
A PÁPAI TÉVEDHETETLENSÉG 
DOGMÁJA ÉS A PÁPAI HATALOM 
RIVÁLIS ÉRTELMEZÉSEI 

A 19. században tapasztalt, nem egyszer feszült -
séggel terhelt, időnként pedig szorongó, a pápa 
hivatalának teológiai, filozófiai és történeti értel -
mezésére vonatkozó keresés nemcsak az egyház 
belső köreit foglalkoztatta. A társadalom és az aka-
démiai élet kiemelkedő szereplői is javaslatokat 
tettek és elvárásokat fogalmaztak meg a pápaság 
szerepének és jellegének értelmezésére vonatko -
zóan. Az egész folyamat fontos állomása volt, ami-
kor az egyház egy belső önértelmezési út végén 
dogmaként fogalmazta meg a pápai tévedhetet-
lenséget az I. Vatikáni zsinaton. Három fontos, a 
pápaságról szóló monográfia jelent meg a vizs-
gált korban a katolikus teológia berkein kívül vagy 
annak peremvidékén, melyek ismeretében össze 
tudjuk foglalni a pápaság és a pápai hatalom ér-
telmezésére vonatkozó külső elvárásokat és rivális 
magyarázatokat. 

1. Joseph de Maistre politikai metafizikája 

1819-ben, mintegy a pápai tévedhetetlenségről 
szóló teológiai viták politikafilozófiai előzmé-
nyeként jelent meg az egyházban is nagy meg-
becsülésnek örvendő1 savoyai-piemonti nemes, 
a katolikus Joseph de Maistre (1753–1821) Du Pape 
(A pápáról) című műve, a pápai tekintély védel-
mé ben. A szerző a pápai hatalmat elsősorban a 
szuverenitás politikai fogalmának szempontjából 
értelmezte.2 A szöveget a Pesti Növendékpapság 
Magyar Egyházirodalmi Iskolája a Munkálatokban 
1867-ben magyarul is kiadta. A magyar szöveg ki-
adá sának szükségességét a fordítók az állam és 
egyház szerves egységét megbontó politikai kö-
rülmények, illetve az uralkodók tekintélyét meg-
ingató általános mozgalmak megerősödésével 
indokolták, céljuk pedig a rendet fenntartó el-
vekhez való vissza térés volt, mely folyamatot e 
szöveg is hivatott volt elősegíteni.3 

De Maistre az ellenforradalom teoretikusa, egy 
olyan politikaelmélet kidolgozója, amely hatással 
volt a Carl Schmitt-féle politikai teológia kialaku-
lására, gondolkodásában pedig fontos szerepe 
van a pápai hatalom értelmezésének is.4 A francia 
forradalom után a politikum metafizikai, sőt szak-
rális legitimációja érdekében emelt szót. Számolt 
a történelem önmagát korrigáló dialektikájának 
érvényesülésével: hitt abban, hogy a forradalom 
túlkapásait mint egy meghaladva, erőszakos el-
lenforradalom közbejötte nélkül tér majd vissza 

a rend, a sértetlen szuve renitás uralma. Ennek oka 
pedig az, hogy a legitim alkotmány forrása maga 
a teremtés és az isteni értelem, és jóllehet a szu-
verenitás miben létének meghatározásakor alap-
vetően Bodintől és Hobbes-tól merített, az általa 
leírt szuverenitás Istentől adott, a Teremtő aka-
ratból közvetlenül ered, ez pedig már túlmutat az 
említett szerzők nézetein.5 De Maistre szerint nem-
csak a politikai közös ség, de maga a kormányzat 
sem csupán egy társadalmi szerződés másodla-
gos következménye, hanem elsődleges, az ember 
közösségi természetéből eredő, hiszen — ahogy 
fogalmazott — „a politika és az erkölcs világában 
— ahogy a fizikai világban is — létezik egy közös 
rend”.6 Ebben az összefüggésben az ember közös -
ségi való ságának sértetlen épségét a hatalom is-
te ni erede tének hiánytalan erejében a politikai fő-
hatalom maradék talan érvényesülése garantálja. 
De Maistre megközelítésében a kormányzás az is-
teni szféra megmutatkozása, a „Gondviselés je-
lenléte (…), amikor a magasabb rendű cselekvés 
az emberi tettek helyébe áll”, olyan „isteni tör-
vény” érvé nyesülése, amely „éppoly kézzelfog-
ható, mint a mozgás törvényei”.7 Ezért egy olyan 
politikai meta fizikát8 képviselt, melynek keretein 
belül a szuverenitás értelmezhető úgy, mint amely 
természeténél fogva tévedhetetlen, és megőriz 
minden neki alárendelt hatalmat a legjobb for-
májában.9 

