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Az Ottók és a Száliak birodalmi egyházának 
néhány problémája 

 
 
A birodalmi egyház (Reichskirche) fogalma alatt hagyományosan a Német-
Római Császárság belső politikai, társadalmi, gazdasági és katonai viszonyait a 
10-12. században alapvetően meghatározó intézményt értjük. A birodalmi 
egyház kifejezés nem új keletű: már a Frank Birodalom idején is ismertek olyan 
kifejezések, mint ecclesia regis, ecclesia imperatoris,1 vagy ecclesia sub dicione 
et tuitione regis/regiminis nostri (consistentes).2 Ezekkel a terminusokkal 
azonban óvatosan kell bánnunk, ugyanis kiderül, hogy nem az egyházról, mint 
vallási-politikai világszervezetről, hanem az egyes egyházakról, vagyis 
püspökségekről, érsekségekről, apátságokról, vagy akár kisebb plébániákról, 
kápolnákról van szó. Josef Fleckenstein meghatározása a birodalmi egyházról 
igen találó és további vitákra teremt lehetőséget: szerinte a birodalmi egyház az 
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egyes egyházat jelenti, de magában hordozza annak jogi minőségét, vagyis hogy 
az egy birodalmi egyház és része az egész birodalmi egyházi struktúrának 
(Reichskirchenstruktur). Így a birodalmi egyház elsősorban egy jogi fogalom 
(Rechtsbegriff); egy egyház akkor lesz birodalmi egyház, ha felvételt nyer a 
birodalom jogába (in jus regni).3 A birodalmi egyház tehát valamennyi 
birodalmi jogban lévő egyház összessége, amelyek a „király hatalma és oltalma 
alatt”4 állnak és amely fölött az uralkodó ex iure suscepti regni5 rendelkezik. 

Az Ottók és a Száliak egyházpolitikája nem új keletű, hanem részben 
folytatását jelenti a Karolingok egyházszervező tevékenységének, akik hatalmat 
gyakoroltak az egyes érsekségek, püspökségek és apátságok fölött,6 de ezt a 
hatalmat egy kvázi szövetségi viszony létrehozásával kívánták megvalósítani.7 A 
Frank Birodalom egyháza ún. Landeskirche, vagyis kb. országos egyház volt, 
amely azt jelentette, hogy az egyház közigazgatási határai egybeestek az ország 
közigazgatási határaival, az egyházi igazgatási egységek, úgy mint az apátságok, 
püspökségek, érsekségek pedig megfeleltek a világi közigazgatás 
részegységeinek (hercegségek, grófságok, őrgrófságok stb.). Ugyanakkor 
államegyház (Staatskirche) is volt, ami magában foglalta azt, hogy az egyház 
nem kizárólag közigazgatási, hanem gazdasági és művelődési-kulturális 
feladatokat is ellátva végső soron az államhatalom közvetlen letéteményese lesz 
az alattvalók számára.8 Az Ottók, különösen I. Ottó eleve úgy alakította ki a 
birodalmi egyház rendszerét, hogy az egy erős hatalmi ballasztot képezzen a 
lázadó, megbízhatatlan törzsi hercegekkel szemben,9 okulva a 953/54-es 
Liudolf-féle felkelés tapasztalataiból; abban a történelmi szituációban ez tűnt a 
legelfogadhatóbb modus vivendi-nek. A Karolingok és az Ottók, majd a Száliak 
között jelentős különbség volt az egyház kormányzásának jogi alapjaiban is: az 
Ottók a germán magánegyházat (Eigenkirche) tekintették elsősorban példának, 
ami azt jelentette a gyakorlatban, hogy a birodalmi egyház tagjai mintegy az 
uralkodó magánegyházai is egyben.10 A Karoling és Ottó-kori egyházpolitika 
                                                
3 FLECKENSTEIN, Josef: Grundlagen und Beginn der deutschen Geschichte (Deutsche Geschichte. 
Herausgegeben von Joachim Leuschner. Band 1). Göttingen, 1980 (a továbbiakban: Fleckenstein: 
Dte Geschichte), 148. 
4 lásd 3. jegyzet 
5 DD H III (MGH Diplomatum regum et imperatorum Germaniae, tomus V. Heinrici III. 
diplomata. Die Urkunden der deutschen Könige und Kaiser. Fünfter Band. Die Urkunden 
Heinrichs III. Hgg. von Harry BRESLAU und Paul KEHR. Berlin, 1931), n. 18. 
6 WERMINGHOFF, Albert: Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter. Leipzig, 
1913, 11ff, 55. 
7 FLECKENSTEIN, Dte Geschichte, 146. 
8 WERMINGHOFF, 12 
9 FLECKENSTEIN, uo. 
10 WERMINGHOFF, 55. 
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közötti igen lényeges különbség még az is, hogy a Karolingok az egyházat 
korántsem vonták be olyan mértékben a hadseregszervezésbe, mint azt az Ottók 
tették. A rendszer működésének elméleti alapjai roppant egyszerűek: az Ottók és 
a Száliak hozzájuk közel álló személyeket – gyakran családtagjaikat,11 vagy a 
nemzetségükbe tartozókat12 –, sokszor a helyi jelöltek félreállításával, illetve 
megkerülésével ültették tekintélyes egyházi hivatalokba, adtak nekik 
püspökségeket, apátságokat azért, hogy ezzel is erősítsék helyi szinten az 
uralkodói hatalmat.13 Az egyháziak megválasztása szigorú szabályok szerint 
történt, egyhangú döntéssel, habár a végső döntésben az uralkodó választása volt 
a fontos. A választás egyszerre volt a „nép” választása, amely egyhangú kellett, 
hogy legyen, a király választása, aki minden alattvalója felett hatalmat gyakorolt 
és Isten választása is, amely megkérdőjelezhetetlen volt.14 Az egyház fölötti 
ilyen mértékű befolyás nem volt öncélú: nem csak belföldön, de a külvilág felé 
is reprezentálni igyekeztek ezzel a korai német-római császárok uralkodói 
hatalmukat. Ez az erődemonstráció különösen a pápaság irányában volt fontos, 
mert annak a befolyása rendkívül veszélyes lehetett volna a császári hatalom 
számára.15 A birodalomban az egyház szerepét és feladatait kiválóan ismerteti 
Ruotger életrajza Bruno-ról, I. Ottó fivéréről, akinek kölni érsekként 
oroszlánrésze volt a birodalmi egyház intézményrendszerének kiépítésében. 
Eszerint Isten a királyi hatalmat főpapi hatalommal is kiegészítette,16 így érthető 
módon a birodalmi papság e hatalom alá van vetve. Az uralkodói hatalom isteni 
eredetét nagyon jól kifejezi a koronázás ceremóniája. Widukind corvey-i apátnál 

