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A Ma gyar Bib lia tár su lat meg bí zá -
sá ból or szá gos fel mé rés ké szült a
Bib lia éve 2008 el ne ve zé sű kam -
pány ha tá sá nak és a Bib lia ol va -
sott sá gá nak a fel mé ré se cél já ból.
Feb ru ár ban a Tár sa da lom ku ta tá -
si In té zet Zrt. (Tárki) ál tal ké szí tett
rep re zen ta tív ku ta tás so rán négy
kér dést tet tek fel a fel nőtt ma gyar
la kos ság nak:

1. Hal lott Ön ar ról, hogy 2008
a Bib lia éve volt Ma gyar or szá -
gon?

2. Részt vett Ön va la mi lyen
prog ra mon, amely a Bib lia évé hez
kap cso ló dott? (Azok kö ré ben, akik
hal lot tak a Bib lia évé ről.)

3. Mi lyen gyak ran szo kott Bib -
li át ol vas ni?

4. Van-e az Ön ház tar tá sá ban
Bib lia?

Az el ső kér dés re, amely tu laj don kép -
pen a Bib lia éve prog ram so ro zat is -
mert sé gét, el ter je dé sét és köz vet ve a
szer ve zés ha té kony sá gát vizs gál ta, a
vá lasz adók 44-a igen nel, 56-a nem -
mel fe lelt (1. áb ra). Mind ezt a fel nőtt
ma gyar la kos ság ra ve tít ve el mond hat -
juk te hát, hogy kö zel há rom millió-
hatszázezer em ber hal lott a Bib lia
évé ről (mint egy nyolc millió fel nőtt la -
kos sal szá mol va). Ez az ered mény azt
mu tat ja, hogy a Ma gyar Bib lia tár su lat
és ma ga a Bib lia éve gon do lat is si ke -
res évet tud hat ma ga mö gött, hi szen
5-kal is mer tebb volt, mint a 2003. évi
né met or szá gi előd je – an nak el le né -
re, hogy mind a Né met Bib lia tár su lat,
mind pe dig a né met or szá gi egy há zak
lé nye ge sen na gyobb anya gi erőt tud -
tak a kom mu ni ká ci ó ra for dí ta ni, mint
ma gyar or szá gi kol lé gá ik.

Jel lem ző mó don az át la gos nál
(44) a nők (47) job ban ér te sül tek
vol tak a Bib lia évé ről, mint a fér fi ak
(41), s ha son ló kép pen a 60 év fe let -
ti ek ará nya (59) is meg előz te a fi a -
ta lo két (33) vagy a kö zép ko rú a két
(42). A fel ső fo kú vég zett sé gű ek is
na gyobb arány ban (60) hal lot tak a
Bib lia évé ről, mint az ala cso nyabb
vég zett ség gel ren del ke zők (az alap -
fo kú vég zett sé gű ek 41-a, míg a kö -
zép fo kú ak 43-a hal lott a Bib lia évé -
ről) (2. áb ra). Nem meg le pő mó don
a he ten te temp lom ba já rók 91-a hal -
lott ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt
Ma gyar or szá gon.

Akik hal lot tak a Bib lia évé ről,
azok nak a 17-a részt is vett va la mely
prog ra mon, ami az összes min tá ba
ke rült sze mély 7-a, vagy is a fel nőtt
ma gyar la kos ság ra ve tít ve mint egy
570 000 em bert je lent (3. áb ra). A fel -
mé rés sze rint a részt ve vők kö zött
töb ben vol tak a nők (19), mint a fér -
fi ak (14), és az át la gos nál ma ga sabb
arány ban vol tak az idő sebb, 60 év fe -
let ti kor osz tály kép vi se lői (20), va -
la mint a fi a ta labb kö zép ko rú ak (31–
45 éve sek: 19), mint a fi a ta lok (11).
Az is meg fi gyel he tő, hogy a Bib lia
évé nek a prog ram jai job ban meg szó -
lí tot ták azo kat, akik bár ma gu kat
val lá sos nak tart ják, de is ten tisz te le -
tek re, mi sék re nem vagy csak na gyon
rit kán jár nak (4. áb ra).

