
Félezer éves  

REFORMÁCIÓ 
A reformáció vagy hitújítás a 16. szá-
zadban, Nyugat- és Közép-Európában 
a katolikus egyház megreformálására 
indult mozgalmak.. 
A 15. –16. században egyre fokozó-
dott a katolikus egyház bírálata. Lut-
her Márton először az általa megfogal-
mazott 95 tézissel hívta fel a figyelmet 
a hibákra (1517. október 31-én a ha-
gyomány szerint kiszegezte követelé-
seit és tanításait a wittenbergi vár-
templom kapujára), majd fokozatosan 
távolodott el a római vezetéstől. Ezzel 
szinte egy időben Ulrich Zwingli, 
majd Kálvin János Svájcban is elindí-
totta új, független vallási mozgalmát. 
E mozgalmak tagjait a pápasággal 
szembeni tiltakozás („protestálás”) 
miatt protestánsoknak nevezték, a 
kereszténységnek ekkor kialakuló 
nagy ága a protestantizmus. A refor-
máció egyes irányzatainak szétválása 
a különböző protestáns egyházak, 
felekezetek kialakulásához, majd 
megerősödéséhez vezetett. Ezek közül 
az evangélikus egyház (más néven 
lutheránus egyház) és a református 
egyház a legismertebbek. Befolyása 
megtartása érdekében a katolikus egy-
ház az ellenreformációval válaszolt. 
A 16. század közepére a lutheri tanok 
a német lakosság közvetítésével a 
reformáció Magyarországon is elter-
jedt, ahol kezdetben főleg a városi 
polgárság bizonyult fogékonynak a 
mozgalomra. A szászok, a magyarok 
és a szlovákok egyaránt megszervez-
ték a Luther Márton tanításain alapuló 
lutheránus (evangélikus) egyházaikat. 
A Magyar Királyság három részre 
szakadása, és a nemzeti újraegyesítő 
törekvések ugyanakkor kedveztek a 
reformáció térhódításának a magyar-
ság egésze körében. Az új vallás ettől 
kezdve a katolikus Habsburgok elnyo-
mó politikájával szembeni „nemzeti 
üggyé” vált. A reformáció nagy mér-
tékben hozzájárult a magyar nyelv és 
irodalom kora újkori látványos kibon-
takozásához is. 
A Kárpát-medence lakossága között 
eleinte Luther tanai domináltak, de 
hamar ismertté váltak Zwingli és Kál-
vin nézetei is. Elsősorban a magyar 
köznemesség tért át hamar a kálvinista 
(református) hitre. Az 1560-as évek-
ben végül a német és a svájci reformá-

ció hívei a három részre szakadt or-
szág valamennyi részén két külön 
egyházzá alakultak, és a 16. század 
második felére már a magyarság 
túlnyomó része kálvinista lett. A 
szászok és a szlovákok megmaradtak 
a lutheránus vallás mellett. A magya-
rok közül csak a nyugat-dunántúli 
magyarok maradtak többségükben 
lutheránusok. 
A török hódoltság alatt álló területe-
ken a török basák nem szóltak bele a 
keresztények vallási ügyeibe, a la-
kosság szabadon választhatta meg a 
vallását. Ez a reformáció gyors tér-
hódítását eredményezte. A magyar 
kálvinista egyház éppen a török hó-
doltság alatt álló Debrecenben szüle-
tett meg, amelyet a református ma-
gyarok egyik központjaként 