                                                
11 Ruotgeri Vita Brunonis archiepiscopi Coloniensis, in: MGH SS rer. Germ. n. s. tom. X. (MGH 
Scriptores rerum Germanicarum, nova series, tomus X. Hgg. von Irene OTT. Weimar, 1951), 6-7. 
12 Erről részletesebben lásd, K. LEYSER: Maternal Kin in Early Medieval Germany. A Reply, in: 
Past and Present, 49. (1970), 126-134. 
13 Timothy REUTER: The ‘Imperial Church System’ of the Ottonian and Salian Rulers: a 
Reconsideration, in: JEH, 33. (1982), 348. 
14 August NITSCHKE: Die Einstimmigkeit der Wahlen im Reiche Ottos des Großen, in: MIÖG 70, 
1962, S. 29-59, különösen 30ff 
15 Leo SANTIFALLER: Zur Geschichte des ottonisch-salischen Reichskirchensystems 
(Sitzungsberichte der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Phil.-Hist. Klasse 229/1) 
Wien, 19642, 40.; a Szász és a Száli császárok, valamint a pápaság viszonyához részletesebben 
lásd: Mathilde UHLIRZ: Kaiser Otto III. und das Papsttum, in: HZ 162, 1940, S. 258-268; Harald 
ZIMMERMANN: Die Deposition der Päpste Johannes XII., Leo VIII. und Benedikt V., in: MIÖG 68, 
1960, S. 209-225; uo.: Papstabsetzungen des Mittelalters. I. Die Zeit der Karolinger, in: MIÖG 69, 
1961, S. 1-84; uo.: Papstabsetzungen des Mittelalters. II. Die Zeit der Ottonen, in: MIÖG 69, 1961, 
S. 241-291; uo.: Papstabsetzungen des Mittelalters III. Das Zeitalter der Kirchenreform, in: MIÖG 
70, 1962, S. 60-110 
16 Ruotger, 19.: „cum video per Dei omnipotentis gratiam nostro imperio regale sacerdotium 
accessisse” 
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találunk színes leírást a koronázásról.17 Ottót az édesapja, I. (Madarász) Henrik 
halála előtt utódjául jelölte.18 A 936 augusztusában Aachenben megtartott ünnepi 
koronázáson Hildibert mainzi érsek (Widukindnál pontifex maximus19) állt a 
„főpapok egész rendjének” élén, az „egész néppel” együtt.20 Az érsek a nép elé 
vezette a választott új uralkodót és a jóváhagyásukat kérte a leendő király 
személyéhez, akit „Isten kiválasztott és Henrik király úr korábban már 
kijelölt”.21 Ezután Ottó megkapta a királyi jelvényeket: a kardot az övvel 
(„gladio cum balteo”), a bő gyapjúköpenyt a karkötővel („clamis cum 
armillis”), a királyi pálcát és a jogart („baculus cum sceptro”) és a koronát 
(„diadema”).22 A koronát a mainzi érsek és Wichfrid kölni érsek helyezte az 
uralkodó fejére, de előtte az uralkodót olajjal felkenték, amely a Szentlélek 
kegyelmének a jelképe az egyházi felfogás szerint.23 A felkenéssel a király – és 
nem csak az Ottók, hanem a koraközépkori Európa királyai általában – egyfajta 
„ember-Isten” lett, amely magában egyesíti a főpap és az uralkodó funkcióit.24 A 
Tractatus Eboracenses szerint a királyt a felkenéssel eltölti az isteni erő és 
kegyelem, így amit tesz, nem mint ember teszi, hanem mint Isten és Krisztus 
(„Unde et rex Deus et Christus est, sed per gratiam, et quicquid facit non homo 
simpliciter, sed Deus factus et Christus per gratiam facit”).25 A koronázással a 
király egyházi tisztségek birtokosa is lett, többek között Szűz Mária aacheni 
egyházának az egyik kanonoka, vagy a kölni és utrechti székeskáptalan 

                                                
17 Widukindi monachi Corbeiensis rerum gestarum Saxonicarum libri tres, (MGH SS rer. Germ. in 
usum scholarum ex MGH separatim editi. Fünfte Auflage, in Verbindung mit H-E LOHMANN, neu 
bearbeitet von Paul HIRSCH. Hannover, 1935), 63-66. 
18 Widukind, 63. II 1. 
19 Widukind, 64; a mainzi érsek vezette többnyire a koronázásokat egészen a 11. század derekáig 
(Werminghoff, 51.) 
20 Widukind, uo.: „cum universo sacerdotali ordine et omni plebe” 
21 Widukind, 65.: „a Deo electum et a domino rerum (helyesebben: regum) Heinrico olim 
designatum…regem factum Oddonem” 
22 Widukind, uo. 
23 Widukind, 66. II 1. 
24 Tractatus Eboracenses IV. in: MGH Ldl (Libelli de lite imperatorum et pontificum) 3, Hannover 
1897, hgg. von Ernst Dümmler, 664: „Nam verbi gratia Aaron, primus ex unctione pontifex, et 
Saul primus ex unctione rex alius vir erat impersona sua et alius in spiritu et virtute. Quoniam 
quidem iste impersona sua erat Aaron, ille autem Saul; in spiritu vero et virtute nequaquam, sed 
christus Domini…Una, qua per conditionem nature ceteris hominibus congrueret, altera qua per 
eminentiam deificationis et vim sacramenti cunctis aliis precelleret. In una quippe erat naturaliter 
individuus homo, in altera per gratiam Christus, id es Deus homo”. A szerző tehát ószövetségi 
példákkal igyekszik alátámasztani a koraközépkori királyság kettős természetének (isteni és 
emberi) tételét; Ernst Hartwig KANTOROWICZ: The King’s Two Bodies. A Study in Mediaeval 
Political Theology, New Jersey, 1957, 46ff. 
25 MGH Ldl 3, 667. 
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canonicus honorarius-a lett.26 Korántsem volt ritka eset, hogy az uralkodó vagy 
bármilyen más világi személy tagja legyen egy egyházi konventnek; még jóval a 
tárgyalt korszakunkon túl, 1318-ban is van erre példa, mint például IV (Bajor) 
Lajos és az előbb említett aacheni egyház esetében.27 

Mi volt az eredete ennek a rendkívüli hatalomnak? Madarász Henriket 919 
májusában választották német királlyá, pontosabban az utolsó keleti frank 
uralkodó, I. Konrád nevezte meg utódjaként, még a 918. december 28-án 
bekövetkezett halála előtt.28 Döntését a frankok és a szászok is jóváhagyták a 
fritzlari gyűlésen, ahol sor került a szász herceg megválasztására is, sőt 
Widukind már egy de facto-uralomról is beszél.29 A kutatás nehézségét 
megnehezíti az, hogy nincs kortárs tudósítás az eseményekről, csak későbbi 
kompilációk és politikailag elfogult tudósítások (Widukind, Cremonai 
Liutprand, Continuator Reginonis), amelyek említést tesznek I. Konrád 
felajánlásáról.30 Walter Schlesinger szerint Konrád döntésének okai 
ismeretlenek; de arról már ő is említést tesz, hogy a svábok és a bajorok nem 
fogadták el a haldokló király választását; ezzel szemben Gunther Wolf újabb 
kutatásai rávilágítottak arra, hogy tisztán dinasztikus és politikai okokból, I. 
Konrád nem a saját mostohafiát, Arnulf bajor herceget jelölte ki utódjául, hanem 
Madarász Henriket.31 Tette ezt mindannak ellenére, hogy Arnulf igényei a német 
trónra mind hatalmi, mind pedig jogi szempontból sokkal megalapozottabbak 
voltak, mint Henriké. A történeti hagyományban az a kép maradt fenn Arnulfról, 
hogy ő egy „lázadó”, s bajorországi uralma pedig, amelyet az I. Henrikkel 
szemben való ellenállásra használt fel, egyfajta „ellenkirályság”.32 Ha ezt a tényt 
elfogadjuk, akkor azt kell látnunk, hogy I. (Madarász) Henrik, valamint 
utódainak, az Ottóknak a hatalma korántsem nyugodott szilárd jogi alapokon. 
Így ezt a hatalmat más módon kellett legitimálni, amelyben az egyház sietett a 
Szász dinasztia megsegítésére. Ennek ellenére nem mondhatjuk azt, hogy akár 
Henrik, akár I. Ottó függő helyzetbe került volna az egyháztól, hiszen Madarász 
                                                