A har ma dik kér dés csak köz vet ve
vo nat ko zott a Bib lia évé re, in kább a
bib lia ol va sás ál ta lá nos el ter jedt sé gé -
ről sze re tett vol na töb bet tud ni a Ma -
gyar Bib lia tár su lat. A vá lasz adók
53-a so ha nem ol vas Bib li át, míg
27-uk rit kán, 10-uk éven te né hány
al ka lom mal, és 10 kö rü li a ha vi vagy
még gya ko ribb rend sze res ség gel Bib -

li át ol va sók ará nya (5. áb ra). Ér de kes
adat, hogy a fel nőtt ma gyar la kos ság
2-a, te hát mint egy 160 000 em ber
na pi rend sze res ség gel ol vas sa a Bib -
li át. A nők je len tő sen ma ga sabb
arány ban ol vas nak Bib li át (55),
mint a fér fi ak (38). Az élet kor nö -
ve ke dé sé vel pár hu za mo san nő a bib -
lia ol va sók ará nya: a fi a talok, 18 és 39
év kö zöt ti ek 39-a, a kö zép ko rú ak
45-a (a 31–45 éve sek és a 46–59 éve -
sek 45-45-a), míg a 60 év fe let ti ek
kor osz tá lyá nak 58-a szok ta va la mi -
lyen rend sze res ség gel a Bib li át ol vas -
ni (6. áb ra). Az is ko lai vég zett ség is
ha tás sal van a bib lia ol va sás ra: az
alap fo kú vég zett sé gű ek 43-a, a kö -
zép fo kú ak 47-a, míg a fel ső fo kú
vég zett sé gű ek nek több mint a két har -
ma da (67) ol vas sa a Bib li át.

Az utol só kér dés re adott vá la -
szok ból az de rült ki, hogy a ma gyar
ház tar tá sok több sé gé ben van Bib lia
(59), még pe dig a ház tar tá sok anya -

gi hely ze té től tel je sen füg get le nül
(7. áb ra). Ez egy részt ön ma gá ban
ör ven de te sen ma gas szám, ha az
egy ház el le nes dik ta tú ra év ti ze de i -
nek tö rek vé se i hez mér jük, ugyan ak -
kor a Bib li á val nem ren del ke ző ház -
tar tá sok (és nyil ván egyé nek) ará nya
jól mu tat ja azt is, hogy a Ma gyar Bib -
lia tár su lat szá má ra to vább ra is fon -
tos fel adat kell, hogy ma rad jon a
bib lia ter jesz tés. To váb bi fon tos ta nul -
sá ga az utol só kér dés re adott vá la -
szok nak, hogy a Bib lia meg vá sár lá -
sa egy elő re nem pénz kér dés a ma -
gyar em be rek szá má ra, leg alább is a
je len le gi bib lia ára kon nem.

g Dr. Pe csuk Ot tó,
a Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ra 

For rás: TÁR KI Om ni busz-ku ta tás,
. feb ru ár

Fel mé rés a Bib lia éve 2008 ha tá sá ról

1. áb ra: Hal lott Ön ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt Ma gyar or szá gon?
(N = 1009)

2. áb ra: Hal lott Ön ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt Ma gyar or szá gon? (is -
ko lai vég zett ség sze rin ti bon tás ban, N = 1010)

3. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a Bib lia évé ről hal lók kö ré ben, N = 438)

4. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a mi sé re, is ten tisz te let re já rás gya ko ri sá ga sze rin ti meg osz lás ban,
azok kö ré ben, akik hal lot tak a Bib lia évé ről, N = 436)

5. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (N = 1000, )

6. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (kor cso por tok sze rin ti
meg osz lás ban, N = 1000)

7. áb ra Van-e az Önök ház tar tá sá ban Bib lia? (N = 1007)
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sá ból or szá gos fel mé rés ké szült a
Bib lia éve 2008 el ne ve zé sű kam -
pány ha tá sá nak és a Bib lia ol va -
sott sá gá nak a fel mé ré se cél já ból.
Feb ru ár ban a Tár sa da lom ku ta tá -
si In té zet Zrt. (Tárki) ál tal ké szí tett
rep re zen ta tív ku ta tás so rán négy
kér dést tet tek fel a fel nőtt ma gyar
la kos ság nak:

1. Hal lott Ön ar ról, hogy 2008
a Bib lia éve volt Ma gyar or szá -
gon?

2. Részt vett Ön va la mi lyen
prog ra mon, amely a Bib lia évé hez
kap cso ló dott? (Azok kö ré ben, akik
hal lot tak a Bib lia évé ről.)

