poitiers-nál, tisztában volt 
a főesperesnek a többi kapitányra gyakorolt meggyőző képességével és 
félelmetes hírnevével. Márpedig erre szükség is volt, mert a régens kor-
mányzatának elsősorban pénzre volt szüksége, mérhetetlenül sok pénzre, 
mivel Jó János váltságdíjával továbbra is késésben voltak.55 Cervole kap-
csolata Tancarville-lel, és rajta keresztül a francia kormányzattal többré-
tegű volt: egyrészt segített a királyi adószedőknek behajtani a kirótt adót, 
másrészt az általa korábban megszállt várak központi kormányzat részére 
történt átjátszásával növelte a királyi befolyást a térségben. A kincstár 
16000 firenzei forintot fizetett a főesperesnek, hogy Dammarie és de 
Bléneau várát Tancarville grófjának adja át, nem pedig a jogos tulajdo-
nosának, Nevers grófjának56. Arnaud de Cervole tetteiről Louis de Male, 
Flandria grófja és Donzy bárója emlékezett meg egy levelében, amelyet 
a francia király tanácsnokának írt 1362. január 17-én: 

“… de drága barátom, tudja jól, hogy a kompániák, a király ellen-
ségei, valamint a főesperes és bűntársai Tancarville grófjának paran-
csára, ahogy azt már említettük, még a térségben, a mi grófságunkban 
tartózkodnak, mindent felégetnek, megtámadnak, az élelmet elveszik, 
és felprédálják, az embereinket és alattvalóinkat megölik, váltságdíjat 
szednek, és a grófságunkat nagy veszélynek teszik ki, merő pusztítás, vé-
rengzés, nincs aki védekezzen, aki megvédje urunk, a király és a királyság 
becsületét. Meggyőződtünk arról, hogy Flandriából katonákat kell gróf-
ságunkba küldeni, hogy őrizzék, és megvédjék a mi földünket, várainkat 

54  Archives départementales de la Côte-d’Or, 1.F.365 Compte de Baillage de Auxois 
f. 33. Dijon, Franciaország.
55  Ugyanez volt a helyzet Edward hadjárata előtt is, aminek eredményeképp az an-
gol király végül kikényszerítette a brétigny-i békét. Historiae anglicanae scriptores X. 
London, 1652. 2618–2619.
56  Chérest, 1879. 298.
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és birtokainkat, azért, hogy az ellenség ne tudja elfoglalni és lerombolni 
országunkat.”57

Donzy védelmére mostoha testérét, Ryffard de Flandre-ot küldte, ami 
legalább akkora katasztrófával járt az uradalom számára, mint amilyet az 
átvonuló angolok, vagy Arnaud de Cervole jelentett. Tetteiről részletes 
beszámoló áll rendelkezésre Lille-ben, az Archives départementales du 
Nord-ban. Az okirat kifejezetten részletes és a maga nemében egyedül-
álló, mert a legtöbb, a kompániák tevékenységéhez kapcsolódó forrás 
egyoldalú: általában vagy csak a kompániák pusztításához kapcsolódóan 
vannak rövid bejegyzések, vagy a védelem megszervezésével kapcsolato-
san talál a kutató bejegyzéseket. A forrás részletesen tárgyalja egyszerre a 
brignais-i csata előestéjén Burgundiában összegyűlő kompániák tetteit, a 
velük való tárgyalást, illetve az ellenük megtett lépéseket. Így összefüggő 
teljes képet kaphatunk Arnaud de Cervole, a breton kompániák, a helyi 
nemesség és Louis de Male által delegált flandriai csapatok viszonyrend-
szeréről.

Ryffard de Flandre egyszerre próbált kiegyezni a térségben tartóz-
kodó kompániákkal és fellépni Tancarville és Arnaud de Cervole által 
védett királyi adószedők ellen. A királyi adószedők konkurenciát jelen-
tettek neki, mivel csökkentették az esélyét annak, hogy be tudja szedni 
azokat az adókat, amik Gaultier breton kapitánnyal történt kiegyezéséhez 
voltak szükségesek. Ryffard de Flandre nem sokkal megérkezését köve-
tően megegyezett a kompániákkal, hogy 4300 frankért megváltja Arche 
(valószínűleg a mai Arthel) várát. A forrásból egyértelműen kiderül, 
hogy mindezt a helyi nemességgel történt egyeztetés nélkül tette meg. 
Miután Ryffard megegyezett Gaultier-vel, a breton kapitánnyal, elhagyta 
a vidéket és megbízta Jehan Bernaigne-t az adóbeszedéssel. Azonban a 
tíz legfontosabb lovag Nivernais-ben megtiltotta Ryffard de Flandre em-
bereinek, hogy összegyűjtsék a kifizetéshez szükséges adót, így a pénz 
rendkívül lassan gyűlt össze. A vidéki nemesség Nevers városában, a 
térség központjában gyűlt össze, vitatták Ryffard de Flandre adókivetési 
jogát, és egyúttal korlátozták azt a területet, ahonnan egyáltalán be le-
hetett gyűjteni az adót. A fentieken kívül, még két további akadálya is 
volt annak, hogy betartsák a Ryffard-féle egyezséget: egyrészt egy másik 
breton kompánia – amelyik Flory várát tartotta megszállva, és amelyikre 
az egyezség nem vonatkozott – folyamatosan portyáival tette életveszé-
lyessé az adóbeszedők munkáját, másrészt a lakosok elszegényedtek a 
pusztítások és a korábbi kemény adóztatások miatt. A nemesek éppen 

57 Archives départementales du Nord, B.758 n.14451. Lille, Franciország.
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erre is hivatkoztak, hisz szerintük nem sokkal korábban 3000 frankot kel-
lett kifizetni egy másik breton kompániának.58 Ezekkel az eseményekkel 
párhuzamosan Ryffard katonái a királyi adószedőket is börtönbe vetették, 
kifosztva őket.59 Mire Ryffard visszatért, a bretonok számára nyilvánva-
lóvá vált, hogy nem kapják meg a megígért pénzt. Így, részben a csaló-
dásuk miatt, részben nyomás gyakorlás céljából, több száz haszonállatot 
– kecskéket, borjúkat, ökröket, lovakat – raboltak el és hajtottak Nevers 
városának kapujához, majd otthagyták szemlére, hogy a városi polgárok 
ráismerhessenek a tulajdon jószágaikra. A polgárok Ryffardnak előzete-
sen még háromszáz frankot fizettek, amiért megígérte, hogy megoldja a 
kompániák problémáját. Ezek után nem csoda, hogy a nevers-i polgárok 
felháborodva összegyűltek, és kompenzációt követeltek Ryffardtól, aki 
viszont az életét féltve elmenekült Dieppe-be, magával víve az addig 
összegyűjtött adót, amit Gaultier-nek szántak. Amikor a bretonokhoz 
eljutott a hír, hogy Ryffard ismét elmenekült, még nagyobb pusztításba 
kezdtek, felégetve több várost (Montenoison, Noison, Lurcy-le-Bourg), 
teljesen káoszba döntve a vidéket60. 