26 WERMINGHOFF, 52; az uralkodók kanonoki szerepét részletesen tárgyalja Aloys SCHULTE: 
Deutsche Könige, Kaiser, Päpste als Kanoniker an deutschen und römischen Kirchen, in: HJb 54 
(1934), 137-77 (a továbbiakban: SCHULTE, Kanoniker) című tanulmánya. 
27 MGH Const. V. (MGH Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, tomus V. Ed. 
Jakob SCHWALM. Hannover – Leipzig, 1909-13) 404-405. 
28 Widukind 38, I 25; Georg WAITZ: Jahrbücher des deutschen Reiches unter König Heinrich I, 
Leipzig, 1885 35f, 201ff (a továbbiakban: WAITZ, Jbb. H I).  
29 WAITZ, Jbb. H I 40; Widukind 27, I 16. 
30 Walter SCHLESINGER: Die Königserhebung Heinrichs I., der Beginn der deutschen Geschichte 
und die deutsche Geschichtswissenschaft, in: HZ 221 (1975), 534f. 
31 SCHLESINGER, 536. oldal; Günther WOLF: Das sogenannte „Gegenkönigtum” Arnulfs von 
Bayern 919, in: MIÖG 91 (1983), 375-400, főleg 381. 
32 WOLF, 385, 388ff. 
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Henrik a felkenést utasította vissza, I. (Nagy) Ottó pedig a választási ígéretet.33 I. 
Ottó hatalmának megszilárdításához egy külső „segítség” járult hozzá: a 
kalandozó magyarok. 

Az Ottók hatalmának isteni eredetének hitét, így uralmuk legitimálását 
nagyban elősegítette az egyház támogatása, valamint a kalandozó magyarok 
felett aratott győzelem. Ha Widukindot olvassuk, láthatjuk, hogy az egyszerű 
alattvalók szemében ez a fényes győzelem, amit a pogány magyarok felett 
aratott Madarász Henrik, majd annak fia, I. Ottó, csak azt igazolhatja, hogy Isten 
kegyelme a Szász-dinasztiával van – persze nem árt némi óvatossággal 
kezelnünk a Szász-házzal rokon corvey-i apát kissé propagandisztikus művét.34 
Carl Erdmann egyik tanulmányában ugyancsak rávilágított arra, hogy szoros 
összefüggés van Ottó Lech-mezei győzelme és császárrá koronázása között, 
mivel XII. János pápa két oklevelében is megemlékezik nem csupán a magyarok 
fölött aratott diadalról, hanem a pogányok fölött aratott korábbi és majdani 
győzelmekről, utalást tesz Szent Lőrincre (az augsburgi csata augusztus 10-én, 
Szent Lőrinc ünnepén zajlott), valamint a pogányok elleni háború és a 
pogánymisszió kapcsolatára is.35 Így I. Ottó, mint a pogányok legyőzője, az 
egyház szemében is érdemes volt a világ akkori leghatalmasabb – vagy 
legalábbis annak tekintett – birodalmának koronájára.36 Az egyház azonban nem 
csak a császári hatalom megszerzésében, hanem fenntartásában is partnere volt a 
Szász és a Száli császároknak.  

Az udvari kápolna (Hofkapelle) volt az egész birodalmi egyházszervezet, 
valamint a birodalmi adminisztráció központja. Feladatai között szerepelt a 
mindennapi istentiszteletek lebonyolítása, békeidőben a királyi udvarban 
éppúgy, mint háború idején a királyi táborban.37 Az udvari kápolna élén az 
archicapellanus, későbbi elnevezés szerint a capellanus állt.38 Az Ottók és a 

                                                
33 SCHLESINGER, 539. 
34 Widukind 127 f, III. 46 a következőket írja: „Et his dictis, arrepto clipeo ac sacra lancea, ipse 
primus equum in hostes verit, fortissimi militis ac optimi imperatoris officium gerens”. A győztes 
királyt tehát katonái a régi szokás szerint pajzsra emelték. A III. 49 alatt már ezt olvashatjuk: 
„Triumpho celebri rex Oddo factus gloriosus ab exercitu pater patriae imperatorque apellatus 
est”. Widukind tehát nem állít kevesebbet, mint hogy a győztes uralkodót a saját serege a „haza 
atyjává és császárrá” kiáltotta ki. 
35 Carl ERDMANN: Der Heidenkrieg in der Liturgie und die Kaiserkrönung Ottos I., in: MIÖG 46, 
1932, S. 129-142, főleg 135f. 
36 ERDMANN, 137; Hans HIRSCH: Der mittelalterliche Kaisersgedanke in den liturgischen Gebeten, 
in: MIÖG 44 (1930), 1-20. Erdmannhoz hasonlóan Hirsch is liturgiatörténeti szempontból 
vizsgálja a császárság isteni eredetének kérdését. 
37 MGH SS V (MGH Scriptores in folio, tomus V. Ed. Georg Heinrich PERTZ. Hannover, 1844) 380, 
475; MGH SS IX (MGH Scriptores in folio, tomus IX. Ed. Georg Heinrich PERTZ. Hannover, 1851) 108. 
38 WERMINGHOFF, 53. 
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Száliak korának capellája szintén Karoling eredetű;39 azonban ez a capella 
korántsem volt egységes, különösen társadalmi szemszögből nézve nem. A 
capella egyszerű írnokai, hivatalnokai alig érintkeztek az arisztokrata 
származású capellanusokkal, még ha érdekeik azonosak voltak. Emiatt a 
capellanusok egy jelentős része nem is találkozott az uralkodóval.40 Ugyanakkor 
nem mondható általánosnak az, hogy a Hofkapelle minden tagja valamilyen 
birodalmi egyházi méltóságot kapott; számos alkalommal nem egykori 
capellanusok jutottak tekintélyes hivatalokhoz.41 Ezek a capellák széles körű 
műveltséggel rendelkező hivatalnokokat alkalmaztak, így ezek az intézmények 
már az Ottók korában is a professzionális közigazgatás letéteményesei voltak; az 
általuk kiadott oklevelek ismertek voltak jellegzetes, a kor többi oklevelétől 
eltérő retorikai fordulataikról.42  

A birodalmi egyháznak szerepe volt a királyi udvartartás ellátásában is. A 
korai középkorban nem létezett állandó székhelyű királyi udvartartás, így az 
udvar – beleértve a capella – ellátásának kötelezettsége a felkeresett egyházakat 
terhelte.43 Ez azt jelentette, hogy a felkeresett székeskáptalanokat az uralkodó 
kisajátíthatta a saját udvari kápolnája számára.44 A királyi udvartartás és a 
birodalmi egyházak kapcsolatát részletesen vizsgálta a keletnémet történész, 