3. Mi lyen gyak ran szo kott Bib -
li át ol vas ni?

4. Van-e az Ön ház tar tá sá ban
Bib lia?

Az el ső kér dés re, amely tu laj don kép -
pen a Bib lia éve prog ram so ro zat is -
mert sé gét, el ter je dé sét és köz vet ve a
szer ve zés ha té kony sá gát vizs gál ta, a
vá lasz adók 44-a igen nel, 56-a nem -
mel fe lelt (1. áb ra). Mind ezt a fel nőtt
ma gyar la kos ság ra ve tít ve el mond hat -
juk te hát, hogy kö zel há rom millió-
hatszázezer em ber hal lott a Bib lia
évé ről (mint egy nyolc millió fel nőtt la -
kos sal szá mol va). Ez az ered mény azt
mu tat ja, hogy a Ma gyar Bib lia tár su lat
és ma ga a Bib lia éve gon do lat is si ke -
res évet tud hat ma ga mö gött, hi szen
5-kal is mer tebb volt, mint a 2003. évi
né met or szá gi előd je – an nak el le né -
re, hogy mind a Né met Bib lia tár su lat,
mind pe dig a né met or szá gi egy há zak
lé nye ge sen na gyobb anya gi erőt tud -
tak a kom mu ni ká ci ó ra for dí ta ni, mint
ma gyar or szá gi kol lé gá ik.

Jel lem ző mó don az át la gos nál
(44) a nők (47) job ban ér te sül tek
vol tak a Bib lia évé ről, mint a fér fi ak
(41), s ha son ló kép pen a 60 év fe let -
ti ek ará nya (59) is meg előz te a fi a -
ta lo két (33) vagy a kö zép ko rú a két
(42). A fel ső fo kú vég zett sé gű ek is
na gyobb arány ban (60) hal lot tak a
Bib lia évé ről, mint az ala cso nyabb
vég zett ség gel ren del ke zők (az alap -
fo kú vég zett sé gű ek 41-a, míg a kö -
zép fo kú ak 43-a hal lott a Bib lia évé -
ről) (2. áb ra). Nem meg le pő mó don
a he ten te temp lom ba já rók 91-a hal -
lott ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt
Ma gyar or szá gon.

Akik hal lot tak a Bib lia évé ről,
azok nak a 17-a részt is vett va la mely
prog ra mon, ami az összes min tá ba
ke rült sze mély 7-a, vagy is a fel nőtt
ma gyar la kos ság ra ve tít ve mint egy
570 000 em bert je lent (3. áb ra). A fel -
mé rés sze rint a részt ve vők kö zött
töb ben vol tak a nők (19), mint a fér -
fi ak (14), és az át la gos nál ma ga sabb
arány ban vol tak az idő sebb, 60 év fe -
let ti kor osz tály kép vi se lői (20), va -
la mint a fi a ta labb kö zép ko rú ak (31–
45 éve sek: 19), mint a fi a ta lok (11).
Az is meg fi gyel he tő, hogy a Bib lia
évé nek a prog ram jai job ban meg szó -
lí tot ták azo kat, akik bár ma gu kat
val lá sos nak tart ják, de is ten tisz te le -
tek re, mi sék re nem vagy csak na gyon
rit kán jár nak (4. áb ra).