„kálvinista Róma” néven is emleget-
tek. A debreceni zsinaton (1567) a 
Tiszántúl 17 egyházmegyéje ugyan-
csak a kálvinizmushoz csatlakozott. A 
török uralom alatti tolnai és baranyai 
területek a hercegszöllősi zsinaton 
(1576) döntöttek így. 
János Zsigmond erdélyi fejedelem 
szintén a reformáció hívévé vált, és a 
kálvinizmus Erdélyben egyenesen az 
államvallás rangjára emelkedett. Az 
erdélyi szászok megtartották a luthe-
ránus (evangélikus) vallást, A széke-
lyek és más magyar nemzetiségű pro-
testánsok pedig csatlakoztak a kálvini 
reformációhoz. A tordai (1563) és 
nagyenyedi (1564) zsinatokon válnak 
külön felekezetekké a szászok és ma-
gyarok, mindkét csoport saját püspö-
köt is választott magának. A magya-
rok egy kisebb része a reformáció 
radikális irányzatát képviselő új unitá-
rius egyházhoz csatlakozott. Az orto-
dox vallású erdélyi románokat pedig 
nem érte el a reformáció. Hosszas és 
kemény viták után az 1568-as tordai 
országgyűlés négy hivatalos felekeze-
tet ismert el: a kálvinista, a lutherá-
nus, a katolikus és az unitárius vallá-
sokat. Ez az esemény volt a vallássza-
badság legelső törvénybe iktatása a 
világtörténelemben! 
A magyar reformációt Dévai Bíró 
Mátyás munkássága indította el. Az 
ország három részre szakadása után a 
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reformáció kimagasló vezetői a török 
hódoltság területén Méliusz Juhász 
Péter, Erdélyben a magyarok között 
Heltai Gáspár, a szászok között Johan-
nes Honterus, a királyi Magyarország 
területén pedig Károlyi Gáspár voltak. 
 
A szerk. megj.: Kiszegezte,nem szö-
gezte ki tételei a nagy reformátort, 
nem lényeges, de érdemes megismer-
nünk ezeket a tételeket, amely eredeti-
jét senki sem látta. A reformáció ötszáz 
éves tanulságai között talán az a leg-
fontosabb, hogy a reformáció folya-
mat. Megújulásra életünk minden terü-
letén szükség volt és, ha nem áll meg 
az idő és világunk, akkor így lesz ez a 
jövőben is. 

Íme a 
 95 TÉTEL 

Írta és közzétette LUTHER MÁRTON 
(1483-1546) német reformátor 1517. 
október 31-én Wittenbergben,  
1. Mikor Urunk és Mesterünk azt 
mondta: "Térjetek meg!" - azt akarta, 
hogy a hívek egész élete bűnbánatra 
térés legyen (Mt 4,17). 
2. Ezt az igét nem vonatkoztathatjuk a 
bűnbánat szentségi gyakorlására, azaz 
a bűnvallásra és a jóvátételre, ami a 
papok közreműködésével történik. 
3. De nem is vonatkoztathatjuk kizáró-
lag csak a belső bűnbánatra, mert a 
szív töredelme mit sem ér, ha nem 
hozza magával külsőleg a bűnös mi-
voltunk elleni sokoldalú halálos küz-
delmet. 
4. Ez a gyötrődő küzdelem tehát min-
daddig tart, míg az ember gyűlöli vét-
kes önmagát (ez az igazi belső bűnbá-
nat), vagyis a mennyek országába való 
bemenetelig. 
5. A pápa nem akar senkit mentesíteni 
és nem is mentesít a jóvá tevő bűnhő-
déstől, hanem csak attól, amit saját 
illetékességében vagy az egyházi jog-
szabályok szerint maga rótt ki. 
6. A pápa nem bocsáthat meg másként 
egyetlen vétket sem, csak azáltal, hogy 
azt Istentől megbocsátottnak jelenti ki 
és fogadja el. Viszont kétség kívül 
megbocsáthatja az ő számára fenntar-
tott eseteket: ezek semmibevétele ese-
tén a vétkesség kétség kívül megma-
rad. 
7. Isten senkinek nem bocsátja meg 
vétkét anélkül, hogy egyszersmind alá 
ne vetné a megalázkodót mindenben a 
helyette eljáró papnak. 
8. A bűnbánati egyházjogszabályok 
csak az élőkre érvényesek, és azok 
szerint haldoklókra semmit sem szabad 
kiróni. 
9. Ennélfogva jót tesz velünk a Szent-
lélek a pápa által, mikor (a pápa) a 