                                                
39 Ezt részletesen tárgyalja FLECKENSTEIN a Die Hofkapelle der deutschen Könige, I: 
Grundlegung. Die karolingische Hofkapelle (Schriften der MGH, XVI/1, Stuttgart, 1959) című 
munkájában. 
40 REUTER, 352; Liège-i Anzelm, Gesta episcoporum Tungrensium, Traiectensium et Leodiensium, 
MGH SS VII (MGH Scriptores in folio, tomus VII., ed. Georg Heinrich PERTZ. Hannover, 1846) 
215-216, 219-220: Anzelm Wazo (Wado) Liège-i püspök életét írja le, akinek az egyházi karrierje 
tipikusnak mondható a Száli-dinasztia virágzó szakaszában (Wazo 1031-ben került Liège-ből az 
udvari kápolnába, majd 1041-ben püspök lett). 
41 Josef Fleckenstein kutatásai szerint például 919 és 1056 között Speyernek, Verden-nek és Metz-
nek olyan püspökei voltak, akik korábban nem álltak a capella szolgálatában; ugyanakkor Worms, 
Würzburg, Köln, Augsburg és Bamberg legfőbb klerikusai szinte kizárólag ebből a körből kerültek 
ki (Die Hofkapelle der deutschen Könige [Schriften der MGH, XVI/2] Stuttgart, 1966, 2 Bd; a 
továbbiakban: FLECKENSTEIN, Hofkapelle 2. Bd.], 52-53, 75, 114-115, 211-212, 224-226, 289-
290). 
42 Heinrich FICHTENAU: Rhetorische Elemente in der ottonisch-salischen Herrscherurkunde, in: 
MIÖG 68 (1960), 39-62. 
43 WERMINGHOFF, 53-54.; ilyen kötelezettségek voltak például a gistum, ami a királyi udvarnak a 
főpapi palotában való vendéglátását jelentette, vagy a servitium/servitium regis, ez pedig többek 
között azt foglalta magában, hogy a püspökök és apátok ételt és italt küldenek a királyi udvar 
számára, ha az nem az ő egyházi birtokukon tartózkodik (REUTER, 364.). Voltak azonban 
viszonylag állandónak mondható uralkodói rezidenciák, ahol egyes királyok, császárok 
gyakrabban megfordultak, ilyen például Aachen III. Ottó (983-1002) és Merseburg II. Henrik 
uralkodása alatt (REUTER, 364-365). 
44 FLECKENSTEIN, Hofkapelle 2. Bd., 151-155. 
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Eckhard Müller-Mertens.45 Müller-Mertens koncepciójának a lényege az, hogy 
az úti feljegyzések helye és ideje alapján részletesen feltérképezte I. Ottó 
udvartartásának mozgását a német király, majd német-római császár 
uralkodásának ideje alatt. Az már első pillantásra feltűnő hogy 936 és 973 között 
a birodalmi gyűlések, zsinatok, így nyilvánvalóan a királyi udvar tartózkodási 
helyei között olyan települések szerepelnek, mint Aachen (annak ellenére, hogy 
már a Karolingok óta koronázási hely), Frankfurt, vagy Quedlinburg, amelyek 
(Quedlinburg apácazárdáját leszámítva) a korszakban nem tartoznak a 
jelentősebb birodalmi egyházak közé; az érsekségek közül Mainz mindössze 
egyetlen egyszer fordul elő (937 pünkösdjén),46 Köln pedig négy alkalommal 
(953, 956, 958, 965).47 Más uralkodókra is jellemző volt a korszakban, hogy 
bizonyos egyházi birtokokat előnyben részesítettek, mint például II. Henrik 
Merseburgot és Paderbornt.48 

Ha megnézzük ezeket a birodalmi központokat, szembeötlő különbségek 
fedezhetők fel az Ottók és a Száliak utazási szokásai között. A birodalmon belül 
majdnem egy évszázadig Szászország volt a legfontosabb királyi terület. Karl 
Jordan és E. Müller-Mertens kutatásai szerint a legkedveltebb királyi pfalz 
Magdeburg volt, 22 felkereséssel (lásd az 1. táblázatot).49 Ezt követte 
Quedlinburg, Frankfurt, Ingelheim, Aachen; az egyházakat azonban – és ezt a 
kiadott oklevelek száma is mutatja – nem egyforma mértékben vették igénybe.50 
A szász főpapság azonban nem csak az Ottók, de még a Száli császárok idején is 
fontos szerepet játszott a birodalmi közigazgatásban: I. Henrik és II. Henrik alatt 
a birodalmi püspökök és érsekek közül huszonheten a hildesheimi 
székeskáptalanból jöttek.51 A Száliak trónra léptével a hatalmi súlypont egyre 
inkább a Közép-Rajna-, a Majna-vidékre, a Worms- és a Speyergau-ra (a Száliak 

                                                
45 Eckhard MÜLLER-MERTENS: Die Reichsstruktur im Spiegel der Herrschaftspraxis Ottos des 
Grossen. Mit historiographischen Prolegomena zur Frage Feudalstaat auf deutschem Boden, seit 
wann deutscher Feudalstaat? Berlin (Ost), 1980. UŐ.: Reichsintegration im Spiegel der 
Herrschaftspraxis Kaiser Konrads II. Weimar, 1992. 
46 MÜLLER-MERTENS Otto d. gr., 267.; DD O I (MGH Diplomatum regum et imperatorum 
Germaniae, tomus I. Conradi I. Heinrici I. et Ottonis I. diplomata. Die Urkunden der deutschen 
Könige und Kaiser. Erster Band. Die Urkunden Konrad I. Heinrich I. und Otto I. Hgg. von 
Theodor SICKEL. Hannover, 1879-1884), n. 8. (937. május 23.) 
47 MÜLLER-MERTENS Otto d. gr., 267f DD O I, n. 194., 195., 288., 289., 290., 291., 292. 
48 FLECKENSTEIN, Hofkapelle 2. Bd., 218f. 
49 Karl JORDAN: Sachsen und das deutsche Königtum im Hohen Mittelalter, in: HZ 210 (1970), 
537. 
50 JORDAN, 58; Carl BRÜHL: Fodrum, Gistum, Servitium regis (Kölner historische Abhandlungen 
XIV), Köln, 1968, 121ff. 
51 Hans – Walter KLEWITZ: Königtum, Hofkapelle und Domkapitel im 10. und 11. Jahrhundert, in: 
AUF 16 (1939), 102ff, főleg 109. 
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eredeti törzsi területei), valamint az addig viszonylag periférikus Bajorországra 
tevődött át (lásd 2. táblázat).52 Így lehetséges az, hogy az Ottók korában 
kitüntetett szerepet játszó Frankfurt IV. Henrik korára teljesen jelentéktelenné 
válik, és ez lett a sorsa számos szász városnak is, mint például Merseburg, 
Magdeburg, vagy Quedlinburg, ahol I. Ottó még birodalmi gyűlést is tartott. A 
Szász dinasztia idején alig felkeresett Speyer viszont fontos hatalmi központ, 
valamint a Száliaktól kezdve a német-római császárok nekropolisza lett, majd 
két évszázadra.53 

Az egyházak látogatásához szorosan fűződik a királynak tett természetbeni 
szolgáltatások (servitia regis) intézménye. Ilyen szolgáltatások tartoztak bele, 
mint fodrum, illetve gistum, tehát a királyi udvar helyben történő ellátása, vagy 
az ételek és nyersanyagok szállítása az udvarba, a servitia; ezek összefoglaló 
elnevezése – amelybe már a katonai szolgálat is beletartozik – a servitium regis. 
Ezeket a szolgáltatásokat vizsgálták Bruno Heusinger és Dietrich von Gladiss.54 
Von Gladiss a remiremonti, a werdeni birodalmi apátságok és szászországi 
valamint frankföldi kolostorok szállítási kötelezettségeit hasonlította össze, a 
fennmaradt IV. Henrik-kori oklevelek alapján. Ezekből kiderül, hogy míg 
Remiremont évente 80 véka gabonát (modii frumenti) volt köteles szállítani, 
addig Werden egyet sem. Werden ezzel szemben évi 95 véka zabbal (modii 
avenae) tartozott. Remiremont évi 60, Werden 68, addig a szász kolostorok 
csupán 30, a frankok pedig 40 sertést (porci, porcelli, porcelli lactantes, 
laterales porci, victimae) szállítottak. Baromfiak (anseres, gallinae, pulli) 
esetében még nagyobb volt az aránytalanság: Remiremont évente 400, Werden 
195, Szászország és Frankföld apátságai pedig mindössze 50-50 darab tyúkkal 
tartoztak55 IV. Henrik udvarának. Világosan látszik tehát, hogy az egyes 
apátságok, püspökségek korántsem egyenlő mértékben vállaltak szerepet a 
királyi udvar ellátásában, így jelentőségük sem egyforma volt. A 11. század 
közepén kezdődött el az a folyamat, amely a 12. századra tetőzött be, miszerint a 
természetbeni szolgáltatásokat egyre inkább a pénz váltotta fel, megszüntetve 
ezzel a servitiát és a többi szolgáltatást, vagy legalábbis gyökeresen átalakította 
tartalmukat.56 

