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Amikor az 1520-as évek elejétıl Franciaországban terjedni kezdett a reformáció, 
a katolikus gallikán egyház is egyszerően egy újabb eretnekségnek tekintette, 
amely ellen a középkorban bevált módon kell fellépni, hogy helyreálljon a vallás 
egyetemes egysége. Hit terén az eretnekek helyes útra terelése az egyház dolga, 
a megtérést elutasítókkal szembeni fizikai fellépés pedig a világi hatalom kötele-
zettsége volt. A francia királyok koronázási esküjében a középkor óta benne 
foglaltatott az egyház megırzése és az eretnekség üldözése. A katolikus hit 
szempontjából dogmatikailag ugyan indokolt lehetett a reformáció tanait eret-
nekségnek nyilvánítani, mint mozgalom azonban a reformáció túllépett a szekták 
szők keretén, és széles társadalmi csoportokat hódított meg. A római keresztény-
ség két vallássá és egyházzá, katolikussá és reformátussá vált a francia király-
ságban. A reformált vallásúakkal szembeni középkorból örökölt eljárás nem vált 
be. 

A reformáció a gallikán egyházat és az államot új helyzet elé állította, amely-
nek a feloldásához eszmei síkon a humanizmus tett elıször kísérletet. A hit és az 
egyház dolgaiban a francia humanizmusra leginkább a világpolgár Rotterdami 
Erazmus felfogása hatott, aki a keresztény egység híve volt. Az egység helyreál-
lításához meg kell újítani a katolikus hitet és az egyházszervezetet. A szakadás 
nem a rosszakaratból és erkölcsbıl, hanem a hit elveszítésébıl adódott. Az egy-
ség helyreállításához könyörületesség, türelem és békés egyezkedés szükséges. 
1526-ban az egyháznak és a világi hatalomnak a reformált hitőek megtőrését 
javasolta, mindaddig, amíg helyre nem áll az egység. A 16. század elsı felének 
humanizmusából tehát nem vallási pluralizmus vagy vallásszabadság, csupán 
más keresztény vallás (a lutheránus és a kálvinista) átmeneti megtőrése szárma-
zott. A vallásháborúk kezdetekor keletkezı „politikusok pártja” is ezt a szelle-
miséget alkalmazta. 

A megtőrés, a tolerancia két, egymással olykor érintkezı, egymásra ható kö-
zegben, a humanizmusban és a politikai gyakorlatban született meg. Ez utóbbi-
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ban 1560-ig nem fejezıdött ki törvények formájában, csupán a politikai hatalom 
egyes képviselıi, mint I. Ferenc király és humanista tanácsosai, viszonyultak 
átmenetileg toleránsan a protestánsokhoz. A francia politikai elit sem a reformá-
ció évtizedeiben (1520-1550-es évek), sem a vallásháborúk alatt (1562-1598) 
nem volt egységes a más vallásúakkal szemben. A reformáció idején java része 
középkori felfogás híve volt: az állam legyen továbbra is a katolikus egyház 
„karja” , hogy kérésére lecsapjon az eretnekekre. Helyes útra térítésük, vagy 
likvidálásuk az államnak is érdeke. A kor felfogásában a társadalom egyik leg-
fontosabb kohéziós ereje a vallás. Szakadása a királyi hatalom gyengüléséhez, az 
állam megosztottságához vezethet. „Az egy király, egy törvény, egy hit” eszmé-
nye igen sokáig meghatározó volt, és még a humanizmus híveiként ismert politi-
kusok is vallották. 

I. Ferenc uralkodása az 1520-as évektıl 1547-ig a megtőrés és az üldözés 
kettıs története. Gallikán egyháza, legfelsıbb bíróságai (parlamentjei) és a Sor-
bonne mindig türelmetlenebbek voltak, amelyeket mindig mérsékletre kellett 
bírnia. Így bontakozhattak ki az 1520-1530-as évek kisebb üldözési hullámai, 
amelyeket a király rendszerint megszakított. Ezt a politikáját azonban 1538 után 
feladta, és az eretnekség ellen fordult. Az 1539-es ediktuma halálbüntetéssel 
fenyegette meg a reformált hitőeket, és elrendelte, hogy ezután a Sorbonne dog-
matikai tanokat megfogalmazó 29 cikkelye alapján a parlamentek is értelmezhe-
tik az eretnekséget. Eddig csak az egyházi bíróságok állapíthatták meg, hogy mi 
az eretnektanítás, s a világi hatalom csak ez alapján cselekedett. Most I. Ferenc 
szakított ezzel a középkori eljárással, s az államot döntı szerephez juttatta a hit 
dolgaiban is. 