A har ma dik kér dés csak köz vet ve
vo nat ko zott a Bib lia évé re, in kább a
bib lia ol va sás ál ta lá nos el ter jedt sé gé -
ről sze re tett vol na töb bet tud ni a Ma -
gyar Bib lia tár su lat. A vá lasz adók
53-a so ha nem ol vas Bib li át, míg
27-uk rit kán, 10-uk éven te né hány
al ka lom mal, és 10 kö rü li a ha vi vagy
még gya ko ribb rend sze res ség gel Bib -

li át ol va sók ará nya (5. áb ra). Ér de kes
adat, hogy a fel nőtt ma gyar la kos ság
2-a, te hát mint egy 160 000 em ber
na pi rend sze res ség gel ol vas sa a Bib -
li át. A nők je len tő sen ma ga sabb
arány ban ol vas nak Bib li át (55),
mint a fér fi ak (38). Az élet kor nö -
ve ke dé sé vel pár hu za mo san nő a bib -
lia ol va sók ará nya: a fi a talok, 18 és 39
év kö zöt ti ek 39-a, a kö zép ko rú ak
45-a (a 31–45 éve sek és a 46–59 éve -
sek 45-45-a), míg a 60 év fe let ti ek
kor osz tá lyá nak 58-a szok ta va la mi -
lyen rend sze res ség gel a Bib li át ol vas -
ni (6. áb ra). Az is ko lai vég zett ség is
ha tás sal van a bib lia ol va sás ra: az
alap fo kú vég zett sé gű ek 43-a, a kö -
zép fo kú ak 47-a, míg a fel ső fo kú
vég zett sé gű ek nek több mint a két har -
ma da (67) ol vas sa a Bib li át.

Az utol só kér dés re adott vá la -
szok ból az de rült ki, hogy a ma gyar
ház tar tá sok több sé gé ben van Bib lia
(59), még pe dig a ház tar tá sok anya -

gi hely ze té től tel je sen füg get le nül
(7. áb ra). Ez egy részt ön ma gá ban
ör ven de te sen ma gas szám, ha az
egy ház el le nes dik ta tú ra év ti ze de i -
nek tö rek vé se i hez mér jük, ugyan ak -
kor a Bib li á val nem ren del ke ző ház -
tar tá sok (és nyil ván egyé nek) ará nya
jól mu tat ja azt is, hogy a Ma gyar Bib -
lia tár su lat szá má ra to vább ra is fon -
tos fel adat kell, hogy ma rad jon a
bib lia ter jesz tés. To váb bi fon tos ta nul -
sá ga az utol só kér dés re adott vá la -
szok nak, hogy a Bib lia meg vá sár lá -
sa egy elő re nem pénz kér dés a ma -
gyar em be rek szá má ra, leg alább is a
je len le gi bib lia ára kon nem.

g Dr. Pe csuk Ot tó,
a Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ra 

For rás: TÁR KI Om ni busz-ku ta tás,
. feb ru ár

Fel mé rés a Bib lia éve 2008 ha tá sá ról

1. áb ra: Hal lott Ön ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt Ma gyar or szá gon?
(N = 1009)

2. áb ra: Hal lott Ön ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt Ma gyar or szá gon? (is -
ko lai vég zett ség sze rin ti bon tás ban, N = 1010)

3. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a Bib lia évé ről hal lók kö ré ben, N = 438)

4. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a mi sé re, is ten tisz te let re já rás gya ko ri sá ga sze rin ti meg osz lás ban,
azok kö ré ben, akik hal lot tak a Bib lia évé ről, N = 436)

5. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (N = 1000, )

6. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (kor cso por tok sze rin ti
meg osz lás ban, N = 1000)

7. áb ra Van-e az Önök ház tar tá sá ban Bib lia? (N = 1007)
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lyen rend sze res ség gel a Bib li át ol vas -
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alap fo kú vég zett sé gű ek 43-a, a kö -
zép fo kú ak 47-a, míg a fel ső fo kú
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gi hely ze té től tel je sen füg get le nül
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kor a Bib li á val nem ren del ke ző ház -
tar tá sok (és nyil ván egyé nek) ará nya
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ló dott? (a Bib lia évé ről hal lók kö ré ben, N = 438)

4. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a mi sé re, is ten tisz te let re já rás gya ko ri sá ga sze rin ti meg osz lás ban,
azok kö ré ben, akik hal lot tak a Bib lia évé ről, N = 436)

5. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (N = 1000, )

6. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (kor cso por tok sze rin ti
meg osz lás ban, N = 1000)

7. áb ra Van-e az Önök ház tar tá sá ban Bib lia? (N = 1007)



6 e 2009. március 29. Evangélikus Életfókusz

A Ma gyar Bib lia tár su lat meg bí zá -
sá ból or szá gos fel mé rés ké szült a
Bib lia éve 2008 el ne ve zé sű kam -
pány ha tá sá nak és a Bib lia ol va -
sott sá gá nak a fel mé ré se cél já ból.
Feb ru ár ban a Tár sa da lom ku ta tá -
si In té zet Zrt. (Tárki) ál tal ké szí tett
rep re zen ta tív ku ta tás so rán négy
kér dést tet tek fel a fel nőtt ma gyar
la kos ság nak:

1. Hal lott Ön ar ról, hogy 2008
a Bib lia éve volt Ma gyar or szá -
gon?

2. Részt vett Ön va la mi lyen
prog ra mon, amely a Bib lia évé hez
kap cso ló dott? (Azok kö ré ben, akik
hal lot tak a Bib lia évé ről.)

3. Mi lyen gyak ran szo kott Bib -
li át ol vas ni?

4. Van-e az Ön ház tar tá sá ban
Bib lia?

Az el ső kér dés re, amely tu laj don kép -
pen a Bib lia éve prog ram so ro zat is -
mert sé gét, el ter je dé sét és köz vet ve a
szer ve zés ha té kony sá gát vizs gál ta, a
vá lasz adók 44-a igen nel, 56-a nem -
mel fe lelt (1. áb ra). Mind ezt a fel nőtt
ma gyar la kos ság ra ve tít ve el mond hat -
juk te hát, hogy kö zel há rom millió-
hatszázezer em ber hal lott a Bib lia
évé ről (mint egy nyolc millió fel nőtt la -
kos sal szá mol va). Ez az ered mény azt
mu tat ja, hogy a Ma gyar Bib lia tár su lat
és ma ga a Bib lia éve gon do lat is si ke -
res évet tud hat ma ga mö gött, hi szen
5-kal is mer tebb volt, mint a 2003. évi
né met or szá gi előd je – an nak el le né -
re, hogy mind a Né met Bib lia tár su lat,
mind pe dig a né met or szá gi egy há zak
lé nye ge sen na gyobb anya gi erőt tud -
tak a kom mu ni ká ci ó ra for dí ta ni, mint
ma gyar or szá gi kol lé gá ik.

Jel lem ző mó don az át la gos nál
(44) a nők (47) job ban ér te sül tek
vol tak a Bib lia évé ről, mint a fér fi ak
(41), s ha son ló kép pen a 60 év fe let -
ti ek ará nya (59) is meg előz te a fi a -
ta lo két (33) vagy a kö zép ko rú a két
(42). A fel ső fo kú vég zett sé gű ek is
na gyobb arány ban (60) hal lot tak a
Bib lia évé ről, mint az ala cso nyabb
vég zett ség gel ren del ke zők (az alap -
fo kú vég zett sé gű ek 41-a, míg a kö -
zép fo kú ak 43-a hal lott a Bib lia évé -
ről) (2. áb ra). Nem meg le pő mó don
a he ten te temp lom ba já rók 91-a hal -
lott ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt
Ma gyar or szá gon.

Akik hal lot tak a Bib lia évé ről,
azok nak a 17-a részt is vett va la mely
prog ra mon, ami az összes min tá ba
ke rült sze mély 7-a, vagy is a fel nőtt
ma gyar la kos ság ra ve tít ve mint egy
570 000 em bert je lent (3. áb ra). A fel -
mé rés sze rint a részt ve vők kö zött
töb ben vol tak a nők (19), mint a fér -
fi ak (14), és az át la gos nál ma ga sabb
arány ban vol tak az idő sebb, 60 év fe -
let ti kor osz tály kép vi se lői (20), va -
la mint a fi a ta labb kö zép ko rú ak (31–
45 éve sek: 19), mint a fi a ta lok (11).
Az is meg fi gyel he tő, hogy a Bib lia
évé nek a prog ram jai job ban meg szó -
lí tot ták azo kat, akik bár ma gu kat
val lá sos nak tart ják, de is ten tisz te le -
tek re, mi sék re nem vagy csak na gyon
rit kán jár nak (4. áb ra).