                                                
52 JORDAN, 543. 
53 SCHULTE, Kanoniker, 148. 
54 Bruno HEUSINGER: Servitium regis in der deutschen Kaiserzeit (mit 4 Tafeln), in: AUF 8 (1923) 
26-159; Dietrich von GLADISS – Alfred GAWLIK: Das Serviitum regis der Reichsabtei Remiremont, 
in: DA 30 (1974) 216-229. 
55 v. GLADISS – GAWLIK, 224. 
56 v. GLADISS – GAWLIK, 225; HEUSINGER, 38ff; BRÜHL, 202ff. 
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Az uralkodónak nyújtott szolgáltatások körébe tartozott a háborúkban való 
részvétel. A birodalmi egyház adta az Ottók és a Száliak hadseregének egy 
tekintélyes részét.57 E tekintetben is már meglévő frank hagyományokat vitt 
tovább I. Ottó, és a birodalmi egyházat katonai értelemben is a hatalma 
támaszává tette.58 Első pillantásra ez tűnik a legproblematikusabbnak azon 
„szolgáltatások” közül, amelyekkel a német-római birodalmi egyház tartozott 
császári urának. A püspökök és egyháziak háborús szerepvállalására már a 
Római Birodalom utolsó évszázadaiban sor került, a barbár népvándorlás 
zűrzavaros időszakában, amikor az államrezon egyedüli letéteményese sok 
esetben kizárólag az egyház volt.59 A klérus harci részvételének elvi lehetőségét 
Szent Ágoston és Gratianus munkássága teremtették meg,60 noha az egyház 
hozzáállása a kérdéshez sokáig igen ambivalens volt, sőt, bizonyos mértékig ez a 
kettősség mindvégig meg is maradt.61 A 10-11. század során, a vikingek és a 
magyarok elleni harcok miatt a (védekező) háború pozitív megítélést kapott az 
egyházon belül.62 A birodalmi egyház Ottó-kori háborús szerepvállalásának 
klasszikus dokumentuma az Indiculus loricatorum.63 Ez egy jegyzéke azoknak a 
kontingenseknek, amelyeket világi és egyházi hatalmasságok küldtek II. 
Ottónak, a császár itáliai hadjáratára. Időpontja körül mára már egyetértés 
alakult ki: Philipp Jaffé 980-ra tette a kiadási évét, Ludwig Weiland 981-re, ezt a 
későbbi történészek nagy többsége is elfogadta; újabban Mathilde Uhlirz volt az, 
aki a 983-as év mellett foglalt állást, de ezt Karl F. Werner megcáfolta, aki 

                                                
57 E témában a mai napig is leginkább mérvadó Leopold Auer tanulmánya (Der Kriegsdienst des 
Klerus unter den sächsischen Kaisern. 1. Teil, in: MIÖG 79, [1971], 316-407; 2. Teil, in: MIÖG 
80, [1972], 48-70 [a továbbiakban: AUER I és II]). A koraközépkori német és frank főpapság 
világi, és ezen belül katonai tevékenységéről adnak összefoglalót a következő munkák: Oskar 
KÖHLER: Die Ottonische Reichskirche, Adel und Kirche, in: Festschrift für Gerd Tellenbach zum 
65. Geburtstag, Freiburg, 1968 (a továbbiakban: KÖHLER), 141-204; Günter GATTERMANN: Die 
deutschen Fürsten auf der Reichsheerfahrt, Frankfurt, 1956; Ernest HILDESHEIMER: L’activité 
militaire des clercs à l’époque franque. Thèses de l’Ecole nationale des chartes. Paris, 1936; 
Edgar Nathaniel JOHNSON: The Secular Activities of the German Episcopate, Lincoln, 1932. 
58 AUER I, 322; WAITZ 8, 128; SANTIFALLER, 38f. 
59 KÖHLER, 144f. 
60 AUER I, 318; KÖHLER, 187. 
61 Hartmut HOFFMANN: Gottesfriede und Treuga Dei. Schriften der MGH XX, Stuttgart, 1964, 61; 
Prümi Regino: De synodalibus causis 2, 50f, 232f, Migne PL 132, 295; Wormsi Burchard: 
Decretorum liber 6, c. 33, Migne PL 140, 770. 
62 Carl ERDMANN: Die Entstehung des Kreuzzugsgedankens, Stuttgart, 1935, 329. 
63 MGH Const. I. (MGH Constitutiones et acta publica imperatorum et regum, tomus I. Ed. 
Ludwig WEILAND. Hannover, 1893) n. 436., 632-633; Weiland kiadásánál jobb és már az újabb 
ismeretekre támaszkodik Karl UHLIRZ: Jahrbücher unter Otto II. und Otto III., Bd 1. Otto II. 
Berlin, 19672, Exkurs VIII, 247-248)  
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ugyancsak 981-et fogadta el.64 Az Indiculus-ból kiderül például, hogy a kortárs 
salzburgi érsek, I. Frigyes hetven loricust, azaz nehézpáncélos lovast küldött,65 
ami az egyik legnagyobb alakulat volt a császári haderőben. Számos egyházi 
méltóság pedig saját maga vezette csapatát (amit a latin ducat ige fejez ki), ilyen 
volt például a trieri érsek, a verduni, vagy az eichstätti püspök.66 Egyéb katonai 
feladatokat is rábíztak a birodalmi egyház fő tisztségviselőire, például a 
lotharingiai püspökök (a metzi, a toul-i, strassburgi67 és a verduni) feladata volt a 
rajnai határ védelme, vagy a szász püspököké a meisseni helyőrség fenntartása. 
Ezek a katonai feladatok azonban térben és időben egyaránt egyenlőtlenül 
oszlottak meg az egyházak között. Lotharingia püspökségeinek hadászati 
jelentősége a 939 és 953 közötti időszakban volt a legnagyobb,68 és itt az 
egyházfők rendkívüli gazdasági és adminisztratív hatalomra tettek szert, igen 
nagy területeken – amelyek fölött az uralkodó voltaképpen csak névleg 
rendelkezett – és ahol a Szász-dinasztia tagjai a saját törzsi területeinek előkelő 
családjaiból származó klerikusokat emeltek magas egyházi hivatalokba.69 Ennek 
a területnek a jelentőségét az növelte leginkább, hogy I. Ottó egyensúlyt kívánt 
teremteni IV. Lajos nyugati frank király és annak vazallusai közötti, valamint a 
reimsi érsekségért folytatott harc által, hogy így Lotharingiát szilárdan a kezében 
tartsa.70 Leopold Auer arra azért felhívja a figyelmet, hogy uralkodásának első 
időszakában, I. Ottó még inkább a világi nemességre támaszkodott a nyugati 