Ez a politikai hatalom filozófiai elmélete, me-
lyet komolyan véve hamar eljutunk arra a követ-
 keztetésre, hogy ezeknek a kritériumoknak hiány -
talanul az isteni legitimációt, illetve ezen auktoritás 
reprezentációjának képességét leginkább magáé-
nak tudó pápai hatalom felel meg.10 Egy 1814-ben 
írt levelében de Maistre így fogalmazott: „Tartsd 
ezt az oksági láncot mindig észben. Nincs köz-
erkölcs vagy nemzeti jelleg vallás nélkül; nincs eu-
rópai vallás kereszténység nélkül; nincs keresz-
ténység katolicizmus nélkül; nincs katolicizmus 
pápa nélkül, és nincs pápa az őt megillető szuve -
renitás nélkül.” Illetve: „Nem lehetséges emberi 
társadalom kormányzat nélkül, és kormányzat 
szuverenitás nélkül, és szuverenitás sem csalha-
tatlanság nélkül”.11 E csalhatatlanság természetesen 
nemcsak a pápai tévedhetetlenséget jelenti, de a 
pápaság mint a szuverenitás helye a politikai szu-
verén csalhatatlan jellegének legtisztább meg-
mutatkozása. A csalhatatlanság a szellemi dolgok 
területén ugyanazt jelenti, mint a szuverenitás az 
evilági dolgokban. Mindkettő valamilyen na-
gyobb hatalmat reprezentál. Az egyházi csalha-
tatlanság állítása ezért nem valamilyen kiváltság 
igénylését jelenti, hanem csupán kinyilvánítása 
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a meglévő legnagyobbnak, melynek tükrében pél-
dául a pápától az egyetemes zsinathoz való fel-
lebbezés esztelenségnek tűnt számára, hiszen az 
éppen az egység lerombolása volna. A pápa ezért, 
amennyiben az egyházhoz szabadon és minden 
kényszer nélkül szólt, a hit dolgában soha nem 
csalatkozott és soha nem is fog csalatkozni.12 De 
Maistre tekintélyelvű gondolkodásmódja egyfajta 
filozófiai ultramontanizmus, amely története-
sen a nagypolitika törekvéseihez, az 1814–15-ös 
bécsi kongresszus utáni időszak gondolkodásá-
hoz is illeszkedett, amikor a nagyhatalmak Szent 
Szövetségről beszéltek, amelynek célja Európá-
ban a liberalizmus és a szekularizmus vissza szo-
rítása volt.13 Úgy gondolom, hogy bármennyire 
népszerű volt is a korabeli katolikusok között de 
Maistre feszes hatalom-metafizikája, az elmélet 
teológiai értéke megkérdőjelezhető, ez pedig an-
nak a kérdését is felveti, hogy egyáltalán mi az 
egész — elsősorban a Carl Schmitt által megal-
kotott — politikai teológia haszna a keresztény 
teo lógia számára. 

2. A német történeti iskola 

A történeti iskola célkitűzése a forrásokkal alátá-
masztható, szigorúan tárgyilagos történetírás 
megteremtése volt, egyfajta empirikus filozófiai ér-
telemben vett nominalizmus vagy inkább filozó-
fiai realizmus kialakítása, amely arra törekedett, 
hogy a történelmi megismerésből kizárja a szub-
jektív előítéleteket. Ezzel a módszerrel a pápaság 
intézményének hiteles történeti értékelésére is 
javaslatokat tettek, mellyel kapcsolatban most Leo-
 pold von Ranke (1795–1886) kutatásaival szeret -
nék röviden foglalkozni. Őt sokan az elméletmentes 
és politikailag semleges történész prototípusának 
tekintették, aki a történelmet az egyes eseménye-
 ket szemlélve, önmagában próbálta értelmez ni, a 
források kritikai vizsgálatán keresztül. Követke-
zetesen ragaszkodott az objektivitás érvényesíté-
séhez, ugyanakkor elvetett minden, a konkrét tör-
téneti eseményeket meghaladó egyetemes és 
elvont szempontot: objektivitáskövetelése éppen 
a konkrét események feltárására vonatkozott, 
melyeket úgy próbált leírni, ahogy azok megtör-
téntek. A történeti források alapján kutatta az ese-
ményeket, amennyire csak lehetséges, objektí-
ven; e némiképpen technikai igény mentén pedig 
egyedül annak alapján törekedett megítélni a tör-
téneti műveket, hogy azok mennyire adják vissza 
az úgymond meztelen igazságot.14 „A tények szi-
gorú bemutatása, bármennyire feltétele sek vagy 
nem szépek legyenek azok, kétségkívül a legma-
gasabb törvény”15 — vélekedett Ranke. A történész 
hivatásáról így írt: „A történelemmel kapcsolatos 
feladatunk az, hogy a múltat megítéljük, és a mai 