Az erısödı üldözés legvéresebb eseménye az 1545-ös mérindoli mészárlás 
volt, amelynek a középkor óta a provence-i és a dauphinéi hegyekben meghúzó-
dó valdens eretnekek estek áldozatául. II. Henrik még következetesebben akarta 
megtisztítani királyságát: 1547-ben az eretnekek elítélésére a párizsi parlament-
ben felállította a „tüzes kamarát”. Az 1550-es évek elején azonban a királynak a 
császárral szemben a német protestáns fejedelmek támogatására volt szüksége, 
ezért lecsendesítette az üldözést. Az 1557-es compiègne-i ediktuma viszont ha-
lálbüntetést rótt ki a reformált hitőekre, ha nem hajlandóak megtérni. Az edik-
tum azonban végrehajthatatlan volt, mivel a reformáció tömeges méretővé vált. 
A kb. 17 milliós népességő királyságban 2 millió alattvaló (12%) vált az új val-
lás hívévé. A kiváltságolt és fegyverforgató nemesi rend 50%-a, a polgárságnak 
pedig 30%-a hagyta el a katolikus hitet. A francia reformáció sajátossága volt, 
hogy az 1550-es évek végére a kálvinizmus maradt az egyedüli vallása, amely 
igen szervezett egyházat épített ki és világos, következetes tantételei voltak. 
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A világi hatalom dilemma elé került: a protestantizmus erıszakkal már nem 
számolható fel, így maradt valamilyen békés megoldás. Az elsıt a politikában 
elıtérbe kerülı anyakirályné, Medici Katalin kísérelte meg: egyesíteni kell a két 
felekezetet, amelyhez azonban békés körülmények szükségesek a reformátusok 
számára. Az 1560. márciusi amboise-i ediktum békés, önkéntes megtérést ajánl-
va, amnesztiát hirdetett a református hívık számára, s csupán a hitterjesztıknek 
helyezett kilátásba büntetést. Az 1560. májusi romorantini ediktumban az állam 
elıször ismerte el a hívık számára a lelkiismereti szabadságot, amelyet termé-
szetesen nem a polgári jogelvek szerint értelmezett. Nem a hit és a hitetlenség 
között engedett választani, hanem csupán két keresztény felekezet között. Szent 
Pál tanításaiból kiindulva elismerte, hogy az egyénnek szabad lelke van, amelyet 
tiszteletben kell tartani. Ezzel szemben a vallás nyilvános gyakorlását már kol-
lektív cselekedetnek tekintette, amely sérti a másik felekezetet, ezért az ediktum 
továbbra is tiltotta. 

A Medici Katalin bizalmát élvezı humanista kancellár, Michel de L’Hospital 
úgy vélte, hogy a katolikus egyház erkölcsi reformja a lényeges, a református és 
a katolikus dogmatika közötti különbségek áthidalhatóak. Etatista szemléletében 
a reformátusok megtőrése csupán egy eszköz, amelyet csak addig kell gyakorol-
ni, amíg békés úton helyre nem áll a keresztény egyház egysége, hogy a vallási 
megosztottság ne veszélyeztesse az állam egységét. Célját szolgálta az 1561. 
júliusi saint-germaini ediktum, amely szerint az eretnekséget legfeljebb szám-
őzetéssel lehet büntetni. 