A har ma dik kér dés csak köz vet ve
vo nat ko zott a Bib lia évé re, in kább a
bib lia ol va sás ál ta lá nos el ter jedt sé gé -
ről sze re tett vol na töb bet tud ni a Ma -
gyar Bib lia tár su lat. A vá lasz adók
53-a so ha nem ol vas Bib li át, míg
27-uk rit kán, 10-uk éven te né hány
al ka lom mal, és 10 kö rü li a ha vi vagy
még gya ko ribb rend sze res ség gel Bib -

li át ol va sók ará nya (5. áb ra). Ér de kes
adat, hogy a fel nőtt ma gyar la kos ság
2-a, te hát mint egy 160 000 em ber
na pi rend sze res ség gel ol vas sa a Bib -
li át. A nők je len tő sen ma ga sabb
arány ban ol vas nak Bib li át (55),
mint a fér fi ak (38). Az élet kor nö -
ve ke dé sé vel pár hu za mo san nő a bib -
lia ol va sók ará nya: a fi a talok, 18 és 39
év kö zöt ti ek 39-a, a kö zép ko rú ak
45-a (a 31–45 éve sek és a 46–59 éve -
sek 45-45-a), míg a 60 év fe let ti ek
kor osz tá lyá nak 58-a szok ta va la mi -
lyen rend sze res ség gel a Bib li át ol vas -
ni (6. áb ra). Az is ko lai vég zett ség is
ha tás sal van a bib lia ol va sás ra: az
alap fo kú vég zett sé gű ek 43-a, a kö -
zép fo kú ak 47-a, míg a fel ső fo kú
vég zett sé gű ek nek több mint a két har -
ma da (67) ol vas sa a Bib li át.

Az utol só kér dés re adott vá la -
szok ból az de rült ki, hogy a ma gyar
ház tar tá sok több sé gé ben van Bib lia
(59), még pe dig a ház tar tá sok anya -

gi hely ze té től tel je sen füg get le nül
(7. áb ra). Ez egy részt ön ma gá ban
ör ven de te sen ma gas szám, ha az
egy ház el le nes dik ta tú ra év ti ze de i -
nek tö rek vé se i hez mér jük, ugyan ak -
kor a Bib li á val nem ren del ke ző ház -
tar tá sok (és nyil ván egyé nek) ará nya
jól mu tat ja azt is, hogy a Ma gyar Bib -
lia tár su lat szá má ra to vább ra is fon -
tos fel adat kell, hogy ma rad jon a
bib lia ter jesz tés. To váb bi fon tos ta nul -
sá ga az utol só kér dés re adott vá la -
szok nak, hogy a Bib lia meg vá sár lá -
sa egy elő re nem pénz kér dés a ma -
gyar em be rek szá má ra, leg alább is a
je len le gi bib lia ára kon nem.

g Dr. Pe csuk Ot tó,
a Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ra 

For rás: TÁR KI Om ni busz-ku ta tás,
. feb ru ár

Fel mé rés a Bib lia éve 2008 ha tá sá ról

1. áb ra: Hal lott Ön ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt Ma gyar or szá gon?
(N = 1009)

2. áb ra: Hal lott Ön ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt Ma gyar or szá gon? (is -
ko lai vég zett ség sze rin ti bon tás ban, N = 1010)

3. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a Bib lia évé ről hal lók kö ré ben, N = 438)

4. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a mi sé re, is ten tisz te let re já rás gya ko ri sá ga sze rin ti meg osz lás ban,
azok kö ré ben, akik hal lot tak a Bib lia évé ről, N = 436)

5. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (N = 1000, )

6. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (kor cso por tok sze rin ti
meg osz lás ban, N = 1000)