rendelkezéseiben mindig kivétellé 
teszi a halál óráját és a szükséghely-
zetet. 
10. Képzetlenül és hibásan járnak el 
azok a papok, akik a haldoklóktól 
egyházjogszabály szerinti bűnbánati 
teljesítményt követelnek a purgatóri-
umban. 
11. Bizonyosnak tűnik, hogy azt a 
konkolyt, hogy az egyházjog szerinti 
jóvá tevő bűnhődést át lehet változat-
ni purgatóriumbeli bűnhődésre, ak-
kor hintették el, mikor a püspökök 
aludtak. 
12. Régente az egyház által meghatá-
rozott büntetéseket nem a feloldozás 
után, hanem a feloldozást megelőző-
en szabták ki, hogy ezzel próbára 
tegyék a töredelem őszinte voltát. 
13. A haldoklók halálukért minden-
nel megfizetnek, és az egyházjogi 
szabályok számára már halottak, 
joggal illeti meg őket az azoktól való 
feloldás. 
14. A haldoklóban lelki épségének és 
szeretetének tökéletlensége szükség-
képpen nagy félelmet támaszt, annál 
nagyobbat, minél tökéletlenebb volt. 
15. Ez a félelem és borzadás magá-
ban is elég (hogy mást ne mondjak) a 
purgatóriumi szenvedést előidézni, 
mivel a reménytelenség borzalmával 
határos. 
16. Láthatjuk, hogy a pokol, a purga-
tórium és menny úgy különbözik 
egymástól, mint reményvesztés, a 
kétséggel küzdés és a biztonság. 
17. Látható, hogy a lelkeknek a pur-
gatóriumban arra van szükségük, 
hogy mind félelmük fogyjon, mind 
szeretetük szaporodjék. 
18. Nem látszik bizonyítottnak sem 
érvekkel sem szentírási helyekkel, 
hogy (a purgatóriumban lévő lelkek) 
kívül lennének a szeretetet kiérdemlő 
vagy azt fokozó állapoton (Isten ir-
galmán). 
19. De az sem látszik bizonyítottnak, 
hogy legalábbis mindnyájan biztosak 
és biztonságban vannak boldogságra 
jutásuk felől, jóllehet mi ebben telje-
sen bizonyosak vagyunk. 
20. Tehát a pápa a minden bűnhődés 
teljes elengedésén nem egyszerűen 
minden bűnhődés elengedését érti, 
hanem csak az általa kiróttét. 
21. Tehát tévednek azok a búcsúhir-
detők, akik azt mondják, hogy a pápa 
bűnhődés elengedése ez embert min-
den bűnhődéstől feloldja és meg-
menti. 
22. Éppenséggel semmit nem enged 
el a purgatóriumban levő lelkeknek, 
amit ebben az életben kellett volna 
az egyházi jogszabályok szerint tel-
jesíteniük. 
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23. Ha valaki egyáltalán megkaphatja 
minden bűnhődése valamilyen elenge-
dését, akkor biztos, hogy ezt csak a 
legtökéletesebbek kaphatják meg, 
tehát igen kevesen. 
24. Természetesen az emberek legna-
gyobb részét becsapják, amikor nagy 
hanggal, minden megkülönböztetés 
nélkül ígérik meg nekik a bűnhődés 
feloldását. 
25. Amilyen hatalma van a pápának a 
purgatórium felett, ugyanolyan hatal-
ma van bármely püspöknek vagy lel-
késznek a maga püspökségében, illet-
ve gyülekezetében. 
26. Nagyon jól teszi a pápa, hogy a 
(purgatóriumban lévő) lelkeknek nem 
a kulcsok hatalmával ad elengedést, 
(amivel (ott) nem rendelkezik), hanem 
közbenjáró könyörgés által. 
27. Emberi balgaságot hirdetnek, ami-
kor azt mondják, hogy mihelyt a ládá-
ba dobott pénz megcsörren, a lélek 
azonnal a mennybe száll. 
28. Csak annyi bizonyos, hogy a ládá-
ban megcsörrenő pénz által nagyra 
nőhet a haszonlesés és a kapzsiság. 
Az egyház közbenjáró szolgálatának 
eredményessége azonban egyedül 
Isten jó tetszésétől függ. 
29. Ki tudja, hogy vágyódik-e minden 
purgatóriumban lévő lélek arra, hogy 
őt onnan kiváltsák? A legenda szerint 
sem Szeverinusz, sem Paszkálisz 
(pápák) nem igényelték ezt. 
30. Senki sem biztos a maga töredel-
mének valódisága felöl, még kevésbé 
a következmény: a teljes elengedés 
felől. 
31. Amilyen ritka az igazán bűnbánó 
ember, épp olyan ritka az igazán elen-
gedést nyerő, vagyis nagyon ritka. 
32. Örök büntetést kapnak tanítóikkal 
együtt, akik a búcsúcédulákkal bizton-
ságban hiszik magukat az üdvösségük 
dolgában. 
33. Nagyon kell óvakodnunk azoktól, 
akik azt mondják, hogy a pápának 
azok az elengedései (azaz búcsúi) 
Istennek ama fölbecsülhetetlen aján-
dék, amely által rendbe jön az ember 
dolga Istennel. 
 