Az ediktumok a reformátusok számára megnyugtatóak voltak, de nem az 
egyesülésre, hanem ellenkezıleg, pozícióik megerısítésére ösztönözték ıket. A 
kísérletre 1561 ıszén Poissyban került sor. A két vallás neves teológusai és egy-
házi képviselıi csupán hitvitákat folytattak, de sem a dogmatikai, sem a liturgiai, 
sem pedig az egyházszervezeti különbségeket nem akarták feladni. A poissyi 
kollokviumon megjelent egy arrasi humanista, François Baudouin, aki katolikus 
hitrıl áttért a reformátusra, majd rekatolizált. Azt javasolta, hogy mindkét oldal 
fogadja el közösen az alapvetı keresztény tanokat, amelyek alapján egyesülhet, 
az eltérı értelmezéseket pedig tartsa kölcsönösen tiszteletben. Legyen dogmati-
kai tolerancia az újonnan egyesülı keresztény egyházban. Baudouint azonban a 
katolikusok és a reformátusok is egyaránt hitehagyottnak bélyegezték, így javas-
lata hiteltelenné vált, de nem is volt reális. Két kiforrott dogmatikájú, liturgiájú 
és szervezető egyház egyesítése nem volt lehetséges. 

A vallásüldözések, a vallási feszültségek társadalmi terjedése és a református 
hit elterjedése, intoleranciája új megközelítésre ösztönözte a humanista gondol-
kodást. A Svájcba emigrált református Sébastien Castellion a teljes toleranciá-
ban, vagyis minden keresztény felekezet nyilvános vallásgyakorlásának teljes 
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szabadságában látta a megbékélés egyetlen lehetıségét. Értekezés az eretnekek-
rıl (1554) címő mővében elvetette az eretnekség fogalmát, mert negatív értelmő: 
aki nem ért egyet velünk a dogmában, az eretnek. A tanok eltérı értelmezése 
nem bőn, így nem büntethetı. A keresztény tanok, néhány alaptételt kivéve, 
többféleképpen értelmezhetıek, ezért lehessen is szabadon értelmezni. Servet 
Mihály is ezt tette csupán, amiért nem járhat máglya. Nem kell törekedni a ke-
resztény felekezetek egyesítésére, a tanok egységesítésére, legyen a keresztény 
morál közös minden vallás számára. 

Miután az egyesítés lehetısége elbukott, több alternatíva adódott. Európában 
eddig egy helyen, Augsburgban (1555) született vallási megegyezés, amely a 
vallások territoriális egymásmellettiségét vezette be. A francia monarchia szá-
mára ez az út járhatatlan volt, mert nem fejedelemségekbıl állt. A második al-
ternatíva a II. Henrik által hirdetett volt: politikai és katonai erıvel kell vallási 
egységet teremteni, egyszerően a református vallás felszámolásával. A gallikán 
egyház java és a katolikus arisztokrácia, vallásos tömegekre támaszkodva ezt a 
politikát törekedett felújítani. A harmadik alternatíva legvilágosabban 1561-ben 
fogalmazódott meg egy ismeretlen katolikus szerzı részérıl. Intelem a herce-
geknek és a királyi tanács egyéb urainak, hogy elejét vegyék a felkelésnek címő 
mővében a református egyház végleges elismerését javasolta. A tolerancia már 
nem lehet egy ideiglenes eszköz, hanem állandó valláspolitikai törekvéssé kell 
válnia, mivel a vallási egységnek nincs realitása. 

A pillanatnyilag kormányzó politikai erı, a „politikusok pártja” (Medici Ka-
talin, L’Hospital kancellár stb.) olyan megoldást akart, amely megelızheti a 
vallásháború kitörését. Ez pedig nem lehet más, mint a református vallás elisme-
rése. Kérdés azonban, hogy ez milyen mérvő legyen. Kezdték használni a „val-
lásszabadság” kifejezést, de ezt sem modern, polgári értelemben. A nyílt vallás-
gyakorlás megtőrését értették alatta, amelynek azonban sok fokozata lehetett. A 
tolerancia kifejezést a korban nem használták. A törekvés reálisnak tőnt, de már 
nem állt mögötte erıs királyi hatalom, amely a tolerancia ediktumokat betarttatta 
volna.  