Arnaud de Cervole sorsát azonban egy másik esemény 1362 novem-
berében alaposan megváltoztatta: mégpedig a fiatal burgundi herceg, Phi-
lippe de Rouvres halála, 1361-ben.61 Tancarville-nek, aki a legközelebbi 
örökösnek számított férfiágon, most sokkal fontosabb feladatot adott a 
király: biztosítani kellett a király számára a zökkenőmentes utódlást Bur-
gundiában. Ehhez viszont a hercegségben egy fegyveres erőre is szükség 
volt, ami helyben bármikor bevethető. Erre szolgált a főesperes magna 
companiaja.62 A kompániák “a kapzsiság tüzétől égve”63 rontottak rá az 
örökös nélkül maradt hercegségre, 1361–1362 fordulóján és 

“akit el tudtak fogni szerencsétlen fogolyként, hogy pénzt csikarjanak 
ki tőle, iszonyúan megkínozták különböző hihetetlen kínzóeszközökkel és 
félelmetes düh által megrészegítve, minden kegyességtől mentesen, nem 
kímélve semmilyen állapotú, korú és nemű foglyot…”64

58  Archives départementales du Nord, B.757 n. 8060. Lille, Franciország
59  Archives départementales du Nord, B.758 n.14451. Lille, Franciország
60  uo.
61  Luce, 1874. T. VI 77., Fowler, 2001.88.
62  Chérest, 1879. 298
63  V. Orbán Clamat ad Nos bullája Odorico Rinaldi, Annales Ecclesiastici. 442.
64  uo.
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1361 novemberére a kor leghíresebb zsoldos kapitányai Languedocot 
elhagyva északnak, Burgundia felé vették útjukat. Köztük volt Bertucat 
d’Albret, Garciot du Castel, Seguin de Badefol. Egy Szavojából származó 
kapitány, Perrin Boias már 28 mérföldre megközelítette Lyont, míg más 
kapitányok a várost dél-nyugatról fenyegették. Végül csatlakoztak Boi-
as-hoz és együtt bevették Rive-de-Gier és Brignais várait65. Hogy még 
nagyobb legyen a baj, a legveszélyesebb angol kapitányok is Provence-t 
elhagyva megérkeztek Brignais-be. Köztük volt John Hawkwood, Sir 
John Creswell, Sir Robert Birkhead, olyan gascon kapitányokkal, mint 
Naudon Bageran, Bourc Camus, Breteuil, Lesparre. A helyzet annyira 
válságosra fordult, hogy az összecsapás elkerülhetetlennek látszott66. 
Ezért, Tancarville grófja megbízta Arnaud de Cervole-t, hogy minél több 
kompániát toborozzon a királyi seregbe, ezzel is csökkentve az ellenség 
létszámát. A főesperes ezt meg is tette, erre bizonyíték a brignais-i csatát 
követően kiállított kifizetési bizonylat, amit Henry de Lorny-nak, Raon 
ura számára állított ki Tancarville grófja. Henry de Lorny 5500 firenzei 
forintot kapott, amelyből 1000-et át kellett adni a burgundiai Récéveur 
Generalnak, a többi 4500 forintot szét kellett osztania a brignais-i csa-
tában elfogott lovagok és fontosabb kapitányok között, hogy rendezzék 
váltságdíjaikat. A listán két név is szerepel: “Bastart Dauteroile”, és 
“Bastart de Raon”, azaz fattyú jelentésű előnévvel szereplő kapitányok, 
akik egyértelműen a kompániák királyi seregben történő részvételére 
utalnak.67 A brignais-i csatára 1362. április 6-án került sor. Ez volt a leg-
jelentősebb próbálkozás, hogy megállítsák a kompániák terjeszkedését 
Franciaországban, és ez hozta a francia királyság harmadik legsúlyosabb 
vereségét Crécy és Poitiers után a 14. században. A kompániák egyesí-
tett serege teljesen megsemmisítette a királyi sereget. A sereg vezetője 
Jacques de Bourbon, Jó János unokatestvére és fia pár nappal később halt 
bele a csatában szerzett sérüléseibe Lyonban. Amint azt már említettem, 
Arnaud de Cervole a királyi seregben harcolt – a sereg egyik vezetője-
ként – és esett fogságba, majd később a francia király váltotta ki. A csatát 
követően Burgundia védtelenné vált, így aztán a kompániák oly mély 
nyomot hagytak a emberekben, hogy két évtizeddel később is emlékeztek 

65  Guigue, George: Recits de la Guerre de Cent Ans. Les Tard-Venus en Lyonnais, 
Forez et Beaujolais, 1359–1369. Lyon, 1886. 61–62. (továbbiakban: Guigue, 1886.)
66  Fowler, 2001. 44.
67  Receit de Henry de Lorny, seigneur de Raon, 1363. június 26. Archives déperta-
mentales de la Côte-d’Or, B 11735. Dijon, Franciaország
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a “főesperes embereire, Guiot du Pin, és Taillevardon öldökléseire és sok 
más fegyveresre, akik (1362-ben) felprédálták és kirabolták a földet.”68

A vesztes csata ellenére, a főesperes csillaga felfelé ívelt, János 
királyhoz és egyúttal a francia ügyhöz fűződő megingathatatlan hűsége 
végül meghozta gyümölcsét. Még a többi kapitány, a brignais-i csata 
győztesei, Enrique de Trastamáraval nyugatra távozott 1362 második 
felében, Arnaud de Cervole Burgundiában maradt és a leendő burgundi 
herceg, Merész Fülöp bizalmasa lett. Ez elhozta számára egy előnyös 
házasság lehetőségét is. Férfiágon az utolsó Châteauvilain Poitiers-nél 
esett el, két nővére örökölte kiterjedt birtokait: Jeanne kapta meg a châ-
teauvilaini uradalmat, míg Marie Arc-en-Barrois-t.69 Jeanne már kétszer 
özvegyült meg, így a házassággal Cervole nem csak Châteauvilain-hez 
jutott hozzá, hanem a híres Thil várához is. A házasságot Tancarville 
grófja azért is támogatta, mert általa a király pozíciói is tovább erősödtek 
Burgundiában, számíthatott a még le nem játszott örökösödési játszmában 
Cervole feltétlen hűségére, aki egyből Burgundia egyik legbefolyásosabb 
földbirtokosává vált. A főesperes végül Jeanne du Châteauvilaint 1362. 
május 2-án vette el feleségül.70 