34. Ugyanis a búcsúnak ez a kegyel-
me csak a bűnbánat szentségével (és) 
ember által kiszabott jóvá tevő bűnhő-
désre vonatkozik. 
35. Nem keresztyénséget prédikálnak, 
akik azt tanítják, hogy aki lelkeket 
akar kiváltani vagy gyónási kiváltsá-
got vásárolni, annak nincs szüksége 
töredelemre. 
36. Minden igazán szívén talált ke-
resztyén részesül a bűnhődésnek és a 
vétkességnek teljes elengedésében 
búcsúcédula nélkül is. 



37. Aki csak igazi keresztyén, akár élő, akár halott, az ré-
szese Krisztus és az anyaszentegyház minden kincsének, s 
ezt Isten adta néki, búcsúcédula nélkül is. 
38. A (bűnhődés) pápai elengedését és a (kegyelemben) 
részesítést mégsem szabad semmiképpen sem megvetni, 
mert az (mint mondtam) az isteni elengedés kinyilvánítása. 
39. A legképzettebb teológusnak is igen nehéz egyszerre 
megtapasztalnia a nép előtt a bőséges búcsút és az igaz 
töredelmet. 
40. Az igazi töredelem keresi és szereti a bűnhődést, vi-
szont a búcsú bősége elkényelmesít és a bűnhődést gyűlö-
letessé teszi, legalábbis esetenként. 
41. Óvatosan kell az apostoli (azaz pápai) búcsút prédikál-
ni, nehogy a nép félreértse és elébe helyezze azt a szeretet 
jócselekedeteinek. 
42. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa véle-
ménye szerint a búcsúvásárlás semmilyen tekintetben nem 
állítható egy sorba az irgalmasság cselekedeteivel. 
43. Arra kell tanítani a keresztényeket, hogy jobb dolgot 
tesz, aki a szegénynek ad, vagy a rászorulónak kölcsönöz, 
mint hogyha búcsút vásárol. 
44. Ugyanis a szeretet cselekedete által nő a szeretet és 
javul az ember, de a búcsú által nem lesz jobb, csak a bűn-
hődéstől mentesebb. 
45. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy aki látja a 
rászorulót és azt elhanyagolva búcsúra költ, az nem a pápa 
elengedését szerzi meg, hanem Isten rosszallását. 
46. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy - hacsak nem 
dúskálnak a fölöslegben - mindazt, ami az élet fönntartásá-
hoz szükséges, tartsák kötelességüknek házuk népe javára 
fordítani és semmiképp se pazarolják búcsúkra. 
47. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a búcsúvásár-
lás nem parancsolat, hanem szabad döntés dolga. 
48. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa a bú-
csúban való részesítéssel inkább az őérte való áhítatos 
imádkozást akarja elérni sem mint a készpénzt, mert az 
előbbire nagyobb szüksége van. 
49. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa búcsúi 
akkor hasznosak, ha nem beléjük vetjük bizalmunkat. Vi-
szont nagyon ártalmasak, ha általuk elvész az istenfélel-
münk. 
50. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy ha a pápa 
tudna a búcsúhirdetők zsarolásairól, azt akarná, hogy in-
kább égjen porig Szent Péter bazilikája, mint azt, hogy 
juhainak bőréből, húsából és csontjából épüljön fel. 
51. Arra kell tanítani a keresztyéneket, hogy a pápa, ha 
szükséges volna, kész lenne (ahogy illik) még Szent Péter 
bazilikájának eladása árán is saját pénzéből segíteni azo-
kat, akiknek legtöbbjétől némely búcsúhirdetők kicsalják a 
pénzüket. 
52. Hiábavaló a búcsúcédulák alapján bízni az üdvösség-
ben, még ha a búcsúmegbízott, sőt akár a pápa a saját lel-
kével kezeskednék is érte. 
53. Krisztus és a pápa ellenségei azok, akik a búcsú hirde-
tése miatt Isten igéjét más templomokban teljesen elnémít-
ják. 
54. Jogsérelem éri Isten igéjét, ha ugyanabban a prédikáci-
óban ugyanannyi vagy több időt szentelünk a búcsúnak, 
mint Isten igéje hirdetésének. 
55. A pápa gondolata szükségképpen az, hogy ha a csekély 
értékű búcsút egy haranggal, egy díszfelvonulással és egy 
szertartással ünneplik, akkor az evangéliumot, ami a legna-
gyobb dolog, száz haranggal, száz díszfelvonulással, száz 
szertartással kell hirdetni. 
56. Az egyház kincse, amelyből a pápa a búcsú nincs elég-