                                                
64 Philipp JAFFÉ: Bibliotheca rerum Germanicarum V, Berlin, 1869, 471; MGH Const. I. 632; 
Mathilde UHLIRZ: Der Fürstentag zu Mainz im Februar-März 983, in: MIÖG 58 (1950) 267-284, 
főleg 283f; Karl Ferdinand WERNER: Heeresorganisation und Kriegführung im deutschen 
Königreich des 10. und 11. Jahrhunderts, in: Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi 
sull’Alto Medioevo 15 (1968), 791-843, főleg 824f; Auer I, 376. 
65 MGH Const. I. 633.: „Archiepiscopus Salceburgensis LXX mittat” 
66 MGH Const. I. uo. 
67 Strassburg püspöke küldte (a kölni és a mainzi érsek, valamint az Itáliában 982 júliusában 
meghalt augsburgi püspök, I. Henrik mellett) II. Ottó itáliai expedíciós seregébe az egyik 
legnagyobb katonai alakulatot, száz loricust (MGH Const. I., 633.). Ez az egyszerű számadat is 
alátámasztja a fenti állítást. 
68 Erről lásd részletesen Heinrich SPROEMBERG: Die lothringische Politik Ottos des Großen, in: 
Beiträge zur belgisch-niederländischen Geschichte, Berlin, 1959, 111-223. 
69 AUER I, 323f. A legjellemzőbb példa erre maga Brunó, I. Ottó testvére, akit a német uralkodó 
kölni érsekké nevezett ki, és akinek a tevékenysége egyfajta regale sacerdotium volt, amely 
egyesítette magában a hercegi és a főpásztori funkciókat, még a középkorban is egyedülálló 
módon (Hartmut HOFFMANN: Politik und Kultur im ottonischen Reichskirchensystem, in: Rhein. 
Vjbl. 22 [1957], 31ff.; Widukind I, c. 31, p. 44 a következőket mondja erről: „Ac ne quis eum 
culpabilem super hoc dexerit, cum Samuelem sanctum et alios plures sacerdotes pariter legamus 
et iudices”, vagyis az ószövetségi bírákkal azonosnak tekinti; Brun háborús részvételéről lásd 
JOHNSON, 111-117). 
70 AUER I, 329f. 
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politikájában, ez a főnemesség pedig kézben tartotta az egyházat is; a magas 
klérus részvétele Ottó háborús erőfeszítéseiben ekkor még nagyon esetleges 
volt.71 Vörös Konrád 953. évi felkelése azonban felülírta az eddigi szerepeket: a 
világi nemesség a törzsi-területi partikularizmus fenntartásában és lehetőség 
szerinti elmélyítésében volt érdekelt, így a birodalom egységének megóvásában 
I. Ottó partnere már csak az egyház lehetett; az egyház volt egyedül képes arra, 
hogy ellensúlyozza a világi arisztokrácia hatalmát és feltartóztassa a külső 
támadásokat is.72 Ennek köszönhetően a lotharingiai főpapság II. Ottó és III. 
Ottó idején már igen jelentős hatalmi tényezőt jelentett a térségben és igényt 
tartott arra is, hogy beleszóljon a régió, illetve az egész birodalom hatalmi 
politikájába.73 II. Henrik alatt folytatódott a lotharingiai főpapok hatalmának 
növekedése, és a királyi invesztitúra jelentőségének növekedése. Emiatt a helyi 
prelátusok is egyre aktívabb szerepet játszottak az uralkodó háborús 
erőfeszítéseiben. I. Gerhardot, Cambrai püspökét Henrik emelte hivatalába az 
invesztitúrajogának érvényesítésével: ennek az volt az ára, hogy míg az Ottók 
korában a cambrai-i püspökök soha nem viseltek hadat birtokukon kívül, addig 
II. Henrik már a frízek ellen is bevetette csapataikat.74 

Az Ottók külpolitikájának állandóan visszatérő célpontja volt Itália, szintén a 
Karoling hagyományokat követve, így érthető, hogy a félsziget birtoklásáért, 
vagy legalábbis bizonyos mértékű ellenőrzéséért I. Ottótól kezdve egészen a 13. 
századig szinte valamennyi német-római császár indított háborút, meghatározva 
a további évszázadok nagyhatalmi politikáját is.75 I. Ottó alatt ezekben az itáliai 
hadjáratokban 28 német püspök vett részt; csak olyan püspökök hiányoztak a 
sorból, mint például a hamburg – brémai érsek szuffraganeusai, a távolság és a 
katonai gyengeségük miatt, illetve Magdeburg szuffragán püspökségei, ők pedig 
azért, mert a szláv betörések miatt nem lehetett nélkülözni csapataikat a keleti 
határnál.76 

                                                
71 AUER I, 333f. Auer szerint a német püspökök fokozódó háborús részvételében a nyugati frank-
francia klérus példája volt a döntő, amely már régebben és sokkal nagyobb intenzitással vett részt 
a különböző harci cselekményekben, elsősorban a saját dinasztikus-arisztokratikus konfliktusaik 
miatt, akár csak a világi nemesség (AUER I, 334). 
72 AUER I, 322, 335; AUER II, 59; Josef Fleckenstein: Der Aufstand Liudolfs und seine 
Überwindung. Bündnis mit der Reichskirche, in: Bruno GEBHARDT: Handbuch der deutschen 
Geschichte I , Stuttgart, 19739, 245f. 
73 AUER I, 343ff. 
74 AUER I, 357f. 
75 Eugenio DUPRÉ-THESEIDER: Otto I. und Italien, in: MIÖG-Ergänzungsband 20. (1962), 53-69; 
AUER I, 361ff. 
76 JOHNSON, 142; AUER I, 370f. 
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Egyes püspökségek esetében, mint például Havelberg, vagy Brandenburg, az is 
kétséges, hogy egyáltalán voltak-e katonáik, legalábbis a fennállásuk első 
időszakában, miközben a többi püspökség rendelkezett kisebb-nagyobb lovagi 
haderővel.77 Ennek az a magyarázata, hogy az állandó jelleggel ismétlődő szláv 
betörések elleni védekezés a világi nemesség feladata volt.78 Számottevő katonai 
erővel Hamburg és Bréma érseke bírt, az ő kontingensét elsősorban a dán határ 
védelménél használták fel.79 Magdeburg és szuffragán püspökségeinek (968-ban 
alapították ezeket) a feladata a szláv misszió védelme volt: az érsekség – 
köszönhetően az uralkodói adományoknak – elegendő mennyiségű anyagi és 
katonai erőforrásokkal rendelkezett feladata ellátására; Thietmar, merseburgi 
püspök szerint nem csak a misszió, hanem egész Németország – vagy legalábbis 
a keleti területeinek – védelmét látta el Magdeburg.80 Ellentétben a nyugati – 
Itália, illetve a Nyugati-Frank Birodalom/Franciaország ellen irányuló 
hadjáratokkal, a német egyháznagyok a szlávok elleni hadjáratokat nem érezték 
tehertételnek (sem katonai, még kevésbé lelkiismereti tehernek), hiszen nem 
keresztény itáliaiak, vagy nyugati frankok, hanem pogány csehek, havelek, 
obodriták, poljánok, vagy magyarok vérét kellett ontaniuk, az istentelenek 
gyilkolását pedig nem tartották összeegyeztethetetlennek egyházi 
méltóságukkal.81 Bajorország egyházai – a 798 óta érsekségként működő 
Salzburggal az élen – nagy mértékben kivették a részüket a magyar kalandozók 
elleni harcokban;82 955 után azonban a délkeleti határok védelme már nem a 
püspökök, vagy apátok, hanem az új őrgrófok feladata lett. Arnulf bajor herceg, 
hogy világi vazallusait kielégítse, a kolostori birtokok nagymértékű 
kisajátításába kezdett, így számos kolostor elvesztette a hadsereg fenntartásának 
                                                