Az 1562. januári saint-germaini ediktum engedélyezte elıször a református 
vallás nyilvános gyakorlását, de igen korlátozott mértékben. Szabad volt ezután 
gyakorolni otthon, családi környezetben és éjszaka a városfalon kívül. (Francia-
országban a reformátusok zöme városlakó és nemes volt, a paraszti társadalom-
ban alig terjedt el.) Alkalmazására nem került sor, mert akkorra a katolikus tábor 
fegyvert fogott. Következett a nyolc háború, ingatag vallásbékékkel és ediktu-
mokkal. A vallási ellentétek az abszolutizmus és a rendi erık küzdelmével és 
sokféle társadalmi feszültséggel fonódtak össze. 
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Az elsı háborút (1562-63) lezáró amboise-i ediktum (1563. március 19.) a 
reformátusok veresége ellenére meghagyta korlátozott vallásgyakorlásukat. Tilos 
Párizsban, de szabad nyilvánosan nappal gyakorolni minden bírósági körzet (jó 
száz volt) egy városának falán kívül, ahol templom is épülhet. Szabad gyakorol-
ni a felsıfokú úriszékkel rendelkezı birtokokon az uraságnak és háza népének. 
Ez utóbbit a református arisztokrácia és módos nemesség privilégiumának tekin-
tették, mivel ezek a csoportok váltak a reformátusok politikai-katonai vezetıivé. 
1562-ben jelent meg S. Castellion Tanács a feldúlt Franciaországnak címő írá-
sa, amely a vallásgyakorlást morális oldalról közelítette meg. Megoldása az 
egyén, s nem az államérdek szempontjából fontos. A nyilvános és teljesen sza-
bad vallásgyakorlás az emberi méltóság elengedhetetlen része, senkinek sincs 
joga korlátozni. Hitünket nem szabad másokra kényszeríteni, hanem respektálni 
kell mások hitét. Hasonlóan gondolkodott a katolikus Jacques Bienassis abbé is, 
aki L’Hospital kancellárral vitatkozott a vallásszabadságról. 

Az amboise-i ediktum a reformátusok szerint kevés, a katolikusok szerint sok 
szabadságot adott. Az ediktumot csak kormányzat és a mérsékelt katolikusok 
fogadták el. Az elıbbi a minden áron való béketeremtésre törekedett, az utóbbi-
ak pedig összeegyeztethetınek vélték az ediktumot a katolicizmus tradícióival, 
amelyektıl nem volt idegen más hitőek megtőrése. 1564-ben egy ismeretlen 
szerzı az Episztola a királyhoz a vallási teendıkrıl címő mővében azt javasolta, 
hogy az állam tegyen meg mindent a vallásszabadság betarttatása érdekében. 
Terjessze ki minden településre, hogy elejét vegye a titkos összejöveteleknek, a 
szekták kialakulásnak. A vallási ügyek rendezésére alakuljanak feles kamarák (a 
kamara bíráinak fele katolikus, fele református) a parlamentekben. A szerzı 
javaslata ekkor nem talált visszhangra a kormányzat részérıl, de távlatilag reá-
lisnak bizonyult. 

A második háborút (1567-68) -, amely nem hozott erıeltolódást - a 
longjumeau-i ediktum (1568. március 23.) zárta le, megújítva az amboise-i edik-
tumot. Ezen túl amnesztiát hirdetett a reformátusoknak, akik katolikusokat öltek 
meg. A katolikusoknak amnesztia nélkül sem járt retorzió a hugenottákkal 
szembeni tetteikért. A meggyengült királyi hatalom ezt az ediktumot sem tudta 
betarttatni, ezért Medici Katalin szakított a katolikus és a református tábor 
közötti egyensúlyozó politikájával, és a katolikusok oldalára állt: 1568 
szeptemberében betiltotta a református vallás nyilvános gyakorlását. 

A reformátusok fegyvert fogtak, de a harmadik háború (1568-70) is döntet-
lennel végzıdött. A saint-germaini ediktum (1570. augusztus 8.) az amboise-it 
újította fel, de a reformátusok biztonsága érdekében - mivel biztonságukat az 
állam nem tudta vagy nem akarta garantálni - négy erıdített várost két évre a 
kezükön hagyott. Az engedmény nem a kormányzat toleranciájából, hanem 
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pénztelenségébıl adódott: nem tudta a harmadik háborút folytatni. A református 
arisztokrácia ezt kihasználva, megnövelte szerepét az udvarban. Erre Medici 
Katalin a szélsıséges katolikus Guise-ekkel szövetkezett, hogy felszámolja a 
református befolyást. A brutális leszámolásra a református Bourbon Henrik és 
Valois Margit házasságkötése adott alkalmat. 