gé megnevezve, és Krisztus nép is ismeri azt. 
57. Nyilvánvaló, hogy itt nem mulandó javakról van szó, 
mert azokat sok egyházi szónok nem egykönnyen osztogatja, 
hanem inkább gyűjti. 
58. De nem is Krisztus és a szentek érdemeiről van szó, hi-
szen azok mindenkor, a pápa közreműködése nélkül is, mun-
kálják a belső ember számára a kegyelmet, a külső ember 
számára pedig a keresztet, a halált és a poklot. 
59. Szent Lőrinc ugyan azt mondta, hogy az egyház kincse a 
szegények, de ő korának szokásos kifejezésével élt. 
60. Nem vakmerőség kimondani, hogy az egyház kincse: az 
egyház kulcsai (melyeket Krisztus érdeméért kapott). 
61. Világos ugyanis, hogy a bűnhődés elengedésére és a 
(meghatározott) esetekre (vonatkozóan) elegendő a pápának 
a saját hatalma. 
62. Az egyház kincse valójában Isten dicsőségének és ke-
gyelmének szent evangéliuma (örömhíre). De ezt méltán 
igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká tesz. 
63. De ezt méltán igen gyűlölik, mert elsőkből utolsókká 
tesz.  
64. A búcsúk kincsét viszont igen kedvelik, mert utolsókból 
elsőkké tesz. 
65. Az evangélium kincse olyan háló, amellyel egykor az 
anyagi javak embereit halászták. 
66. A búcsú kincse pedig olyan háló, amellyel ma az embe-
rek anyagi javait halásszák. 
67. A búcsú, amiről a búcsúhirdetők azt hirdetik, hogy a 
legnagyobb áldás, - valóban az, de a kereset szempontjából. 
68. Valójában azonban a búcsú az Isten kegyelméhez és a 
kereszt jóságához mérten a legeslegkisebb dolog. 
69. A püspökök és a lelkipásztorok (jogilag) kötelesek az 
apostoli búcsú hirdetőit teljes tisztelettel fogadni, 
70. arra, hogy ezek ne a maguk álmait hirdessék a pápa meg-
bízása helyett. 
71. Aki az apostoli búcsú igazsága ellen szól, kiátkozást és 
gyalázatot érdemel, 
72. de áldott, aki gondosan eljár a búcsúhirdető szavainak 
önkénye és önfejűsége ellen. 
73. Ahogy a pápa is joggal sújt le villámával azokra, akik a 
búcsú ügyben bármi módon csalást követnek el, 
74. de sokkal inkább készül villámával lesújtani azokra, akik 
a búcsúk ürügyén a szent szeretet és a való igazság kijátszá-
sán mesterkednek. 
75. Őrültség azt vélni, hogy a pápai búcsúk akkorák, hogy 
feloldozhatják az embert, még ha valaki képtelenséget 
mondva - az Istenszülő (Máriát) erőszakolta volna is meg. 
76. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy a pápai búcsúk a vétkes-
ség tekintetében a búcsú alá eső legkisebb bűnöket sem ve-
hetik el. 
77. Az a szóbeszéd, hogy maga Szent Péter sem adhatna 
nagyobb kegyelmet, ha ő volna most a pápa - káromlás 
Szent Péter és a pápa ellen. 
78. Ellenkezőleg azt állítjuk, hogy neki is és bármelyik pá-
pának is nagyobb erői vannak, tudniillik az evangélium, a 
gyógyítások kegyelmi ajándékai stb. 1Korinthus 12,9-10. 
szerint. 
79. Káromlást szól, aki azt állítja, hogy a pápai címerrel el-
látva felállított kereszt felér Krisztus keresztjével. 
80. Számot fognak adni azok a püspökök, lelkészek és teoló-
gusok, akik tűrik, hogy ilyesmiket prédikáljanak a népnek. 