világot az elkövetkező évek javára tanítsuk, hoz-
zátéve, hogy ilyen magas feladatra a jelen kísérlet 
nem vállalkozik: csak meg akarja mutatni a dol-
gokat úgy, ahogy azok történtek.”16 

1834 és 1836 között jelent meg Die römischen 
Päpste in den letzten vier Jahrhunderten (A római pá-
pák története a legutóbbi négy évszázadban) című há-
romkötetes könyve, amelyben a szerző a pápák 
történetét már a kritikai történetírás módszerével 
igyekezett feldolgozni, elismerve, de a protestáns 
racionalizmus szemszögéből hideg távolságtar-
tással értékelve a pápaság intézményét. Ranke 
evangélikus volt, és A pápák történetében — amely 
az objektív történész eposzi jelzőjét is meghozta 
számára — elsősorban a nemzetközi politika 
szem pontjából elemezte a pápaság intézmé nyét, 
de ebben a szövegben ő alkotta meg például az 
„ellenreformáció” kifejezést is. Az első magyar for-
dítás már 1886-ban megjelent a Tudományos Aka-
démia gondozásában. Mivel protestáns volt, így 
nem lehetett rálátása a vatikáni archív doku men-
tumokra, a pápaság történetét magániratok isme -
retében írta meg. Érdekes, hogy miközben tárgyi -
lagosságra törekedett, Róma ellenségesnek találta 
a kötetet, a protestánsok pedig többnyire túlzott 
semlegességgel vádolták azt. A vatikáni archívu -
mok megnyitója, a fiatal Augustin Theiner még 
tá madta Rankét, míg a következő generáció kép-
viselője, a pápaság monumentális történetét meg-
 író Ludwig Pastor a történetírás nagy öreg tekin -
télyeként emlegette őt. Pastor egy lelki tapasztalat 
hatására döntött úgy, hogy megírja a pápaság tör-
ténetét katolikus nézőpontból, a történetírás ob-
jektív kritériumait teljes mértékben érvényesítve, 
részben éppen Ranke könyvére adott válaszként.17 
Pastor tizenhat kötetes magnum opusa pedig a ka-
tolikus anti-Ranke szerepbe emelte őt. Kétségkí-
vül észreveszi a katolikus olvasó, hogy Ranke hi-
deg tárgyilagossággal tekintett a pápára, és úgy 
mutatta be őt, mint aki ódivatú érvekkel fogalmaz 
meg politikai követeléseket a modern világ ban. 
„A pápa igényt támaszt rá, hogy minden keresz -
tény atyját és tanítóját, az egyetemes egyház fő-
pásztorát lássák benne, és a térítések szórványos 
esetekben nem is maradnak el, de a többi nagy 
vallásközösségek eltérő formáin kísérletei mégis 
csődöt mondanak” — fogalmazott.18 Az alapve-
tően konzervatív Ranke hangot adott a kortár sak 
elvárásainak, vagyis kiállt a liberális szabadság-
jogok, illetve az állam és az egyház szétválasztása 
és a népszuverenitás elfogadásának igénye mel-
lett, de tárgyilagosan megjegyezte, hogy a pápa 
továbbra is vindikálja magának a nemzetek és a 
fejedelmek feletti felsőbbséget, illet ve a pápai trón 
elsőbbségét a zsinatokkal szemben. Ranke köny-
ve mérlegre tette a pápai hatalmat, és az egyház 
jövőjét e hatalom gyakorlásának lehe tőségétől 
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tette függővé. A kötetet olvasva megjelenik előt-
tünk a kép, melyen a pápa mint politikai szereplő 
harcol a változó világ elemeivel, és bár esélyei ép-
pen nem túl jók, de a római egyház mindig is 
megdöbbentően szívósan alkal mazkodott a vál-
tozó körülményekhez, így nagy túlélőnek mu-
tatkozhat a jelen helyzetben is. 