Arnaud de Cervole megszolgálta a belé vetett bizalmat: két évvel 
házassága után, mikor a burgundiai örökösödési háború javában tartott, 
a főesperes alaposan kivette részét, nemcsak tárgyalt más kapitányokkal 
Fülöp herceg megbízásából, vagy kisegítette a finanszírozási gondokkal 
küszködő hercegi kincstárat, hanem fegyveresen is fellépett a térség-
ben tartózkodó független kapitányok ellen 1364–65-ben, a saját magna 
companiaját és burgundi csapatokat vezetve. 1364 nyarára a burgundiai 
csapatok Normandiában harcoltak, Burgundia védelme Sombertonra, 
akit Fülöp herceg a “Burgundiai Hercegség Általános Kapitányának”71 
nevezett ki és Arnaud de Cervole-ra maradt.72 

1364 tavaszára Gonosz Károly tervei készen álltak arra, hogy meg-
indítsa hadait a Francia Király ellen. A támadást úgy tervezte meg, hogy 
egy délről kinyíló hatalmas ollóba fogja a Francia királyságot. Az olló 
nyugati szárát a Bayonne-ból kiinduló tengeri úton szállított csapatok 
Normandia birtokaira történő átdobása jelentette. A másik, keleti szára 
az ollónak a burgundiai hercegséget vette célba testvére, Louis irányítása 
alatt. Gonosz Károly szövetségese Henri de Montfaucon, Montbéliard 
68  Luce, 1874. XX.
69  Chérest, 1879. 202.
70  Chérest, 1879. 203.
71  Archives départementales de la Côte-d’Or, B.1416. f.44.v. Dijon, Franciaország.
72  Archives départementales de la Côte-d’Or, B. 1416 f. 61.v. Dijon, Franciaország.



100

ÖLBEI TAMÁS 

grófja indított támadást73 a Burgundi Grófságból, hogy tehermentesít-
se a Normandiában nyomás alatt álló navarrai csapatokat.74 Támadása 
pontosan egybeesett az V. Károly és Gonosz Károly közti háború kitöré-
sének időpontjával.75 Arnaud de Cervole a sebtében összetoborzott csa-
patokkal, Somberton erőivel egyesülve csatát ajánlott Montbéliardnak, 
aki nem fogadta el a kihívást. Végül a Károly és Marguerite de France 
közötti tárgyalásoknak köszönhetően nem került sor a csatára.76 A két 
sereg közti fegyvernyugvás lett a végzete egy másik híres kapitánynak, 
pontosabban egy testvérpárnak: Jehan és Thibeaut Chauffournak, akik 
Dampierre-sur-Saon megerősített városát tartották megszállva és onnan 
terrorizálták mindkét Burgundiát. Az ostromban Montbéliard és Som-
berton csapatai együtt vettek részt, amely ostrom nyolc napig tartott.77 
Amikor Jehan de Chaffour látta, hogy nincs esélye az ellenállásra, meg-
próbált fiatal fiával együtt megszökni, egyszerű routiers-nek álcázva 
magát. Azonban a hercegi csapatok elfogták, ő pedig az életéért cserébe 
felajánlotta, hogy feladja a várost. Mindez hiábavalónak bizonyult, mert 
Somberton 1364 augusztusában Langres-ben lefejeztette.78 Testvéréről 
a források nem tesznek említést, valószínűleg őt is utolérte a végzete.79 
Ott követték el a hibát, hogy nem álltak egyik oldalra sem: független 
kapitányként mindenkit kifosztottak, magukra haragítva a grófság és a 
hercegség nemességét, függetlenül attól, hogy azok a navarrai-francia 
háborúban ellenséges oldalon álltak. 

A háború két fajtája: a jogos háború és a bűnös háború

Történetük mutatja meg a zsoldos kapitányok integrációjának hatá-
rait: abban az esetben, ha egy „igazságos” háborúban vettek volna részt, 
mivel vagyonosak voltak, lett volna esélyük arra, hogy megmenekülje-
nek, mint ahogy ez Eustache d’Aubricourt-ral vagy Frank Henequinnel 
történt Champagne-ban 1359-ben. Az igazságos háború fogalmát a leg-
jobban a Seguin de Badefol-lal 1365-ben, Anse városának átadásakor 
kötött szerződésével lehet bemutatni:
73  Archives dépertamentales de la Côte-d’Or, B.1416. f.47.v. Dijon, Franciaország.
74  Archives départementales de la Côte-d’Or, B. 1416 f.47.v. Dijon, Franciaország.
75  de Nangis, Guillaume: Chronique Latine, II. 345., Chérest, 1879. 266.
76  Fowler, 2001. 96.
77  25 forintot fizettek ki. Archives départementales de la Côte-d’Or, B. 1416 f.58.v. 
Dijon, Franciaország
78  Chérest, 1879. 275.
79  Fowler, 2001. 285.
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“Először is Seguin de Badefol úr összes társával, aki vele van a fenn 
mondott várost és várat átadja a lyoni egyházközösség dékánjának 8 na-
pon belül, ennek a hónapnak, júliusnak a végéig, vagy előtte, ha az első 
részlet kifizetésre kerül, majd elhagyja a Francia Királyság területét, ahol 
soha többé nem folytat háborút, csak abban az esetben, ha ez valamelyik 
úr igazságos háborúja. Ezért Seguin úr, apját és testvéreit túszként átadja 
és elviszi Avignon városába, és további biztosítékokat ad a mi Atyánknak, 
addig, amíg a mondott Kompánia el nem hagyja Franciaország területét 
a legnemesebb Seguin úr pecsétes levelével…”80

Többek között Philippe Contamine írt az igazságos háború értelme-
zéséről részletesen.81 Itt most elég megállapítani, hogy a zsoldos kapitány 
magától nem kezdeményezhetett háborút, mivel a kor felfogása szerint 
egy háború akkor igazságos „amikor egy szervezet, hivatalos személy 
deklarálja (a katolikus egyház, vagy egy szuverén herceg, nem pedig egy 
magánszemély)”.82 Ha mégsem így cselekszik, akkor semmiben nem kü-
lönbözik a rablóktól, mivel – ahogy azt Valérie Toureille megfogalmazta: 
“a határ (a banditizmus) és a háborús erőszak között gyakran elmosódott, 
amikor a hivatalos erőszak már bűnténnyé vált… a (zsoldosok) a rablók 
alteregói voltak.”83