81. A búcsúról való ilyen önkényes prédikálás azt eredmé-
nyezi, hogy a tudós férfiaknak sem könnyű a pápa tekinté-
lyét megvédeni a rágalmaktól, vagy éppen az egyszerű hívek 
fortélyos kérdéseitől. 
82. Például: Miért nem üríti ki a pápa a purgatóriumot szent-
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séges szeretetből és a lelkek oly nagy szüksége miatt, ami 
minden indíték közt a legigazságosabb - ha számtalan lel-
ket kivált a (Szent Péter) bazilika építésére adott szennyes 
pénzért, ami igen jelentéktelen indíték erre? 
83. Továbbá: Miért vannak még mindig halotti misék és 
évforduló ünnepek a lelkekért, és miért nem adják vissza, 
vagy miért nem engedik visszavenni a halottakért tett ado-
mányokat, ha a kiváltottakért való imádság immár a búcsú-
cédula révén feleslegessé és jogtalanná vált? 
84. Továbbá: Miféle újfajta kegyelme Istennek és a pápá-
nak az, hogy megengedik, hogy egy istentelen és gonosz 
ember pénzért kiváltson egy kegyes és istenszerető lelket, 
viszont azt a kegyes és kedves lelket nem váltják ki ingyen 
szeretetből, saját rászorultsága miatt? 
85. Továbbá: A bűnhődésre vonatkozó egyházjogi előírá-
sok ténylegesen és mint régóta nem alkalmazottak, maguk-
ban érvénytelenek és halottak. Miért történik a tőlük való 
mentesítés pénzzel, búcsúk engedélyezésével, mintha érvé-
nyesek és hatályosak volnának? 
86. Továbbá: Miért nem építi föl a pápa - akinek vagyona 
ma felülmúlja a dúsgazdag (ókori) Crassusok kincsét is - 
Szent Péternek legalább azt az egy bazilikát inkább a maga 
pénzéből, mint szegény híveiéből? 
87. Továbbá: Mit enged el vagy mit nyújt a pápa azoknak, 
akik a tökéletes töredelem által jogosultak a teljes elenge-
désre és (kegyelemben) részesítésre? 
88. Továbbá: Miből lenne nagyobb haszna az egy háznak, 
mint abból, ha a pápa - amit most csak egyszer tesz meg - 
naponta százszor osztana elengedést és (kegyelemben) 
részesítést a hívek bármelyikének? 
89. Mivel a pápa a lelkek üdvét inkább a búcsúk által kere-
si, mint a pénz által, miért szünteti meg a már régebben 
engedélyezett búcsúcédulákat és búcsúkat, mikor azok 
ugyanolyan hatásosak? 
90. Ha az egyszerű híveknek aggályos érveit puszta hata-
lommal elnyomjuk és nem értelmes megválaszolással old-
juk fel, azzal az egyházat és a pápát ellenségeik előtt ne-
vetségessé, a keresztyéneket pedig szerencsétlenné tesz-
szük. 
91. Ha tehát a búcsúkat a pápa lelkületének és gondolatá-
nak megfelelően hirdetnék, könnyű volna felelni minde-
zekre (a kérdésekre), sőt fel sem merülnének. 
92. Távozzanak tehát azok a próféták, akik azt mondják 
Krisztus népének: "Béke, béke." - de nincs béke! (Ezékiel 
13,10.16). 
93. Tegyék jól a dolgukat azok a próféták, akik azt mond-
ják Krisztus népének: "Kereszt, kereszt!" - de nincs ke-
reszt! 
94. Buzdítsuk azért a keresztyéneket, hogy fejüket: Krisz-
tust, bűnhődésen, halálon és poklon át is követni igyekez-
zenek, 
95. és abban bízzanak, hogy inkább sok szorongattatáson 
át, mintsem a béke biztonságán át jutnak be a mennybe 