A Szent Bertalan-éji (1572. augusztus 24.) mészárlás ugyan jelentıs veszte-
séget okozott a református vezetı rétegnek, de nem roppantotta össze. A refor-
mátus tábor a déli tartományokban újjászervezıdött, amelynek a negyedik hábo-
rú (1572 októbere - 1573 júliusa) volt a következménye. A református seregek 
vereséget szenvedtek, így az 1573. júliusi boulogne-i ediktum ugyan a lelkiisme-
reti szabadságot elismerte, de a nyilvános vallásgyakorlást csak négy városban 
(La Rochelle, Nîmes, Montauban, Sancerre) és a felsıfokú úriszékkel rendelke-
zı birtokokon engedélyezte. 

A református sereg ismét ujjászervezıdött, amely ellen III. Henrik maga indí-
tott hadjáratot. Az ötödik háború (1574-76) azonban pénz híján kudarcba fulladt, 
hiába volt katonailag erısebb az uralkodó és a katolikus tábor. A kényszerhely-
zet szülte a vallásháborúk legtoleránsabb ediktumát, a beaulieu-it (1576. május 
7.) Hatvanhárom cikkelye a reformátusok minden lényeges követelését tartal-
mazta. A kálvini hit nyilvános gyakorlását, Párizst és az udvart kivéve mindenütt 
engedélyezte, a parlamentek számára elrendelte a feles kamarák felállítását. 
Megengedte, hogy ezután a reformátusok mindenféle állami tisztséget betölthes-
senek. Kinyilatkozta, hogy a Szent Bertalan-éji áldozatok ártatlanok voltak. 
Újabb amnesztiát hirdetett és nyolc erıdített várost adott a hugenottáknak. A két 
katonai vezetınek -, akik királyi hercegek voltak - Bourbon Henriknek és Condé 
hercegnek a déli tartományok kormányzói tisztségét adta, magas jövedelemmel. 
Cserében a reformátusok továbbra is kötelesek voltak fizetni az egyházi tizedet, 
és tiszteletben tartani a katolikus ünnepeket. 

Az ediktum megelızte a kor mentalitását, amely szerint a társadalomban ki-
sebbséget alkotó reformátusok nem lehetnek egyenlık vallásgyakorlásban a 
többségi katolikusokkal. Ha egyáltalán érdemelnek jogokat, azokat arányosan 
kell kiszabni. Az ediktum kedvezett a reformátusoknak, de néhány mérsékelt 
vezetıje kész volt alkudni. Az állambölcselı Philippe de Plessis-Mornay 1576-
os írásában (Intelem a rendekhez a békéért) a vallásbékét mindennél fontosabb-
nak tartotta, akár engedmények révén is. A katolikus állambölcselı, Jean Bodin 
Hat könyv az államról címő híressé vált értekezésében azt tartotta a legjobb 
megoldásnak, ha egy királyságban egy vallás van, mert a vallás fontos eszköze a 
kormányzásnak. Ha már úgy alakult, hogy kéthitő lett a monarchia, az uralkodó 
körültekintıen járjon el vallási kérdésekben. Mérlegeljen, hogy az államérdek-
nek mi a legmegfelelıbb. A háború sosem az. 
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A tartományok többségét kézben tartó katolikusok megtagadták az ediktum 
végrehajtását. Következett a hatodik háború (1576 decembere - 1577 októbere), 
különösebb katonai manıverek nélkül, mivel mindkét fél pénzhiánnyal küszkö-
dött. A végkifejlet a katolikusoknak kedvezett: a poitiers-i ediktum (1577. októ-
ber 8.) ismét csak korlátozottan engedélyezte a nyilvános vallásgyakorlást. Sza-
bad volt ott gyakorolni, ahol a hatodik háború kezdetekor lehetett, szabad volt 
minden bírósági körzet egy városában a falon kívül. Így bírósági körzetenként 
két város falain kívül lehetett, mert az 1563-as amboise-i ediktum már egyben 
engedélyezte. Ezen kívül nyolc erıdített város maradhatott hat évig a hugenotta 
sereg kezén. Késıbb a nantes-i ediktum is hasonló elveken nyugodott, de most 
ezek az elvek mégsem vezettek megbékéléshez, mert a királyi hatalom nem tud-
ta betarttatni. 1579-ben az ediktumot kiegészítette a néraci egyezmény, amely 
további tizenkilenc erıdített helyiséget adott át a református helyırségeknek. Az 
egyezményt azonban Bourbon Henrik megszegte, amiért kitört a hetedik háború 
(1579-80), III. Henrik gyızelmét hozva. Lezárásakor nem adott ki újabb ediktu-
mot, maradt érvényben a poitiers-i.  