Arnaud de Cervole karrierje jól példázza, hogy egyes kapitányoknak 
sikerült beilleszkedni a helyi arisztokráciába, akik pedig nem jutottak el 
idáig, rendszeres megbízásokat remélhettek a térség városaitól, a magán-
háborút folytató nemességétől. Vele ellentétben a Chaffour testvérek sorsa 
bizonyítja, hogy a kompániák kapitányainak, hadnagyainak elég volt egy 
hibát elkövetni, egy rossz döntést meghozni és máris az életükkel kellett 
fizetni érte. Ilyen hibát követett el Jean de Neufchatel amikor Gonosz 
Károly hűséges szövetségeseként megtámadta a Pontailler-sur-Saône84 
városát 1365. március 21-én. Merész Fülöp hercegi serege épp megkezd-
te Villaines ostromát, mikor a veszélyre gyorsan reagáló burgundiai urak 
gyorsan elfogták a figyelmetlenül eljáró Neufchatelt, majd Semur bör-

80  Archives départementales Côte d’Rhône, 10G1931, Lyon, Franciaország. Guigue, 
1886. 120–122.
81  Contamine, Phillipe: L’idée de guerre à la fin du Moyen Âge, aspects juridiques et 
éthiques, Comptes rendus de l’Académie des inscriptions et Belles-Lettres. 123e année, 
N.1. 1979. 70–86.
82  Contamine, Phillipe: Que sais-je? La guerre de Cent Ans. Paris, 1968. 107.
83  Toureille, Valérie: Vol et brigandage au Moyen Âge. Paris, 2015. 161.
84  Archives départementales de la Côte-d’Or, B1417 f. 36. v. Dijon, Franciaország.
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tönében vitték, ahol öt év után szenvedett ki.85 Neufchatelhez hasonlóan 
rossz döntést hozott egy másik kapitány, Perrin d’Athier, amikor azt gon-
dolta, hogy csellel elfoglalhatja Semur városát, de terve kudarcot vallott, 
így először kivallatták86, majd társaival együtt kivégezték 1362-ben:87

Amint látható a volt a fenti példákból, a zsoldos csapatokat vezető 
kapitányok élete nagyon sokszor egy hajszálon múlott, mivel csak na-
gyon keveseknek sikerült beilleszkedni a helyi arisztokráciába, ami szá-
mukra egyenlő volt a túléléssel. A kevés életben maradt kapitány között 
volt Arnaud de Tallebardon, pedig tetteiről még közel húsz évvel később 
is emlékeztek: egy bizonyos Guillemin Martin nevére kiállított lettre 
de rémission említi meg akinek azért kellett szülőföldjét elhagynia,88 
mert Tallebardon a korszakunkban mindvégig aktív volt Burgundiában: 
részt vett a brignais-i csatában a győztes oldalon, majd hol a burgundi 
herceg szolgálatában állott, hol fellázadt és ellene fordulva egy Philippe 
de Mézières-féle “guerres criminelles”-t folytatott. Ahhoz, hogy életben 
maradhasson, ellentétben másokkal, akik hozzá hasonlóan a társadalom 
szélén egyensúlyoztak, két dologra volt szüksége: szerencsére, és józan 
döntésre vészhelyzetben. Neki mindkettő megadatott, mivel egyszer 
Bard-le-Régulier priorja elfogta, amikor Guillampottal, Guiot du Pinnel 
és Bourg Camus-vel együtt lerabolta a hercegséget Beaune-tól Mâconig 
1364 júniusában, miután Touraine hercegének nem volt elég pénze, hogy 
kifizesse őket89. Erre válaszul Somberton általános mozgósítást rendelt el 
a hercegségben, “hogy mindenki a saját helyén a szokásos módon fegy-
vereseivel együtt gyalogosan és lovon, nemes és nem nemes fegyveresen 
menjen a Kormányzó úrral együtt, hogy megütközzön az ellenséggel.”90 A 
kapitányok megpróbálták elfoglalni Autun városát, ami azonban túl ke-
mény diónak bizonyult. Később két helyet szerettek volna meghódítani: 
Châtillont és Bar-sur-Seine-t, ami 130 km-re fekszik északra Bard-le-Ré-

85  Chérest, 1879. 93–94.
86  A kiadások között szerepel egy kifizetés egy hirnök részére Archives départemen-
tales de la Côte-d’Or, B. 2749 f.9.v. Dijon, Franciaország.
87  Archives départementales de la Côte-d’Or, 1.F.365 Compte de Baillage de Auxois 
f.30.v. B. 2749 f.4. r. Dijon, Franciaország.
88  Luce, 1874. Chroniques de Froissart Summary XX.
89  Archives départementales de la Côte-d’Or, B. 2751. f. 15. r Dijon, Franciaország.
90  Archives départementales de la Côte-d’Or, 1.F.365 Compte de Baillage de Auxois 
f.49 v., B. 2751. f.16.v. Dijon, Franciaország.
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gulier-től91, ahol végül Tallebardont valószínűleg elfogták92. A hír gyorsan 
elterjedt és a auxois-i bailli-t elküldték, hogy erősítse meg a hírt. Lehet, 
hogy a bailli túl későn ért oda és Tallebardonnak sikerült kiszabadulnia, 
mindenesetre életben maradt. Arnaud de Tallebardon  Guiot de Pinnel 
ezek után visszatért Autonois-ban.93 Miután Guiot de Pint lefejezték, Tal-
lebardon, arra hivatkozva, hogy megbosszulja barátját, tovább folytatja a 
pusztítást Châtillon-sur-Seine környékén, pontosabban prévôt-i körzeté-
ben, ahogy arról Thiébaulx le Nains94 tudósít a hercegnek írt levelében:

“Pierres Dorgueil, Talebardons és számos más gascon és breton 
kapitány a csapataikkal együtt 120 lovassal pusztították a a prévôt-i 
körzetet és a környező területet, mindent felprédálva, bort, gyümölcsöt, 
gabonát ellopva, elpusztítva; a baigneulx-i vásárt, sokakat megkárosítva 
Szent Lukács napján (1364. október 18-án) kirabolták”95

Ez már azonban Merész Fülöp számára túl sok volt, összehívta a 
hercegség nemességét, hogy eltakarítsák a renitens kapitányt96. Tallebar-
don itt sokkal átgondoltabban reagált, mint sok másik kapitány a vizsgált 
időszakban, nem szállt szembe a nemességgel, hanem – megint csak a  
főesperes segítségével – olyan egyezséget kötött, hogy 1364 után már 
nem lehetett róla hallani Burgundiában. Ez számára viszont a túlélést 
jelentette, így egyike lett azon keveseknek a cikkben szereplő kapitányok 
közül, akik túlélték Arnaud de Cervole keresztes hadjáratának a végét.

