
TOLNAI GYÖRGY: 

A S Z O C I A L I S T A TANÜGYI S T A T I S Z T I K A 
MEGTEREMTÉSÉÉRT 

Kulturális forradalmunk jelenlegi szakaszában alapvetően döntő a 
tanügy területe. A magyar népi demokrácia ezen a téren is jelentékeny 
eredményeket ért el, különösen a legutóbbi időszakban, a Magyar Dolgozók 
Pártja Központi Vezetőségének a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
munkájával kapcsolatos áprilisi határozata óta. Ezek az eredmények az 
oktatásügy legfontosabb frontszakaszain, a beiskolázás, lemorzsolódás és 
az előmenetel területén is jelentkeznek. A kezdeti sikerek továbbfejlesz
tése komoly felelősséget ró a tanügyi hatóságokra. A közoktatás fejlesz
tésének még tervszerűbbnek, még céltudatosabbnak kell lennie ahhoz, 
hogy az előtte álló nagy feladatokat megvalósíthassa. 

A tervszerűség egyik alapfeltétele a tanügy területén a helyes, pontos 
és az összes alapvető oktatási területekre kiterjedő tanügyi statisztika. 
Enélkül lehetetlen számbavenni a közoktatás jelenlegi színvonalát, a ren
delkezésére álló eszközöket és az új feladatok megvalósításának lehető
ségeit. A tanügyi statisztika feladata tehát a közoktatásügy összes döntő 
frontszakaszaira jellemző adatoknak előzetesen meghatározott szempontok 
alapján való felvétele, statisztikai feldolgozása, elvi alapon való kiérté
kelése, az adatok egybevetése a tervelőirányzattal, megállapítva az élen
járó eredményeket és a lemaradásokat. A tanügyi statisztika célja az ope
ratív intézkedések alátámasztása a tanügyi hatóságok részére: a VKM-től 
lefelé a megyei, járási, helyi tanácsok tanügyi igazgatásáig, továbbá az 
iskolaigazgatóig és nevelőig; nélkülözhetetlen, éles fegyvere az iskolaügy 
területén a volt uralkodó osztályok kulturális monopóliumának felszámo
lásáért folytatott osztályharcnak. 

A tanügyi statisztika feladatából következik, hogy az nem csupán a 
tervszerűség eszköze, hanem egyben tervszerű, céltudatos tevékenység 
eredménye is. A statisztika nem lehet ötletszerű, „a számbavétel egyik 
vagy másik módszerének alkalmazását a vizsgálandó jelenségek természete 
és a számbavétel előtt álló feladatok szabják meg". 1 Bármely statisztikai 
felvétel megindításakor a feladatok egész sora áll előttünk. Először: meg 
kell határozni a felvétel közvetlen célját és ennek alapján azt a legfon
tosabb láncszemet, amelynek megragadásával az egész láncot a kezünkben 
tarthatjuk. Ez szükségessé teszi a statisztikai felmérésre kerülő jelenségek 
pontos fogalmi körülhatárolását, a jelenségek között mutatkozó össze
függések elméleti tisztázását s ezzel kapcsolatosan a statisztikai adatfel-

i Harc a statisztika marxi- lenini elméletéért, Vesztnyik sztatisztiki, 1950, 2. szám és u. a., 
Statisztikai Szemle, 1950, 12. szám, 805. old. 



mérés során szükséges kombinációk előre való megállapítását, végül ezen 
összefüggések, mutatószámok, viszonyszámok rendszerének kidolgozását. 

Az általános és népiskolák éveleji adatfelvételének közvetlen célja 
például a beiskolázási arány megállapítása. Ehhez meg kell állapítani, hogy 
mit értünk beiskolázási arány alatt. Egyik felfogás szerint az összes be
iratkozott tanulók arányát a tanköteles gyermekek összlétszámához; másik 
felfogás szerint csupán a tanköteles korú beiratkozottak arányát a tan
kötelesek számához. Nyilvánvaló, hogy a két felfogás között az utóbbi 
helyesebb, mert félrevezető az, ha a tankötelesek összlétszámához az olyan 
tanulók számát is viszonyítjuk, akik mint korengedélyesek a tankötelesek
nél fiatalabbak, vagy mint túlkorosok, a 14 éven túl vannak. A z ilyen 
összehasonlítás azt eredményezné, hogy a tankötelesek beiskolázottságá
nak arányát magasabbnak állapítanók meg, mint amilyen az a valóságban. 
Ha azonban megállapítottuk a beiskolázási arány második megfogalmazá
sának helyességét, akkor ez az adatfelvétel tárgyát is befolyásolja. Nem 
elég már, ha a beiskolázásnál egyszerűen csak a tanulók létszámát vesz-
szük figyelembe, hanem szükséges a kormegoszlás adatainak felvétele is. 