1584-ben meghalt Anjou herceg, a trónörökös. Sem neki, sem a királynak 
nem volt fiú utóda. III. Henrik legközelebbi férfirokona a református vezér, Bo-
urbon Henrik volt, akire a korona szállhatott. Ezt a lehetıséget, a kormányzást 
többnyire kézben tartó katolikus tábor elutasította. A király a Guise-ek befolyása 
alá került, akik 1585 júliusában a nemours-i ediktum kiadására kényszerítették. 
A rendelkezés visszavont minden eddig kiadott vallási ediktumot, a református 
vallás nyilvános gyakorlását pedig betiltotta. Nem viselhettek ezután hivatalt 
sem. A híveket megtérésre szólította fel, amelynek megtagadásáért vagyonel-
kobzással egybekötött számőzetés járt. 

A nemours-i ediktum a nyolcadik háborúhoz (1585 szeptembere - 1598 ápri-
lisa) vezetett, amely a katolikus tábor számára politikailag és katonailag egyaránt 
kedvezıtlenül alakult. III. Henrik szakított a katolikus táborral és békülékenyebb 
lett a reformátusokhoz. Ezt a katolikusok a király meggyilkolásával bosszulták 
meg 1589-ben. A korona Bourbon Henrik fejére szállt, aki katonai sikereivel az 
1591-es mantes-i ediktumában ismét érvénybe léptette a poitiers-i ediktumot. 
Kiváló politikai érzékét hasznosítva 1593-ban áttért a társadalom többségének a 
hitére, amellyel a katolikus politikai elit jó részét is maga mellé állította. 

A királyi hatalom helyreállításával lehetıség adódott a vallási ellentétek bé-
kés kezelésére, amely a harminchat éves háborúskodás után a mérsékelt katoli-
kus és református vezetı réteg egyaránt elvárta. A háború negatív élménye J. 
Bodin véleményét is módosította. A neves bölcselı ugyan az 1576-os mővében a 
körülmények kényszerőségébıl adódóan elfogadta a tolerancia szükségességét, 
de a szélesebb körő vallásszabadságnak nem volt híve. Az 1587 körül írott Hét 
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bölcs társalgása (Colloquium heptaplomeres) címő könyvének második dialó-
gusában hét különbözı vallás képviselıjét ültette asztalhoz disputálni. A társal-
gás eredménye a vallások békés egymás mellett élésének elismerése, a vallási 
pluralizmus elfogadása volt. 

A vallásháborúk lezárására a nantes-i ediktum (1598. április 13.) volt hiva-
tott, amely alapvetıen a beaulieu-i és a poitiers-i ediktumra épült. Az elsıhöz 
képest korlátozottabb vallásgyakorlást biztosított, a másodikhoz képest viszont 
sokkal több garanciát nyújtott a vallási kisebbségnek a katolikusok esetleges 
támadásával szemben. Az ediktum különlegességét az adta, hogy a királyi hata-
lom képes volt betarttatni. Az ediktum 92 cikkelye négy területen rendezte a 
vallási viszonyokat. 

1. Amnesztiát hirdetett mindenki számára, a vallási okok miatt bebörtönzöt-
teket és a gályarabokat szabadon engedte. Visszaszolgáltatta az egymástól jogta-
lanul elsajátított javakat. 