Zsoldosok, polgárok, kereskedők, parasztok

Ahhoz, hogy átfogó képet kaphassunk arról, hogy a vizsgált kor-
szakban milyen volt az egyszerű zsoldosok és a lakosság közötti kapcso-
lat, sokféle, különböző forrást kell megvizsgálni. Szerencsére a korszakot 

91  A hírek szerint egészen Troyes-ig tervezték a chevauchée-t. Fowler, 2001. 105.
92  Archives départementales de la Côte-d’Or, 1.F.365 Compte de Baillage de Auxois 
f.52. v. Dijon, Franciaország.
93  Chérest, 1879. 290.
94  Thiébaulx le Nains provostként a Baigneux-Les-Juifs prévôte-ban. 1364. június 
24-től 1365. június 24-ig.
95  Archives départementales de la Côte-d’Or, Fonds Colombet, Colombet 48 Dijon, 
Franciaország; de Charmasse, Anatole: Note sur le passage et le séjour des Grandes 
Compagnies dans la Prévoté de Baigneux-les-Juifs en 1364 et 1365. Paris–Autun, 1881. 
5. 
96  Chérest, 1879. 291.
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illetően számos forrás áll rendelkezésre, amelyekben bőven találunk uta-
lásokat, hogy átfogó képet lehessen alkotni. Ezen források közé tartoznak 
természetesen az erre a korszakra vonatkozó krónikák és annalesek, a 
zsoldosok keresztes hadjáratához kapcsolódóan a Német-Római Biroda-
lom érintett városainak levelezése, a már eddig is sokat idézett különböző 
bailli számadások és levelezések, a korszakra vonatkozó zsoldosokat 
érintő szerződések vagy lettres de rémission-ok.

Jól látszik, hogy alapvetően ellenséges viszony jellemezte a kom-
pániák tagjai és a helyi lakosság viszonyát, így aztán nem véletlen, hogy 
amikor a kompániák megjelentek, akkor a lakosságot beköltöztették a 
megerődített helyekre. Erre több példa is a rendelkezésünkre áll: pl. 1364 
nyarán Bertrand du Guesclin embereivel Burgundiába érkezett. Mielőtt 
átvonultak volna a tartományon, a lakosság számára elrendelték, hogy 
költözzenek be a várakba, fallal körülvett városokba: “a vidék lakossága 
húzódjon vissza, mert Clestlin úr csapatai erre vonulnak Burgundiába 
menet“97 ugyanígy rendelkezett Strasbourg városának hatósága is, amikor 
1365 nyarán a keresztes hadjáratban résztvevő zsoldos kompániák a vá-
roshoz érkeztek. A nemesek hallgattak a hívó szóra, azonban a parasztok 
nem hitték el, hogy a zsoldosok tényleg megérkezhetnek.98

A zsoldosok átvonulása miatt a hatóságoknak elő kellett teremteni 
a védekezéshez szükséges anyagi fedezetet. Az adók beszedésénél ter-
mészetesen adódtak konfliktusok, amelyeket a helyi hatóságok sokszor 
a falusiak érdekeit figyelembe véve próbáltak megoldani. A zsoldosok 
keresztes hadjáratával kapcsolatban Hagenau városa levelet küldött 
Strassburgnak a Hagenau határában, a várostól észak-nyugatra fekvő 
falvak adóbehajtása ügyében: 

“Hírül adták nekünk a birodalom emberei Kindwiller-ből, Bitsch-
hoffenből, Überachból, Zutzendorfból és Schaffhausen an der Zornból, 
hogy kiterveltétek, hogy ti őket megsarcoljátok és meg is sarcoltátok 
őket az angolok elleni adófizetés céljából, ami szerintünk nagyon hely-
telen, amikor ti az ugyanezen megadóztatás céljából készített és megírt 
elszámolásotokban jól láthatjátok, hogy ezek a falvak a birodalomnak és 
nekünk odaadó híveink. És ezért arra kérjük Uraságtokat, hogy ezeket a 

97  Archives départementales de la Côte-d’Or Compte de Baillage de Auxois 2751. 
f.16.r. Dijon, Franciaország.
98  Closener, Friedrich – von Königshofen, Jakob Twinger: Chroniken. Code histo-
rique et diplomatique de la ville de Strasbourg. Strasbourg, 1843. I. 161.
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falvakat mentesítsék ezen a beszolgáltatás alól annál is inkább, mert ezek 
a falvak nekünk ezt az adót már régen befizették.”99 

Amikor a landvogt Hagenau számára kedvező döntést hozott, rögtön 
értesítették róla Strassburgot is:

“Tudatjuk veletek az adót illetően azt is, amelynek gyűjtésére pa-
rancsot kaptunk a zsoldosok miatt, hogy a mi urunk, a Landvogt a kolos-
toroknak és falvaknak, amelyek a birodalom alá tartoznak, megtiltotta, 
hogy nekünk odaadják azt, ami rájuk van róva.” 100

Nem sokkal a brignais-i katasztrofális vereséget követően 1362 júni-
us végén a zsoldosok egy másik csoportja kifosztotta Forez és Auvergne 
határvidékét, köztük az ainay-i apátságot. Az akcióban részt vett Jean 
Gaite és Vital Passepaire. Számukra János király állított ki lettres de ré-
mission-t 1362 júliusában:

“...más ellenségeink vagy felkelők és bármely rablók Parvus Meschi-
nus társaságából és országunk rosszakarói és alattvalóink nyomorgatói 
elfoglalták ezt a rendházat és valameddig tartották, és ennek alkalmával 
a körben szomszédos területeken pusztítottak, lakóikat minél többször 
kirabolták és nyomorgatták őket, és mivel ezek után ez a rendház elha-
nyagolt lett, nélkülözött minden irányítást, lakatlan volt, és híján volt ka-
pitánynak, fegyveres katonáknak, védelemnek és őrzésnek és egyáltalán 
nem volt megerősítve, ….”101