3. Dogmatörténeti érvek a pápai 
tévedhetetlenséggel szemben 

A történeti érveket mély katolikus meggyőződés -
sel és alapos egyház- és dogmatörténeti ismere-
tekkel felvértezve képviselte az egyháztörté nész 
és teológus Ignaz von Döllinger (1799–1890). Tör-
téneti érdeklődése elsősorban teológiai kérdés-
feltevéseiből fakadt, és a pápaságról szóló kö-
vetkeztetéseit a tévedhetetlenség dogmatizálása 
körül kialakult viták tükrében érthetjük meg 
he lyesen. 1848-tól a Frankfurti Országgyűlés vá-
 lasztott tagjaként Johann Joseph Görresszel együtt 
vezette a Katolikus vagy Ultramontán Pártot, a 
né met parlamentáris demokrácia első éveiben 
olyan témák mellett emelve szót, mint a tolerancia, 
a katolikus autonómia, a katolikusok, a zsidók és 
a lengyelek alapvető jogai, illetve a vallás szabadság. 

Korai munkái, beleértve a háromkötetes Refor -
máció (Die Reformation: ihre innere Entwicklung und 
ihre Wirkungen im Umfange des lutherischen Be-
kenntnisses, 1846–1848) című művét, ultramontán 
szellemben íródtak. Ezekben Döllinger az erős pá-
paság mellett éppen az egyház szuverenitásának 
és politikai szabadságának megőrzése érdekében 
érvelt. Idővel azonban erősödött benne a német 
egyetemeken protestáns hatásra kibontakozó tör-
 téneti-kritikai megközelítés, és eltávolodott a pá-
 paság evilági hatalmát védő érvelésmódtól. Törté -
neti kutatásai során ugyan figyelembe vette az 
egyház szuverenitásának kérdését, ezzel együtt 
mindinkább arra a meggyőződésre jutott, hogy 
a pápaság evilági hatalma nem lényeges eleme a 
pápa hivatalának, sőt hatalma helyes gyakorlá-
sát nem egyszer hátráltatja is. E kérdéskörhöz szo-
rosan kapcsolódott a pápai tévedhetetlenség ta-
nításának bírálata, amely egyre inkább pusztán 
politikai törekvésnek, illetve történetileg meg-
alapozatlannak tűnt számára. 1861-ben két nagy-
szabású előadást tartott a Müncheni Egyetemen, 
melyeket a Kirche und Kirchen, Papsttum und Kir-
chenstaat című kötetben tett közzé.19 Ezekben el-
lenérzéseinek adott hangot azzal kapcsolatban, 
hogy az infallibilitás eszméje IX. Piusz pápa egész 
tevékeny sége során folyamatosan erősödött a Qui 
pluribus (1846) kezdetű, a hitről és a vallásról szó-
ló első enciklikától, a nevéhez köthető szentté ava-
tások hosszú során át a Szűzanya Szeplőtelen Fo-
gantatását dogmává emelő Ineffabilis Deus (1854) 

kezdetű enciklikán keresztül egészen a Quanta 
cura (1864) körlevélig. Döllinger aggódva figyel -
te az elsősorban jezsuiták által dominált római teo-
 lógia irányát, melytől a német teológia történeti 
kutatása egyre távolabb sodródott. 