77 Aloys SCHULTE: Der Adel und die deutsche Kirche im Mittelalter, Stuttgart, 1910, 166, 2. 
jegyzet; MGH SS rer. Germ. XXXVIII, Lamperti monachi Hersfeldensis Opera. Hgg. von Oswald 
HOLDER-EGGER. Hannover, 1894, 231: „nihil aut parum habens pompae militaris”; AUER II, 50. 
78 Erről lásd részletesebben: Heinrich K. SCHMID: Otto I. und der Osten, MIÖG-Ergänzungsband 
20 (1962), 70-106; JOHNSON, 166-188; AUER I, uo. 
79 DD O I n. 11. 
80 AUER I, 400; Thietmarus episcopus Merseburgeni Chronicon sive Chronici libri VIII (MGH SS 
III Annales, chronica et historiae aevi Saxonici. Ed. Georg Heinrich PERTZ, Hannover, 1839, 733-
871, a továbbiakban: Thietmar) II, 20: „facturum se in urbe Parthenopolitana archiepiscopatum 
semper studuisse ob spem remuneracionis aeterne defensionemque communis patriae.” 
81 AUER I, 406. 
82 Említést érdemel Mihály regensburgi püspök, aki egyik fülét is elvesztette a magyarok elleni 
harcban (Thietmar II, 27, MGH SS III, 752.), vagy az ismert augsburgi püspök, Szent Udalric, 
vagy Ulrik (Migne, PL. CXLII, p. 1192, 1195: „Sanctus autem Dei pontifex ne quaquam visis tot 
lupis…sui gregis custodiam fugiendo dereliquit, sed ex adverso se opposuit ac totam causam 
Domino commendavit”; MGH SS IV, 388-390, 401: „Hora vero belli episcopus super caballum 
sedens, stola indutus, non clipeo aut lorica aut galea munitus, iaculis et lapidibus undique circa 
eum discurrentibus, intactus et inlaesus subsistebat.”) 
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pénzügyi alapjait; ez történt például Niederaltaich és Tegernsee esetében is, 
amelyek ezután már csak anyagilag támogatták előbb Arnulf, majd a Szász-
dinasztia háborús erőfeszítéseit.83 II. Ottó idején annyi változott – de ez csak 
átmeneti jelenség volt –, hogy a szász egyháziak helyét az itáliai hadjáratokban 
sokszor bajor püspökök vették, többek között Würzburg és Regensburg 
egyházfői; Salzburg ezért a szerepvállalásáért immunitás jogot, Chur pedig 
exkluzív vámjogokat kapott cserébe.84 

A birodalmi kolostorok is kivették a részüket a császárok háborúiból. 
Theodor Mayer,85 majd őt követve Julius von Ficker86 és Aloys Schulte a 
kolostorok két típusát különböztették meg: birodalmi kolostorok (Reichsklöster), 
amelyek Karoling eredetűek és szabadon választhatták meg az apátjukat és a 
vogt-jukat, az apátjuk birodalmi fejedelem lett a középkor későbbi századai 
során, sőt említést tettek róluk a 15. századi katonai matrikulákban is;87 a másik 
csoport, amelyet Th. Mayer királyi kolostoroknak (Königsklöster) nevezett – ide 
tartoztak az apácazárdák is – nem tartoztak katonai szolgálattal, cserébe adókat 
és egyéb járadékokat fizettek.88 

Az egyházi reformok nem csak a világi invesztitúra érvényességét 
kérdőjelezték meg, de felelevenítették a régi vitát arról is, szabad e az 
egyháziaknak a világiak háborúiban részt venniük, vagy világiak módjára 
háborúzniuk, keresztény hittestvéreik vérét ontva. Lüttichi Balderich püspök a 
11. században arról beszélt, hogy súlyos bűnt követ el az az egyházi személy, aki 
embert öl, vagy akár csak egy harci egység élére áll – persze az hozzátartozik az 
igazsághoz, hogy Balderich ekkor már túl volt egy súlyos vereségen.89 Egy 
másik lüttichi püspök, Wazo, tevőlegesen is szembeszállt a birodalmi paranccsal 
és megtagadta a háborús részvételt a frízek ellen 1046-ban, vállalva ezzel a 

                                                
83 AUER I, 407; Schulte, 203f; Hermannus Niederaltaicensis in: MGH SS XVII Annales aevi 
Suevici II. Hgg. von Georg Heinrich PERTZ, Hannover, 1861, 370. 
84 AUER I, 378f; DD O II, 275, 237. 
85 Theodor MAYER: Fürsten und Staat, Weimar, 1950, főleg 215-229. 
86 Julius v. FICKER: Vom Reichsfürstenstande 1, Innsbruck, 19322, 329. 
87 AUER II, 60; MAYER, 220ff; Josef SEMMLER: Traditio und Königsschutz. Studien zur Geschichte 
der königlichen monasteria, in: ZRG KA 45 (1959), 1-33, főleg 28. 
88 MAYER, 228; Karl HÖRIGER: Die reichsrechtliche Stellung der Fürstäbtissinnen, AUF 9 (1926), 
234-236 nem fogadja el Mayer állítását, ahogy Julius Ficker is úgy véli, az apátnők felmentése a 
katonai szolgálat alól még nem jelentett mentességet a kolostor egésze számára (AUER II, 63; 
FICKER: Vom Reichsfürstenstande 2/1 [Innsburck, 1911], 310f; DD H II, 39a: „ut nullus iudex 
publicus…homines ipsius ecclesiae…in militiam sive hostem ire constringat, nisi abbatissa vel 
advocatus”). 
89 Vita Balderici, c. 6, MGH SS IV (MGH Scriptores in folio IV, Annales, chronica et historiae 
aevi Carolini et Saxonici, ed. Georg Heinrich PERTZ, Hannover, 1841), 730. 
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pénzbüntetést is.90 A reimsi zsinat egyik határozata már az írott jog erejével 
tiltotta meg a papok részvételét a háborúkban.91 

Szándékosan jártunk el akkor, amikor a birodalmi egyház katonai 
szerepvállalását tettük rendszerünk befejezésére. Ugyanis a katonai 
kötelezettségeik – vagy akár önkéntes részvételük – az egyházak számára 
komoly anyagi megterhelést jelentett: egyetlen más szolgáltatás sem, hiszen a 
háború nem kizárólag a fejedelmek és a császárok passziója volt, hanem a 
püspökök és apátok is tevékenyen részt vettek bennük, gyakran az életüket 
kockáztatva. A birodalmi egyházak – és itt most az egyes egyházakról van szó – 
katonai teljesítménye a birtokaik nagyságától függött:92 hogy mindezt lehetővé 
tegyék, az uralkodók a kolostorok számára birtokokat, a püspökségeknek és 
érsekségeknek pedig ugyancsak birtokokat, sőt akár még kolostorokat is 
adományoztak. Hamarosan nem csak földeket, hanem különböző felségjogokat 
is kaptak a birodalmi egyházak, pontosabban ezek elöljárói; III. Ottótól kezdve 
egyre gyakoribbá vált az, hogy grófságokat kaptak a püspökök.93 Ezzel kívánták 
biztosítani a német-római császárok főpapi alattvalóik hűségét: szükség is volt 
erre, hiszen Leopold Auer vizsgálata szerint abból a 79 püspökből, akik az Ottók 
idején részt vettek az itáliai hadjáratokban, mindössze 14 volt rokonai a királyi 
nemzetségnek. Ekkor nőtt meg azoknak a püspököknek, érsekeknek a 
jelentősége, akik pályafutásukat az udvari kápolnában kezdték: a III. Ottó idején 
Itáliában tartózkodó harminc püspökből tizenketten a kápolnából jöttek.94 Hiába 
azonban a személyes elkötelezettség, ha a király, vagy császár egyszer kiengedte 
a kezéből egy püspökség, érsekség, grófság, és az ezekhez tartozó kontingensek 
ellenőrzését, akkor azt már nehéz volt visszaszereznie.95 A háborúzó püspökök 
nem törődtek az egyházi ügyekkel: a 9-10. század nehéz időszakában ez még 
nem jelentett gondot, de az egyházi reformok és az invesztitúraháborúk idején a 
hadakozó klérus gyakran vált célpontjává a meglehetősen vitriolos reformpárti, 
gregoriánus vitairatok szerzőinek.96 Az pedig, hogy az uralkodók szépen lassan 
kiengedték a kezükből a hatalmi attribútumaikat – először csak birtokok, később 
már privilégiumok formájában –, a saját hatalmukat gyengítették, és a világi 
partikularizmus helyett egyfajta egyházi partikularizmus alapjait teremtették 
meg. Ráadásul létrehoztak egy Európában egyedülállóan militáns szellemű 
                                                