Azért természetesen nem írható le ennyire egyszerűen a lakosság 
és a routiers-k viszonya. Az együttműködésre való hajlam mindkét fél 
részéről meg volt, sőt sokkal inkább volt jellemző, hogy a helyi lakosság 
önként kereste a kompániákkal a kapcsolatot, mint az fordítva történt. 
A forrásokból egy intenzív kapcsolat képe rajzolódik ki, amely néha 
mindkét résztvevő fél számára jövedelmező volt, de ami mindenképpen 
valamely szenvedő harmadik fél kárára elkövetett eseményhez kapcsoló-
dik. A zsoldosok és a helyi társadalom közötti kapcsolatrendszer magába 
foglalta a társadalom egészét, a lovagoktól (1) és a fegyvernököktől, 

99 Archives de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg AA, 81 f. 34. Strasbourg, 
Franciaország.
100 Archives de la Ville et l’Eurométropole de Strasbourg AA, 81 f. 33. Strasbourg, 
Franciaország.
101 Guigue, 1886. Pièce Justificative XXXI. 277–279.
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(2) és a kereskedőkön (3), keresztül a vagyonos városi polgárságon (4), 
a papságon (5), a hercegi szolgálatban álló katonákon (6) át egészen a 
nincstelen szegényekig (7). A forrásokban mindezekre számos példa ta-
lálható102: 

1. “Jehan de Bovair, lovag, és Jehan de Theliz együttműködött kü-
lönböző fegyveresekkel, akik angolok és bretonok voltak Mâcon  
környékéről.”103

2. “Droin de Vanceri, fegyvernök, Gerard de Plumeronnal együtt 
elítéltek, mert állatokat vásárolt, Pierrre-Pertuz-beli angoloktól, 
tették mindezt annak ellenére, hogy kihirdették, hogy senki nem 
vásárolhat az (angoloktól).”104

3. “amint urunk, V. Orbán pápa negyedik évében (ti. írt levele tar-
talmazza), amely által megbíz bennünket a Lyon városában és 
egyházkerületében lakó presbiterek, egyházfiak és mindkét nemű 
világiak feloldozásával, akik az említett, Franciaországban és 
Aquitániában tartózkodó kompániák az ő visszaszorításuk és 
nyomorúságuk érdekében indított szentszéki perek által kiközösí-
tett fegyveresei közül bárkivel szerződést kötöttek, hogy barátai-
kat és földjüket ne károsítsák, saját javaikat önként nekik adták, 
kereskedtek velük, ajándékot fogadtak el tőlük vagy másképpen 
ételben, italban és beszélgetésben vagy más közös tevékenység-
ben osztoztak velük, kivéve a bűncselekményben való részvételt, 
és ezért a kiközösítés ítélete sújtotta őket ezekért az említett és a 
többi általánosan kihirdetett perek által, amint mindezek és más 
dolgok az említett levélben részletesebben le vannak írva.”105

4. „[Kifizetés] A mondott Bogne de Montréaul-nak, mert elvitte a 
levelet a Saint Bris bailli-nak, illetvea Meintry-i kormányzónak, 
hogy a Villefranche-i Humbert Grolot feleségét halgassák ki 
Montréaul börtönében, akit a Herceg úr parancsára vittek oda, 

102  A példák az egy Esterenm kivételével mind abból a korszakból, azokról a 
helyekről származnak, amikor a Margot megszállta Anse-t, illetve ahol aktívan lépett 
fel. 
103  Djehan de Thélis fegyvernök, és Jehan de Bovair lovag számára kiállított kegye-
lemlevél. Guigue, 1886. Pièce Justificative LXIX. 359.
104  Archives départementales de la Côte-d’Or, 1.F.365 Compte de Baillage de Auxois 
f. 24. B. 2748 f.3 v. Dijon, Franciaország.
105  Guigue, 1886. Pièce Justificative LXVII. 353.
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mivel azzal gyanúsítják, hogy kémkedett Chasteaul-ban...”106  
“Bevétel Villefranche-i Humbert Grolot és feleségének vagyoná-
nak eladásából, akik Montreal börtönében haltak meg...”107

5. “Esterenm, St Euphraig kanonokja akit elítéltek, mert több infor-
mációt adott át az angoloknak a térségről, amikor az angolok 
Jully-t elfoglalták….“108 

6. ”Pierre Doint, a Savigny báróság szerzetesei azzal vádolják, 
hogy igazságtalan dolgokat csinált és követett el ellenük, ami-
kért felelőségre vonható, különösen akkor, amikor az ellenség 
Anse-ban volt.”109

7. ”Ligier Brouhart Arnaul-ból azért ítélték el, mert másokkal együtt 
megverte az Annoul-beli Airey-t, majd elhozta az ellenséget Vil-
lers les Aula várába, és velük együtt fosztott ki több helységet, 
Rougemontban börtönbe vetették, és miután bebizonyosodott, 
hogy minderre kényszerítették, a nagy szegénységre tekintettel, 
mivel nincs semmije, így nem kell fizetnie”110

A Tard-Venus111 több hullámban érkezett Burgundiába Cham-
pagne-ból 1360-ban és 1361-ben. Először III. Edward brétigny-i 
béke előtti hadjáratához csatlakozva és közvetlenül az angol sereg 
burgundiai tartózkodását követve, illetve egy évvel később, mikor a 
béke következményeként a normandiai, picardie-i, anjou-beli és au-
vergne-i helyőrségeket, a gascon, angol és breton zsoldosoknak ki 
kellett üríteni.112 1360 nyarán Garciot du Chastel kompániája prédálta 
fel Saulieu környékét és a nevers-i grófságot.113 A zsoldosok egyike 
106 Archives départementales de la Côte-d’Or, 1.F.365 Compte de Baillage de Auxois
f. 46. B. 2751 9.r-10.v. Dijon, Franciaország.
107 Archives départementales de la Côte-d’Or, 1.F.365 Compte de Baillage de Auxois 
f. 45, B. 2751 f.6 r. Dijon, Franciaország.
108  Archives départementales de la Côte-d’Or, 1.F.365 Compte de Baillage de Auxois 
f. 18, B. 2748 f.2 v. Dijon, Franciaország.
109  Kegyelemlevél Savigny apátság szerzetesei számára, George Guigue: Recits de 
la guerre de cent ans Pièce Justificative LXVIII 355.
110  Archives départementales de la Côte-d’Or 1. F.365 Compte de Baillage de Auxois 
f. 55, B. 2752 f.6 r. Dijon, Franciaország.
111  Tard-Venus-nek, azaz Későn Jötteknek hívják azokat a zsoldosokat akik Au-
vergne-t, Burgundiát, Champagne-t, Lotharingiát és Barrois-t fosztogatták Jó János 
utolsó éveiben. Azért Későn Jöttek, mert a többi kompániához később kezdték el ki-
fosztani a Francia királyság keleti határvidékét.
112  Villani, 1825. 331–332.
113  Guigue, 1886. 48.
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volt Guillaume, aki számára Charles V állított ki egy lettre de rémis-
sion-t 1365-ben, amiből megtudható egy félresikerült szerelmi affér: 