A tanügyi statisztika minden egyes adatfelvételének megindulása előtt 
hasonló elvi tisztázás szükséges. Ehhez a feladatkörhöz tartozik még a fel
dolgozási táblák és ennek nyomán a kérdőívek megszerkesztése, a kitöl
tési utasítások elkészítése. 

Másodszor, a tanügyi statisztika szempontjából alapvetően fontos az 
adatfelvétel ellenőrzése. A statisztikáról szólva, Lenin megállapította: 
„Az eredményes statisztika legfontosabb feltétele: a helyes programm 
és az adatok ellenőrzésének biztosítása."2 A szocialista statisztikának 
a valóságot kell ábrázolnia. Ezért nélkülözhetetlen, alapvető előfeltétele 
a szocialista statisztikának az ellenőrzés biztosítása. Ez egyben a biztosí
téka a statisztikai fegyelemnek és az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéni 
felelősségnek. 

Az ellenőrzés lehetőségét egyedül a bizonylati rendszer adja meg. 
A z iskolai számvitelnek (felvételi napló, osztálykönyv, mulasztási napló, 
stb.) olyannak kell lennie, hogy abból az iskolastatisztika során feltett 
kérdésekre félreérthetetlen, egyértelmű választ lehessen — közvetlenül 
vagy közvetve (pl. az osztálykönyvi betétlapokon keresztül) — adni. 
A bizonylatok egységesen előírt rendszere nélkül semmiféle iskolai adat 
nem ellenőrizhető, pontatlan és megbízhatatlan. 

A bizonylati rendszerre támaszkodva, a helyi, járási, megyei tanácsok, 
továbbá a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a Központi Statisz
tikai Hivatal rendszeresen ellenőrizheti — és kell, hogy ellenőrizze — az 
iskolák által közölt adatokat, 

A bizonylati rendszer felépítésének első lépései — a betétlapok 
bevezetésével — már megtörténtek az iskolastatisztika területén. Mégis 
forgalomban vannak még olyan kérdőívek, amelyek az ellenőrzést már 
felépítésüknél fogva is lehetetlenné teszik. Ilyenek például az úgynevezett 
öntarifálási módszerű kérdőívek, amelyeken az adatszolgáltató a választ 
nem az adatok beírásával, hanem egy mellékelt lista alapján kulcsszá
mokkal jelzi; ez a módszer a hibák, tévedések helyi kiküszöbölésére sem 
ad lehetőséget. Hasonlóan hibás ebből a szempontból az olyan, nem régen 

2 V . I. L e n i n Művei, II. kötet, 343. old., oroszul és „Szovjet statisztikusok a szocialjlsta 
statisztikáról." A Szocialista Statisztika Könyvtára, Budapest, 1950, 144. old. 



kiküldött tanügyi kérdőív („Osztályvezetői jelentés"), amelyen aláírás 
helye egyáltalán nem szerepel és amely szinte buzdítja az adatszolgáltató
kat a felelőtlen adatok beírására. 

A helyi ellenőrzés — rendszeres szúrópróbák — mellett nagy jelentő
sége van a kérdőívek központi logikai ellenőrzésének, amely az össze
függő adatok egybevetésével küszöböli k i az esetleges hibákat. 

A tanügyi statisztika feladatának fenti meghatározásából harmadszor 
az következik, hogy a statisztikai feldolgozás alapvetően fontos kiegészí
tője az elvi kiértékelés. A statisztikai munka tehát nem egyszerűen szá
mok összeadása. A z elvi alapon történő kiértékelés a jelenségek összefüg
géseire, egymásra való dialektikus hatásaira és ezek felismerésével a 
kiemelkedő eredmények módszereinek általánossá tételére és a hibák 
kiküszöbölése módozataira következtet. A statisztikai elvi kiértékelés a 
tanügyi vonalon tehát a statisztikai és pedagógiai elméleti és gyakorlati 
ismeretek szintéziseként jön létre. A kiértékelés eredményeinek rögzítése 
s az érdekeitekkel való közlése nélkülözhetetlenül fontos ahhoz, hogy az 
operatív intézkedések megtételére alkalmassá váljék. Szűk prakticizmusra, 
a statisztika jelentőségének fel nem ismerésére mutat az, ha az adatokat 
csupán helyi használatra, az íróasztali munka „segédanyagaként" veszik 
igénybe. A statisztikai anyag ilyenfajta, íróasztal melletti felhasználása 
a legjellegzetesebb megnyilvánulása a statisztikai bürokráciának. Az iskola
statisztika eredményeit ismernie kel l mindenkinek, aki az oktatás terén 
működik és akinek a munkáját ezért a statisztikai eredmények ismerete 
megjavítani képes. „Semmiféle ötéves terv — írta Sztálin elvtárs — sem 
veheti számításba azokat az eshetőségeket, amelyek rendszerünk belsejé
ben rejtőznek és amelyek csak a munka folyamán, a tervnek a gyárban, 
az üzemben, a kolhozban, a szovhozban, a járásban való végrehajtása során 
derülnek k i . " 3 