7. áb ra Van-e az Önök ház tar tá sá ban Bib lia? (N = 1007)
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A Ma gyar Bib lia tár su lat meg bí zá -
sá ból or szá gos fel mé rés ké szült a
Bib lia éve 2008 el ne ve zé sű kam -
pány ha tá sá nak és a Bib lia ol va -
sott sá gá nak a fel mé ré se cél já ból.
Feb ru ár ban a Tár sa da lom ku ta tá -
si In té zet Zrt. (Tárki) ál tal ké szí tett
rep re zen ta tív ku ta tás so rán négy
kér dést tet tek fel a fel nőtt ma gyar
la kos ság nak:

1. Hal lott Ön ar ról, hogy 2008
a Bib lia éve volt Ma gyar or szá -
gon?

2. Részt vett Ön va la mi lyen
prog ra mon, amely a Bib lia évé hez
kap cso ló dott? (Azok kö ré ben, akik
hal lot tak a Bib lia évé ről.)

3. Mi lyen gyak ran szo kott Bib -
li át ol vas ni?

4. Van-e az Ön ház tar tá sá ban
Bib lia?

Az el ső kér dés re, amely tu laj don kép -
pen a Bib lia éve prog ram so ro zat is -
mert sé gét, el ter je dé sét és köz vet ve a
szer ve zés ha té kony sá gát vizs gál ta, a
vá lasz adók 44-a igen nel, 56-a nem -
mel fe lelt (1. áb ra). Mind ezt a fel nőtt
ma gyar la kos ság ra ve tít ve el mond hat -
juk te hát, hogy kö zel há rom millió-
hatszázezer em ber hal lott a Bib lia
évé ről (mint egy nyolc millió fel nőtt la -
kos sal szá mol va). Ez az ered mény azt
mu tat ja, hogy a Ma gyar Bib lia tár su lat
és ma ga a Bib lia éve gon do lat is si ke -
res évet tud hat ma ga mö gött, hi szen
5-kal is mer tebb volt, mint a 2003. évi
né met or szá gi előd je – an nak el le né -
re, hogy mind a Né met Bib lia tár su lat,
mind pe dig a né met or szá gi egy há zak
lé nye ge sen na gyobb anya gi erőt tud -
tak a kom mu ni ká ci ó ra for dí ta ni, mint
ma gyar or szá gi kol lé gá ik.

Jel lem ző mó don az át la gos nál
(44) a nők (47) job ban ér te sül tek
vol tak a Bib lia évé ről, mint a fér fi ak
(41), s ha son ló kép pen a 60 év fe let -
ti ek ará nya (59) is meg előz te a fi a -
ta lo két (33) vagy a kö zép ko rú a két
(42). A fel ső fo kú vég zett sé gű ek is
na gyobb arány ban (60) hal lot tak a
Bib lia évé ről, mint az ala cso nyabb
vég zett ség gel ren del ke zők (az alap -
fo kú vég zett sé gű ek 41-a, míg a kö -
zép fo kú ak 43-a hal lott a Bib lia évé -
ről) (2. áb ra). Nem meg le pő mó don
a he ten te temp lom ba já rók 91-a hal -
lott ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt
Ma gyar or szá gon.

Akik hal lot tak a Bib lia évé ről,
azok nak a 17-a részt is vett va la mely
prog ra mon, ami az összes min tá ba
ke rült sze mély 7-a, vagy is a fel nőtt
ma gyar la kos ság ra ve tít ve mint egy
570 000 em bert je lent (3. áb ra). A fel -
mé rés sze rint a részt ve vők kö zött
töb ben vol tak a nők (19), mint a fér -
fi ak (14), és az át la gos nál ma ga sabb
arány ban vol tak az idő sebb, 60 év fe -
let ti kor osz tály kép vi se lői (20), va -
la mint a fi a ta labb kö zép ko rú ak (31–
45 éve sek: 19), mint a fi a ta lok (11).
Az is meg fi gyel he tő, hogy a Bib lia
évé nek a prog ram jai job ban meg szó -
lí tot ták azo kat, akik bár ma gu kat
val lá sos nak tart ják, de is ten tisz te le -
tek re, mi sék re nem vagy csak na gyon
rit kán jár nak (4. áb ra).