“Az Úr 1364. évében az említett Sedeloco faluban lakó Marie, az 
említett Jean Gruillion felesége, az említett – vele ágyba bújni és üzeked-
ni szándékozó – feljelentő kérlelésére és ingerlésére, ennek a feljelentő 
Guillermusnak meghagyta, hogy melyik éjjel vagyis hánykor jöjjön vele 
a házába ezért, és ebben az évben egyik éjjel Guillermus titokban bement 
az említett házaspár házába, magát Marie-t várva a fentiek reményében 
és szándékával, de az említett Marie már megmásítva előbbi szándékát 
botrányt csinált, mintha meglepődve megrémülne, amikor meglátta az 
említett Guillermust a saját házában, és állítólag elkezdett kiabálni, hogy 
harsány hangon a szomszédjait hívja és azok segítségét kérve azt mond-
va, hogy egy ember bejött a házába és ő nem tudja, mit akar.”114

Amint az a fenti példákból látható, a helyi lakosság és a routiers-k 
közötti interakció sokkal bonyolultabb rendszert alkotott, mintsem 
szimplán ellenséges viszonyként lehetne értelmezni. Természetesen a 
rendszer alapját a lakosság és a zsoldosok közötti erőszakos interakció 
jelentette, amely az esetek túlnyomó részében, mint ahogy az a korábbi 
példák alapján is látható volt, a lakosság felé irányult. Az eddigi példák 
alapján azonban még nem lehet képet alkotni a lakosság és a zsoldosok 
közötti együttműködés mélységéről. Erre a kérdésre a Burgundiai Auxois 
bailliage erre a korszakra vonatkozó számadásainak behatóbb vizsgálata 
ad választ. Az Auxois bailliage különösen alkalmas több szempontból is 
egy ilyen vizsgálat elvégzésére, hisz 1364 és 1366 között a Margot több-
ször megfordult a baillaige-ban, “hogy vigyázzák és őrizzék (a várakat), 
mert Anse helyőrsége chevauchée-ra indul a térségbe.”115 Pár hónappal 
később hasonló figyelmeztetést küldött Guillaume de Clugny a bailliage 
várainak: “parancs, minden várnak, hogy éjjel – nappal őrséget kell ál-
lítani, mert Anse helyőrsége chevauchée-ra indul Troyes felé és minden 
más irányba.”116 

De nem csak azért bizonyul ideális terepnek a vizsgálathoz, hanem, 
azért is, mert Guillaume de Clugny maradt az egész időszakban a baillia-
ge élén, és így egyedülállóan egységes szerkezetű forrásanyag áll rendel-

114  Guigue, 1886. Pièce Justificative XXXI. 270–272. 
115  1364-66: a Margot elleni rendelkezések dokumentumai. Archives départemen-
tales de la Côte-d’Or, 1.F.365 Compte de Baillage de Auxois f. 51. Dijon, Franciaország.
116  Archives départementales de la Côte-d’Or, 1.F.365 Compte de Baillage de Auxois 
f. 51. Dijon, Franciaország.
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kezésre. A bailli beszámolók alapvetően két részre oszlanak: kiadásokra 
és bevételekre. Guillaume de Clugny a bevételeket külön kategóriákra 
bontotta, amelyekből az első a Receptes Damerits et Compoitus.117 Ide 
jegyzett fel minden olyan bevételt, amely a bailliage-ban elkövetett bűn-
esetekből származott, ellentétben más bailli-i kimutatásokkal, az egyes 
eseteket részletesen, elkülönülve, az elkövető nevét feltüntetve írta le. 
A kimutatások jó állapotban maradtak fel 1364–1366 között. Mivel egy 
Guillaume de Clugny végig egymaga vezette a kimutatást, ezért egy egy-
séges szempontrendszer szerint jegyezte fel az eseteket. A feldolgozást 
az is segítette, hogy egy valószínűleg 19. századi kutató a forrásokról 
készített egy kivonatot, amelyben feljegyezte a zsoldosokhoz kapcsolódó 
egyes eseteket. Ezt a forrást használtam ellenőrzésül az eredeti feljegyzé-
sek alapján készített kimutatáshoz. A zsoldosokhoz kapcsolódó bejegyzé-
sek alapján megállapították meg az egyes kategóriákat. Az olyan esetek, 
amelyek nem sorolhatók be sem a rablásba, sem a kereskedelembe, azok 
az egyéb kategóriába tartoznak. Ilyen például: “Egy Cuse-ból származó 
ember elszállásolt egy a nagy kompániákhoz tartozó rablót, és megosz-
tozott vele a zsákmányon. El lett ítélve.”118 Az Anse-beli Girardin Gobard 
szabóhoz és feleségéhez hasonló eset, miután a mester 

“jogorvoslatot kért a kiközösítést illetően, amely büntetés néhány 
más, az említett perek során és másképpen kiközösített Anse-ban tartózko-
dó (socialibus) emberrel együtt sújtja őket – ezen perek és mások alapján 
általánosan – étel, ital és beszélgetés miatt és amiatt, hogy néhányuknak 
adtak el ruháik közül, amelyek értéke szerinte összesen körülbelül 30 fo-
rintra rúg, de nem vettek részt bűncselekményben, sem másban, és ezen 
bűn alól a nekünk hagyományozott forma szerint egyházilag feloldozzuk 
és penitenciát szabunk ki….” 119

Az 1364–1366 között megvizsgált Receptes Damerits et Compoi-
tus-okban 92 regisztrált eset közül 30 alkalommal az elkövetett bűnté-
nyek kapcsolódtak a zsoldosokhoz, amely pontosan az egyharmadát teszi 
ki a feljegyzéseknek, ami sokat elmond a zsoldosok és a helyi lakosság 
közötti kapcsolatok intenzitásáról.