A z iskolastatisztika például kiderítette azokat az összefüggéseket, 
amelyek a rossz előmenetel, a buktatások és a lemorzsolódás között fenn
állnak. A z 1949/50-es általános iskolai éwégi adatok például bebizonyí
tották, hogy a lemorzsolódás azokban az osztályokban a legnagyobb, ame
lyekben a bukások aránya is a legmagasabb: az elsőben a bukottak aránya 
8,7% volt, az ötödik évfolyamban pedig 7,3%, szemben a sokkal alacso
nyabb átlagos buktatási aránnyal. Ugyanakkor a felső osztályokból a 
tanulók 9%-a morzsolódott le, az alsó osztályok 1,3—3,8%-os lemorzsoló
dásaival szemben — az ötödikben pedig az összes felső osztályok között a 
legmagasabb, 26 000 volt a lemorzsolódottak száma. Nyilvánvaló, hogy 
nem elégséges, ha ezeket vagy az ehhez hasonló adatokat csupán az orszá
gos szerveknél ismerik, hanem tudatosítani kell azokat a pedagógusok leg
szélesebb rétegei között, hogy közös erőfeszítéssel jobb tanulmányi ered
ményeket érjenek el a népoktatás terén. A statisztikai adatok tiszta, vilá
gos érvei sokkal meggyőzőbbek, mint akárhány hosszú elvi fejtegetés. 

Hasonlóan meggyőző a statisztikailag kimutatott eredmények össze
hasonlítása a tervszámokkal, amely módszer szintén nem lehet az országos 
szervek monopóliuma. A beiskolázási arány az általános iskolákban az 
1950/51. iskolaév elején 96,5%; ez a szám azonban nem mutatja meg 
azokat a jelentős ingadozásokat, amelyek az egyes falvakban, járásokban, 

s I. V . Sztálin: A leninizmus kérdései,, 10. kiadás, 413. old., oroszul és D . V . Szavinszkij: 
A z iparstatisztika tankönyve, A Szocialista Statisztika Könyvtára, Budapest, 1950, II. k iad. , 8. old. 



városokban az átlag fölött vagy alatt jelentkeznek. A beiskolázási arány 
emelésének egyetlen helyes módja az, ha az adatokat nem országos, hanem 
helyi méretekben vizsgáljuk meg, kimutatva a lemaradásokat és a kiugró 
eredményeket. Amely községben például a beiskolázási arány 70%, a helyi 
tanügyi szervek — a tanács iskolai felelőse, az iskolaigazgató és a neve
lők — sóikkal tisztábban látják megoldandó feladatukat, mint a csupán 
elvi felső utasítások alapján. 

A tanügyi statisztika célja az, hogy osztályharcos eszköze legyen az 
oktatásügy operatív intézkedéseinek, egyben meghatározza a statisztikai 
adatgyűjtés, ellenőrzés és kiértékelés módszerét is. Ez a módszer a decen
tralizálás módszere. A statisztika alsóbb szervek által való felhasználásá
nak a követelménye szükségszerűen magával hozza azt, hogy az adatokat 
ezek az alsóbb szervek gyűjtsék össze és hasznosítsák elsősorban. A z össze
sített adatok lépcsőzetesen kerülnek az alsóbb szervektől a legfelsőbbekig, 
a V K M - i g és a KSH- ig . Természetesen meg kell ismertetni — és meg is 
lehet ismertetni — az alsóbb szervekkel a statisztikai adatfelvétel és 
kiértékelés alapelemeit. Ez a feladat — ugyanúgy, ahogy a fenti feladatok 
statisztikailag szakszerű megoldásának biztosítása — elsősorban a Köz
ponti Statisztikai Hivatalra hárul. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisz
térium központi irányítása, továbbá az a tény, hogy az alsóbb tanügyi 
szervek ismerik saját területük tanügyi statisztikáját, jelentékenyen hozzá
járul oktatási ügyünk fejlődéséhez. 