A har ma dik kér dés csak köz vet ve
vo nat ko zott a Bib lia évé re, in kább a
bib lia ol va sás ál ta lá nos el ter jedt sé gé -
ről sze re tett vol na töb bet tud ni a Ma -
gyar Bib lia tár su lat. A vá lasz adók
53-a so ha nem ol vas Bib li át, míg
27-uk rit kán, 10-uk éven te né hány
al ka lom mal, és 10 kö rü li a ha vi vagy
még gya ko ribb rend sze res ség gel Bib -

li át ol va sók ará nya (5. áb ra). Ér de kes
adat, hogy a fel nőtt ma gyar la kos ság
2-a, te hát mint egy 160 000 em ber
na pi rend sze res ség gel ol vas sa a Bib -
li át. A nők je len tő sen ma ga sabb
arány ban ol vas nak Bib li át (55),
mint a fér fi ak (38). Az élet kor nö -
ve ke dé sé vel pár hu za mo san nő a bib -
lia ol va sók ará nya: a fi a talok, 18 és 39
év kö zöt ti ek 39-a, a kö zép ko rú ak
45-a (a 31–45 éve sek és a 46–59 éve -
sek 45-45-a), míg a 60 év fe let ti ek
kor osz tá lyá nak 58-a szok ta va la mi -
lyen rend sze res ség gel a Bib li át ol vas -
ni (6. áb ra). Az is ko lai vég zett ség is
ha tás sal van a bib lia ol va sás ra: az
alap fo kú vég zett sé gű ek 43-a, a kö -
zép fo kú ak 47-a, míg a fel ső fo kú
vég zett sé gű ek nek több mint a két har -
ma da (67) ol vas sa a Bib li át.

Az utol só kér dés re adott vá la -
szok ból az de rült ki, hogy a ma gyar
ház tar tá sok több sé gé ben van Bib lia
(59), még pe dig a ház tar tá sok anya -

gi hely ze té től tel je sen füg get le nül
(7. áb ra). Ez egy részt ön ma gá ban
ör ven de te sen ma gas szám, ha az
egy ház el le nes dik ta tú ra év ti ze de i -
nek tö rek vé se i hez mér jük, ugyan ak -
kor a Bib li á val nem ren del ke ző ház -
tar tá sok (és nyil ván egyé nek) ará nya
jól mu tat ja azt is, hogy a Ma gyar Bib -
lia tár su lat szá má ra to vább ra is fon -
tos fel adat kell, hogy ma rad jon a
bib lia ter jesz tés. To váb bi fon tos ta nul -
sá ga az utol só kér dés re adott vá la -
szok nak, hogy a Bib lia meg vá sár lá -
sa egy elő re nem pénz kér dés a ma -
gyar em be rek szá má ra, leg alább is a
je len le gi bib lia ára kon nem.

g Dr. Pe csuk Ot tó,
a Ma gyar Bib lia tár su lat fő tit ká ra 

For rás: TÁR KI Om ni busz-ku ta tás,
. feb ru ár

Fel mé rés a Bib lia éve 2008 ha tá sá ról

1. áb ra: Hal lott Ön ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt Ma gyar or szá gon?
(N = 1009)

2. áb ra: Hal lott Ön ar ról, hogy 2008 a Bib lia éve volt Ma gyar or szá gon? (is -
ko lai vég zett ség sze rin ti bon tás ban, N = 1010)

3. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a Bib lia évé ről hal lók kö ré ben, N = 438)

4. áb ra: Részt vett Ön va la mi lyen prog ra mon, amely a Bib lia évé hez kap cso -
ló dott? (a mi sé re, is ten tisz te let re já rás gya ko ri sá ga sze rin ti meg osz lás ban,
azok kö ré ben, akik hal lot tak a Bib lia évé ről, N = 436)

5. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (N = 1000, )

6. áb ra: Mi lyen gyak ran szo kott Ön Bib li át ol vas ni? (kor cso por tok sze rin ti
meg osz lás ban, N = 1000)

7. áb ra Van-e az Önök ház tar tá sá ban Bib lia? (N = 1007)
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