90 Liège-i Anzelm, Gesta epp. Leod. MGH SS VII, c. 55, 221f, c. 66, 229. 
91 AUER I, 361; Mansi XIX, 742, can. VI: „ne quis clericorum arma militaria gestaret aut 
mundanae militiae deserviret”. 
92 AUER I, 320, 323ff; AUER II, 48, 65. 
93 AUER II, 65; SANTIFALLER, 36, 105ff. 
94 AUER II, 66f. 
95 AUER, uo. 
96 ERDMANN, 242ff. 
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főpapságot, amelynek a harciassága a 13. században szinte már közmondásos 
volt.97 A már említett reimsi zsinat végzésével ellentétben a Sváb Tükör 
kimondta, hogy a lovagi papok hűbérképesek, az egyházi fejedelmek pedig 
hadkötelesek.98 Igazából már a 11. század derekára világossá vált, hogy a 
birodalmi egyház, amely addig egyfajta centripetális erőként működött, 
hamarosan centrifugális erő lett, és szétfeszítette az Ottók által felépített 
birodalom kereteit. A katonai szerepvállalásból következő birtok- és 
jogadományok mellett természetesen mindehhez nagyban hozzájárultak az 
amúgy ugyancsak a német-római császárok, főleg III. Henrik által támogatott 
egyházi reformmozgalmak, amelyek az egész struktúra alapját jelentő 
invesztitúra létjogosultságát kérdőjelezték meg. 

A legújabb kutatások eredményei tehát a következő képet mutatják: a Német-
Római Birodalom birodalmi egyházi rendszere feladatait és jellegét tekintve nem 
sokban különbözött más (főleg 10-11. századi) nyugat-európai országok 
egyházától.99 Az látszik, hogy nem csak Németországban, hanem a Nyugati 
Frank Birodalomban, illetve a korai Franciaországban, valamint az angolszász 
Angliában is királyi eredetű privilégiumok biztosították az egyes püspökségek, 
apátságok jogait, különösen a pénzverés és vásártartás jogát.100 Az Ottók és a 
Száliak capella-jához hasonló intézmény létezett az angolszászok Angliájában 
is, bár nem így nevezték.101 Összességében azt lehet mondani, hogy Anglia, 
Franciaország, Burgundia és az Ottók-kora előtti Észak-Itália főpapjai és 
főapátjai ugyanazokkal a szolgálatokkal tartoztak uralkodóiknak (tanácsadás, 
gistum, servitia, csatlósok), amivel a német prelátusok is saját királyaiknak, 
császáraiknak; a katonapolitika kérdésében pedig ezeknek az országoknak a 
királyai jobban rá voltak szorulva a főpapok támogatására, mint a német 
királyok.102 Így a német földön a 10-11. században működő intézmény, amit 
birodalmi egyháznak nevezünk, nem volt egyedülálló a korban. Ugyanakkor más 
nyugat-európai területek főpapjai sokszor nagyobb szolidaritást vállaltak 

                                                
97 Annales Burtonensibus ad 1257, Cornwalli Richárd levele: „Ecce, quam animosos et bellicosos 
archiepiscopos et episcopos habemus in Alemannia” (MGH SS XXVII. Ex rerum Anglicarum 
scriptoribus saec. XII. et XIII. Ed. Reinhold PAULI, Hannover, 1885, 480); AUER II, 70; JOHNSON, 
206, 6. jegyzet. 
98 AUER, uo.; MGH Fontes iuris Germanici antiqui, Nova series, Schwabenspiegel, Kurzform: Teil 
1/2: Landrecht, Lehnrecht, Hgg. von ECKHARDT, Karl August, Hannover 1974, 4a, 400. 
99 Erről részletesebben lásd REUTER, 366-367. 
100 REUTER, 366. 
101 REUTER (367-368.) megállapítása szerint az 1050 és 1066 között hivatalban lévő angolszász 
püspökök közel fele korábban a királyi udvar papjai voltak – hasonlít ez a gyakorlat ahhoz, amivel 
a Német-Római Birodalomban találkozunk. 
102 REUTER, 368. 
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uralkodójukkal, mint a német egyháznagyok.103 Az Ottók birodalmának főpapjai 
sokszor nem léptek fel úgy a monarchia érdekében, ahogyan az elvárható lett 
volna.104 A császári hatalom isteni eredetének hitéhez a hivatalos teológia és az 
egyházi álláspont mellett fontos szerepe volt a pogányok (magyarok, szlávok) 
felett aratott győzelem dicsősége is, amely az alattvalók szemében a 
kiválasztottság fényével övezte fel az uralkodót. Az egyház segítette a császárt a 
kormányzati teendőkben és támogatta őt katonai-külpolitikai törekvéseiben. 
Ezeket a szolgáltatásokat azonban hamarosan ellenszolgáltatások követték, 
eleinte privilégiumok, később egyes területek átengedése fejében, ahol az 
uralkodó lemondott saját jogairól, a főpapság pedig kialakította saját hatalmi 
központjait. A későbbi kutatások főiránya elsősorban egy komparatív vizsgálat 
lenne, amely összehasonlítaná a Német-Római Császárság birodalmi egyházát a 
más országok berendezkedésével,105 figyelembe véve a társadalmi, gazdasági, 
katonai viszonyokat és sajátosságokat. Szükség lenne a birodalmi egyház 
egészéről egy átfogó, az előzményeket, és az intézmény utóéletét is bemutató, 
nagyszabású a legújabb kutatási eredményeket is felvonultató monográfia. Úgy 
tűnik, ez még egyelőre várat magára. 
 
 

Függelék 
 
1. táblázat: I. Ottó udvarának néhány jellemző tartózkodási helye a tartózkodások 
és a tartózkodási napok számával (a fennmaradt oklevelek alapján). 
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103 Így járt el például a nyugati frank főpapok egy része is II. (Kopasz) Károly (840-877) esetében, 
amikor a király hatalmi helyzete ingadozott (MGH Capit. Reg. Franc. II. 427-430, n. 297). 
104 REUTER, 369. 
105 Timothy Reuter rövid kitekintése az európai viszonyokra példamutató lehet a hasonló kutatás 
számára, REUTER, 366ff 
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Gábor Bradács 
 

Some Problems of the Imperial Church of the Ottonians and the Salians 
 
The article sets out to summarize the factual material on the Imperial Church 
decisively effecting the social, economic, administrative and military structure of 
the Holy Roman Empire in the 10th-12th centuries. The author elaborates on its 
antecedents, the circumstances of its formation, which can be traced back to the 
beginning of the 10th century, simultaneously with the gaining of power of the 
Salian dynasty. On the basis of recent research, it can be suspected that the 
power of the Salian dynasty, which was in power starting with Henry I the 
Fowler up to 1024, was not entirely legitimate, and it was only the result of the 
political decisions of a particular situtation, therefore, for them the support of the 
Church was more than welcome. Besides, the heads of the Church meant support 
for the royal, after 962 imperial, power against the particularism of the chiefs 
and dukes of tribes. The Imperial Church effectively contributed to the providing 
for the Royal Court, the formation and operation of administration, furthermore, 
in the organization of the army, and in military tasks, as well. These efforts were 
duly rewarded by the monarchs, which resulted in the fact that the particular 
efforts of the secular chiefs was gradually replaced by the similar efforts of the 
heads of the Church, starting in the 11th century. The appearance of the great 
reform movements, primarily that of gregorianism, was already prodding the 
Church leaders to resist the new Salian dynasty that resulted in the end of the 
classical system of the Imperial Church. 
 



 

 