(ApCsel 17,22). 
 

 

Svédasztal 
 

Vigyázat, szubjektív blog!  
 
2008 óta élek Svédországban, eddig leginkább Malmöben. A 
mindennapokban átélt/hallott/olvasott dolgok mint mozaik-
darabok segítenek a svéd lélek és kultúra megértésében. 
Időnként furcsa ill. vicces ugyanazt a dolgot kívülről és be-
lülről is látni. Érdekel a többi skandináv ország kultúrája és 
nyelve is. Alapvetően pozitívan látom a világot és javíthatat-
lan optimista vagyok :-)  
Örülök minden visszajelzésnek, pl. a kommentek között. 
A főiskolai könyvtárban találtam egy egész jó kis könyvet, 
ami a Svédországban élő külföldieknek íródott ismeretter-
jesztési céllal, angolul (Sweden in English).  
Íme néhány érdekes földrajzi adat belőle - azaz tudtad-e, 
hogy 
 
...a svéd erdők kb. akkora területet borítanak, mint Anglia, 
Skócia és Wales területe együttesen? 
...Svédországnak kb. 7600 km hosszú tengerpartja van? 
...a lakosság 80%-a az ország déli felén él? 
...a hegyei ellenére Svédország az egyik leglaposabb ország? 
Európában csak Hollandia, Anglia és Dánia előzi meg ebben 
...az ország területének 1/7-e az északi sarkkörön túl terül el? 
...a Mälaren tavon kb. 1100 sziget található? 
...a stockholmi szigetvilág a világon a legnagyobbak között 
van? 
...Svédországnak csak Norvégiával és Finnországgal van 
közös határa (Dániától az Öresund-szoros - vagyis a tenger - 
választja el) 
...Svédország az 5. legnagyobb területű európai ország - 
Oroszország, Ukrajna, Franciaország és Spanyolország után 
- 449.964 négyzetkilométerrel 
Néhány egyéb érdekesség: 
- az ország neve (Sverige) "svéd királyság"-ot jelent 
- a "három korona" az ország heraldikai jelképe (kb. 1330 
óta használják), de ugyancsak "Tre Kronor" a férfi 
hokicsapat neve is 
- az összes orosz cár viking származású volt 
- 1965-ig baloldali közlekedés volt érvényben a közutakon 
(összehasonlításképpen: Magyarország a 30-as évek végén 
váltott irányt) 
- a világ legadakozóbb országa, ami a fejlődő országokat 
illeti: ez az egyetlen ország ahol az adományok összege 
meghaladja a GDP 1%-át 
- a világon a legmagasabb áfakulcs (25%) Svédországban, 
Dániában és Magyarországon(!) van 
- az európai országok között Svédországban jegyzik be éven-
te a legtöbb találmányt: 271 szabadalom esik egymillió la-
kosra 
- ugyancsak itt van az egy főre eső legtöbb atomerőmű: 10 
atomreaktor/9 millió lakos 
- a 25-64 év közötti nők 40%-a és az ugyanilyen korú férfiak 
32%-a vesz részt valamilyen oktatásban/tréningen (míg az 
EU-s átlag: nők - 10%, férfiak - 9%.) 
 

http://svedasztal.blogspot.se 
Malmö, Sweden 