1864 után tudatosan törekedett az ókori egyházi 
írások és a pápai primátus első évezredben meg-
fogalmazott értelmezéseire támaszkodó történeti 
érvek szisztematikus összegyűjtésére és bemuta-
tására annak érdekében, hogy a római skolasztikus 
teológia pápai tévedhetetlenséget és centralizált pá-
pai hatalmat alátámasztó érveit gyengítse és cáfolja. 
Döllinger és köre úgy vélte, hogy a pápai téved-
hetetlenség nem vezethető le egyszerűen a pápai 
primátus értelmezésének ókori hagyományából. 
A témában írt legfontosabb tanulmányát A pápa és 
az egyetemes zsinat címmel az I. Vatikáni zsinat előtt 
Janus álnéven tette közzé 1869 júliusában. A könyv 
magyarul már 1870-ben megjelent, jóllehet a fordító 
megjelölése nélkül. A kötetben törekedett világo-
san elválasztani a péteri elsőség ókori tanítását a mo-
dern pápaságtól. A pápai tévedhetetlenség kapcsán 
megfogalmazott félelmeiről így írt: „Az ultramon-
 tanizmus tehát lényegében papalizmus, és azon fel-
fogásból indul ki, hogy a pápa minden tankérdés 
eldöntésében, de nemcsak hit kérdésekben, hanem 
egyszersmind etikai téren, a vallás és társadalom, 
valamint az egyház és állam közti viszonyt ille tőleg, 
sőt még tisztán állami intézkedésekben is csalha-
 tatlan, és hogy minden e kérdésekre vonatkozó 
határozata minden katolikus hívő részéről szóval 
és tettel feltétlen, tartaléktalan hódolást igényel. 
Azért a pápának az egyház feletti hatalmát tisztán 
monarchikusnak ismerik, ami semmiféle kor lá tot 
sem nem ismer, sem nem tűr. A pápának korlátlan 
egyeduralkodónak kell lennie, kívüle minden ki 
csak megbízott szolgája, tulajdonképpen, közvet-
 ve vagy közvetlenül, csak parancsai nak végrehaj-
 tója, kinek hatalmát ő kénye és kedve szerint kor-
lá tozhatja, vagy vissza is veheti.”20 Döllinger az 
egyház szabadságát féltette a pápai hatalomtól, és 
attól tartott, hogy a pápaság további működésé nek 
érdekében olyan torzulások is bekövetkeznek majd 
az egyház felépítésében, amelyek orvosolhatatla nul 
eltávolítják eredeti küldetésétől, hiszen ahogy fo-
galmazott, az elsődleges szempont az, hogy „Ró -
mának léteznie és működnie kell, mint valami óri-
á si közigazgatási gépnek”.21 A katolikus hívők 
lelki ismereti szabad ságát éppúgy sérülni látta az új 
dogma kihirdeté sével, mint a katolikus teoló gusok 
kutatási és tanítási szabadságát. Történeti érvei az 
első évezred, az ókeresztény kor írásainak isme re-
tében fogalmazódtak meg, és miközben valóban ér-
tékes ismereteket gyűjtött össze a források átte-
kintése által, olyan elfogult és indulatos vádakat 
fogalmazott meg a pápaság szerepére vonatkozó-
an, amelyek hátterében nem lehet nem észreven-
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nünk a római és a német teológia között feszülő in-
dulatokat és személyes ellenérzéseket. 

4. Következtetések 

A pápai tévedhetetlenséget az I. Vatikáni zsinat 
így határozta meg: „Amikor a római püspök ‘ex 
cathedra’ (tanítói székéből) beszél, azaz amikor 
minden keresztények tanítójának és pásztorának 
feladatát teljesítve legfelsőbb apostoli akaratának 
nyilvánításával meghatározza, hogy egy-egy hit-
beli vagy erkölcsi tanítás az egyetemes egyház 
számára kötelező, akkor (…) tévedhetetlenséggel 
bír” (DH 3074). Ennek a megnyilatkozásnak 
nincs politikai jellege és politikai célja sem, és mint 
pontos teológiai meghatározás, finoman jelölte ki 
a pápai hatalomról szóló további gondolkodás le-
hetőségének útját. Néhány hónappal a tévedhe-
tetlenséget meghatározó Pastor Aeternus konsti-
túció (1870. július 18.) kihirdetése után az olasz 
hadsereg bevonult az Örök Városba, ezzel pedig 
hosszú, 1929-ig tartó, politikai értelemben ren-
dezetlen időszak vette kezdetét, ami a pápa evi-
lági hatalmának törékeny voltára is ráirányítja a 
figyelmet. A tévedhetetlenség kihirdetése után ta-
lán úgy tűnhetett sokak számára, hogy — Lafont 
szavaival — „a pápai primátus teológusai az il-
letékes kollégium megválasztotta személy köz-
vetlenül (vagyis mindenfajta közvetítés nélkül) Is-
tentől származó tekintélye mellett emeltek szót, 
a közvetlenül adományozott hatalom misztiká-
ja pedig tökéletesen illeszkedett az abszolút jog-
hatóságról vallott felfogáshoz”.22 A pápai téved-
hetetlenség megfogalmazásának meghatározó 
pillanatát azonban árnyalt elmélet és kiegyensú -
lyozott gyakorlat követte, a pápák pedig kellő ön-
mérséklettel éltek a tévedhetetlenség gyakorlása -
kor. Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy az elmúlt 
évszázadban érvényesült a pápai főhatalom olyan 
értelmezése, mint ami annak a jele, hogy Isten Or-
szága csíráiban ugyan, de jelen van az egyházban, 
ami konkrét döntésekben is megmutatkozik. Az 
I. Vatikáni zsinat után a pápaság termé szetét érin-
 tő nagy viták az addigi formájukban mintha el-
csendesedtek volna, a most bemutatott szerzők 
munkáiban megfogalmazott elvárások pedig nagy-
részt okafogyottá váltak. 
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