117  Archives départementales de la Côte-d’Or B.2750 f. 1. Dijon, Franciaország.
118  Archives départementales de la Côte-d’Or 1. F.365 Compte de Baillage de Auxois 
F. 58–59. Dijon, Franciaország.
119  Guigue, 1886. Pièce Justificative LXVI. 351.
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A. ábra: A zsoldosokhoz kapcsolodó bűnesetek megoszlása fajtánként az Auxois-i 
bailliage-ban 1364-1366

Ha megvizsgáljuk, hogy milyen bűnesetek kapcsolódnak hozzájuk, 
akkor B. ábrából megállapítható, hogy a zsoldosok leggyakoribb kap-
csolata a helyi lakossággal nem a kereskedelem és a fosztogatás volt, 
hanem azt egyéb, a két előbbi kategóriába be nem sorolható esetek tették 
ki, amibe a kémkedés is beletartozik, így összesen 46,47% tartozik ebbe 
a kategóriába. Ami a zsoldosok és a helyi lakosság közti kereskedelmet 
illeti, a routiers-ktől a lakosok több rabolt árut vagy jószágot vásárol-
tak, mint amennyit eladtak a zsoldosoknak. A zsoldosoknak eladott áru 
jellemző módon a számukra fontos eszközök voltak, mint ahogy azt 
Simonin de Servey esetében is történt, “aki Chastel de Chevigney-ben 
szolgált deákként és csizmákat, illetve sarkantyúkat adott el az angolok-
nak akik Flavigny-ből jöttek és szintén vásároltak tőlük lopott holmit… 
120 forintra büntették”.120 A helyi lakosságból a feljegyzések szerint 
és zsoldosokkal ugyanolyan mértékben kereskedtek az emberek, mint 
amennyire a zsoldosokkal együtt fosztották ki honfitársaikat. 

B. ábra A zsoldosokhoz kapcsolódó bűnesetek aránya az összbűnesetekhez képest 
az Auxois-i bailliage-ban 1364-1366

120  Archives départementales de la Côte-d’Or B. 2748 f.3 v. Dijon, Franciaország.
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Összegzés

A brétigny-i béke nehéz helyzetbe hozta a zsoldos csapatok kapitá-
nyait, mivel az addigi munkaadóik sorra bocsátották el őket, így felke-
rekedve és elvándorolva az addig megszokott régiókból érkeztek meg 
a Francia Királyság és a Német-Római Birodalom határvidékére, ahol 
egy szűk mezsgyén ellensúlyozva a guerres juste és a guerres criminelle 
között kellett gondoskodniuk a napi betevő falatról kompániájuk részére. 
Amint azt láthattuk, egy rossz döntés fatális következményekkel járt, 
mind a kapitányok, mind az egyszerű routiers-k számára. Nem vélet-
len, hogy amikor Seguin de Badefol elfoglalta Anse városát, az általa 
kiadott leveleket úgy írta alá, mint “Anse kapitánya a navarrai király 
nevében.”121 A zsoldosok a társadalmi elfogadottság határán egyensú-
lyoztak, volt rá példa, hogy bizonyos feltételeket betartva egy városba 
szabadon mozoghattak, pl. Louis Roubaud végigkergethette Limousint 
Brioude városán, miután mindketten leadták fegyvereiket, máskor meg 
Jean Double-t egy királyi kegyelemlevél sem menti meg a kivégzéstől. 
Szintén az ő példája mutatja, hogy voltak a zsoldosok között olyanok, aki 
megpróbáltak visszatérni a társadalomba, mint láthattuk több–kevesebb 
sikerrel. A kapitányok közül csak azoknak sikerült, akik hűségesen kitar-
tottak az egyik vagy másik oldalon. Ilyen volt az Arnaud de Cervole és 
Merész Fülöp, vagy az Eustache d’Aubricourt és a Fekete Herceg közötti 
kapcsolat. A Fénetrange-ok szintén jó példával szolgáltak, hogyha hűsé-
gesek maradtak a helyi arisztokráciához, akkor hosszútávon alkalmazták 
őket, akár egyenrangú félként bevonva a legfontosabb szerződésekbe is. 
Természetesen az erőszakos haláltól még legóvatosabb kapitányok sem 
menekültek meg. Amikor Arnaud de Cervole-t Mâcon közelében ledöfte 
egy társa, nem véletlen, hogy”sokan örültek neki.”122 Az is látható, hogy 
a helyi lakosság és a zsoldosok közötti kapcsolatot alapvetően az erőszak 
határozta meg, amiben legtöbbször az előbbi volt a szenvedő fél, bár 
számos példa van arra, hogy a zsoldosokkal sem bántak sokkal humá-
nusabban a lakosok, vagy a helyi adminisztráció, ha alkalmuk nyílt rá. 
Ugyanakkor az auxois-i bailliage-al kapcsolatos kutatás jól mutatja, hogy 
ez a kapcsolatrendszer sokkal árnyaltabb volt, mint az első látásra tűnik. 
Amint az látható volt, a helyi társadalom minden rétege érintett volt a 
zsoldosokkal kapcsolatos kollaborációban és minden harmadik eset, 
amelyet Guillaume de Clugny feljegyzett, routiers-hez kapcsolódik. Ha 

121  Guigue, 1886. 107–108.
122  d’Oregmont, Pierre: Chronique des règnes de Jean II et Charles V (Les Grandes 
Chroniques de France). Szerk. Delachenal, Roland. Paris, 1916. T. II.18.
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az a kijelentés nem is igaz helyi társadalom egészére, hogy megtanultak 
együtt élni a routiers-kel, de számosan akadtak közöttük olyanok, akik 
profitáltak a helyzetből. Mégis a korabeli emberek többsége a mélyen 
egyetértett V. Orbán pápával, amikor a zsoldosok ellen kihirdetett Clamat 
ad Nos pápai bullában a következőket írta: 

“Kiált hozzánk a földről sok hívünk kiontott ártatlan vére, kiált az 
árvák, özvegyek és más száműzöttek és kifosztottak szerencsétlen töme-
ge; kiáltanak a meggyalázott és felgyújtott templomok és az elhagyott 
kolostorok, egyben a nemesek és plebejusok, a gazdagok és szegények 
Franciaországban, hogy anyaegyházunknak a kebelétől elidegenült fiai 
ellen – akik utálatos tettekkel saját fivéreikkel, tudniillik a keresztény 
nemzetekkel szemben vétkeztek, hűtlenek módjára dühöngnek – lépjünk 
fel az apostoli szék hatalmával (amely kötelességének érezte, amikor 
meglátta, hogy nincs más, aki javítana ezen, tetteivel akadályozni az 
istenteleneket és – amennyire tud – segíteni az elnyomottaknak szeren-
csétlenségük közepette), hogy az ő aljasságukat visszaszorítsuk, és hogy 
ne garázdálkodhassanak tovább.”123

123  Rinaldi, 1691. 442.