2. Deklarálta, hogy a katolikus hit mindenütt nyilvánosan gyakorolható. Ez 
alól az 1599-es kiegészítı rendelkezés egy kivételt tett: a református népességő 
Béarne tartomány hat bírósági körzetébıl csak kettı két-két városában gyakorol-
ható nyilvánosan a katolikus hit. E négy városban viszont a református vallás 
nyilvános gyakorlása tilos. 

3. A reformált vallásúakat (az ediktum kifejezése) a polgári és a katonai pá-
lyán ugyanazok a jogok illetik, mint a katolikusokat, vagyis minden tisztséget 
betölthetnek. A parlamentekben feles kamarákat állíttat fel a vallási konfliktusok 
rendezésére. A református bírák alkalmazása az alacsonyabb szintő bíróságokon 
is kötelezı, ha a református felek kérik. A reformált vallásúak hitük miatt nem 
zaklathatóak, megtérésre nem kötelezhetıek. Gyermekeiket akaratuk szerint 
járathatják iskolába, mindenütt lehet temetıjük, és a haldoklóhoz bárhol hívható 
lelkipásztor. Kötelesek viszont fizetni a tizedet és tiszteletben tartani a katolikus 
ünnepeket. 

4. A lelkiismereti szabadság mindig és mindenütt megilleti a reformált vallá-
súakat, de hitüket nyilvánosan csak korlátolt formában gyakorolhatják. Szabad 
gyakorolni a kb. 3700 felsıfokú úriszékkel rendelkezı birtokon, kivéve az egy-
háziakat. Az alacsonyabb rendő birtokokon csak családi körben gyakorolhatja az 
uraság, harminc fınél nem nagyobb rokonsággal. Szabad ott gyakorolni, ahol 
1597. augusztus 31-én lehetett, és minden bírósági körzet két városában a falon 
kívül, kivéve a püspöki székhelyeket. Tilos Párizsban és öt mérföldes körzeté-
ben, a királyi udvarban és a király hadseregében. Gyakorolhatja mindenütt re-
formátus hitét a hívı saját otthonában. Kereszteléskor kivételesen vendégeket is 
hívhat. Pikárdia tartományban összesen csak két városban szabad a református 
hit nyilvános gyakorlása. Provence-ban viszont, ahol nagyok a bírósági körzetek, 
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és sok református él, minden bírósági körzetben még két kiegészítı helyen sza-
bad a vallásgyakorlás. Ott, ahol nyilvánosan lehet gyakorolni, a reformátusok 
templomot, iskolát, kollégiumot és egyetemet tarthatnak. Lehet könyvkiadójuk, 
és könyveiket terjeszthetik. Tarthatnak zsinatokat és konzisztóriumokat, de tilos 
politikai szervezetet (Uniót) létrehozni. Ezt a katolikusoknak is tiltotta az edik-
tum. 

A rendelkezések 5. csoportját nem a szőken vett ediktum, hanem a késıbb 
hozzáfőzött további cikkelyek és titkos záradékok tartalmazták. Ezek szerint a 
király évente 45 ezer ezüst tallérral segíti a református egyház fenntartását. Ga-
ranciákat biztosít a reformátusoknak, mint kisebbségnek: engedélyezi, hogy 
minden menedékhely, amely 1597. augusztus 31-én a reformált hitőek kezén 
volt, nyolc évig ott is maradjon. Ez 151 menedékhelyet jelentett, amelybıl 51 
biztonsági hely (erıdített város) volt. Itt helyırséget tarthattak, élükre református 
kormányzó került, s fenntartásukra a kincstár évi 180 ezer ezüst tallért juttatott. 

Kihirdetésekor az ediktum törékeny kompromisszumnak tőnt, mint az összes 
korábbi, de idıt álló lett a betarttatás miatt. A katolikusok elutasították, de erejük 
már nem volt, hogy fegyvert fogjanak. Az „egy király, egy törvény, de két hit” 
eszménye alkalmazhatónak bizonyult. Az ediktum kihirdetıje, IV. Henrik a 
tolerancia etatista, az abszolút monarchia érdekeit szolgáló változatát valósította 
meg, amely lehetıvé tette, hogy a református hitő épp olyan hő alattvaló legyen, 
mint a katolikus, és épp úgy szolgálja uralkodóját. A református erıdöket lerom-
boló, de az ediktum egyéb cikkelyeit betarttató Richelieu bíborosnak tulajdonít-
ják a következı mondást: „Rosszabb egy katolikus spanyol, mint egy református 
francia” . 
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Tolerančné myšlienky a tolerančné edikty 
v období náboženských vojen vo Francúzsku 

 
Reformácia, ktorá vo Francúzsku vznikala od počiatku dvadsiatych rokov 16. 
storočia postavila galikánsku cirkev pred novú situáciu, lebo postup proti 
kacírom zdedený po stredoveku sa vo vzťahu k osobám reformovaného 
vyznania neosvedčil. V ideovej rovine sa o uplatnenie zmieru a tolerancie 
pokúsil humanizmus, v politickej praxi tento (hoci len dočasný) pokus urobil 
František I. Francúzska politická elita ani v desaťročiach reformácie (20.–50. 
roky 16. storočia), ani počas náboženských vojen (1562–1598) nebola jednotná 
v svojom postoji voči osobám iných vyznaní. Na počiatku reformácie sa 
uplatňovali prevažne stredoveké postoje: štát má proti kacírom zakročiť. Vláda 
Františka I. však nastolila dvojakú taktiku zmieru a prenasledovania. Tento 
striedavý postoj bol spôsobený jednak spoločenskou silou reformácie a jej čoraz 
masovejším charakterom, jednak tou osobitnou okolnosťou, že vo Francúzsku 
kalvinizmus ostal jediným protestantským vyznaním, ktoré si vybudovalo pevne 
organizovanú cirkev s jasným a dôsledným učením. Riešením sa mohlo stať 
územné spolunažívanie náboženských vyznaní, avšak pre francúzsku monarchiu 
bola táto cesta neschodná,  nakoľko sa Francúzsko neskladalo z kniežatstiev. 
O druhú verziu sa pokúsil Henrich II., keď sa usiloval o vynútenie jednoty 
politickou a vojenskou silou, a to jednoducho likvidáciou reformovaného 
vyznania. Tretia verzia, ktorú navrhoval taktiež neznámy katolícky autor 
v svojej Parenéze, znamenala definitívne uznanie reformovanej cirkvi. 
Článok rozborom náboženských ediktov a jednotlivých fáz náboženskej vojny 
skúma otázku, ako sa kráľovská moc pokúšala nájsť riešenie na náboženské 
rozpory. Konečný výsledok odzrkadľuje Nantský edikt zo dňa 13. apríla 1598, 
ktorý ukončil obdobie vojen. Tento dokument bol síce podobne ako v prípade 
predchádzajúcich ediktov založený na kompromise, avšak ukázal sa ako 
nadčasový. Princíp „jeden kráľ, jeden zákon, ale dve vyznania” vo Francúzsku 
dokázal svoju použiteľnosť. Henrich IV., ktorý edikt vydal, uskutočnil 
etatistický variant tolerancie, napomáhajúci záujmom absolútnej monarchie. 
Tento variant umožnil, aby občan reformovaného vyznania bol rovnako verným 
poddaným ako ktorýkoľvek katolík a rovnakým spôsobom slúžil svojmu 
panovníkovi. 
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Ideas and edicts of tolerance in the period 
of religious wars in France 

 
With the emergence of Reformation in France the state and the Gallican Church 
had to face a new situation as the medieval-style policies and methods against 
heresy proved to be ineffective. It was Humanism on the ideological level and 
King Francis I in practice that made a temporary attempt to incur a policy accep-
tance and toleration. Through analysing royal edicts and an overview of the dif-
ferent periods of religious wars, the study examines the efforts of royal power to 
solve religious conflicts. It finally  ended in the Edict of Nantes (April 13, 1598), 
which put an end to the series of religious wars. Although, similarly to former 
edicts, it was based on compromise, it could last for long. The idea of „one king, 
one law, but two faiths” proved to be applicable in France. King Henry IV pro-
claimed the edict and his policy of tolerance served the interest of the absolute 
state, and it made possible for his Catholic and Protestant subjects to be his faith-
ful servants. 