A statisztika decentralizálásának és helyi felhasználásának jelentő
ségére mutat a következő példa: A z újkécskei tanyai iskolában — Horváth 
Pál igazgatónak a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által jutal
mazott cikke szerint4 — az első és nyolcadik évfolyam közötti lemorzso
lódás 29 %-os volt, vagyis az elsősök 71 %-a jutott fel a nyolcadik osz
tályba. Hasonlítsuk ezeket a számokat össze Üjkécske járásának, a kecske
méti járásnak és megyéjének, Bács-Kiskun megyének hasonló adataival.5 

A járásban 100 elsősből csak 27 jut el a nyolcadikba, a megyében pedig 
38 tanuló. A z újkécskei kiváló eredmény teljesen eltűnik a járási iskolák 
rossz eredményeinek magas lemorzsolódása mellett; a járási iskolák ala
csony eredményei viszont eltűnnek a megyei adatokban, a többi járások 
viszonylag jobb adatai között. Nincs olyan statisztikai kiértékelés, amely 
ezen összesített adatokból az újkécskei kiváló, vagy a kecskeméti járás 
iskoláinak rosszabb eredményeire tudna következtetni. Olyan statisztikai 
kiértékelés sem lehetséges, amely az országos adatok megállapításakor 
figyelembe venné a 6200 általános iskola mindegyikének eredményeit. 

A lemorzsolódási adatok hiányában tehát a helyi hatóságok képtele
nek felhasználni az újkécskei iskola példáját propagandára, a járás lema
radó iskoláiban a hibák kiküszöbölésére. Ebben a küzdelmükben az esetleg 
megyei és járási összesítésekkel — átlagokkal — rendelkező országos 
vezető szerv sem tud segítséget nyújtani. 

A decentralizálás tehát alapvető jeltétele annak, hogy az iskola
statisztika feladatának magaslatára emelkedhessek. 

* 

4 Szabad Nép, 1950. december 3. 
5 A nyolc évvel ezelőtti adatok hiányában az 1950/51. évi I. osztály adatait hasonlítottuír. 
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Népi demokráciánk tanügyi statisztikája többhelyütt megközelítette 
a célként megjelölt szempontokat. 

A z adatfelvételek során előtérbe kerültek a népi demokrácia kultúr
politikai szempontjai, a volt uralkodó osztályok kultúrmonopóliumának 
felszámolása és a munkás- és dolgozó parasztszármazású gyermekeknek 
a magasabb képesítést nyújtó felsőbb iskolákba való növekvő beiskolázása; 
a tanügyi statisztika tehát a tanulók szociális származásának, a lemorzso
lódásnak, az előmenetelnek kérdéseire fektette a fősúlyt. Az évente több
ször történő adatfelvételek következtében a közoktatásügy területe általá
ban ismert és a szükséges adatok a felsőbb tanügyi hatóságok rendelkezé
sére állnak. 

A z 1950/51-es iskolaévben további fejlődés következett be az iskola
statisztikában. Az általános és középiskolák területén megszületett a 
bizonylati rendszer alapja az osztálykönyvi betétlapok formájában, ami 
lehetővé tette az ellenőrzés és a statisztikai adatok helyi felhasználásának 
munkáját. Egyben előre meghatározta az év összes adatgyűjtéseinek 
irányvonalát is. Másik jelentékeny eredmény a felesleges, „vad"- és pár
huzamos statisztikák kiküszöbölését szolgáló 1027—A—13/1950. számú 
VKM-rendelet megjelenése, amely kimondta, hogy tanügyi vonalon adat
szolgáltatást csupán a Vallás- és Közoktatásügyi miniszter vagy a Statisz
tikai Hivatal elnöke által engedélyezett kérdőíven szabad teljesíteni. 

A z eredmények mellett azonban még mindig jelentékeny hibák marad
tak fenn a tanügyi statisztika területén. Még mindig nem történt meg 
a gyökeres fordulat a burzsoá statisztikai szemlélet hagyományainak teljes 
kiküszöbölésére, a m,ult hibáinak felszámolására. Sok tanügyi funkcio
nárius még mindig úgy gondolkozik, hogy minél több és minél részlete
sebb adatot kér be, annál tökéletesebb segédeszközt kap munkájához. 
A valóságban azonban ez a statisztikai maximaiizmus nem segíti, hanem 
visszatartja tevékenységüket és gyakran hamis adatok begyűjtése követ
keztében egyenesen tévútra jutnak. 

A szocialista iskolastatisztika felépítésében döntő segítséget jelent a 
— Statisztikai Kiadó Vállalat révén — magyar nyelven jelentékeny szám
ban megjelent szovjet statisztikai irodalom. A Szovjetunió szocialista sta
tisztikája abban az állandó harcban erősödött meg, amelyet a burzsoá 
statisztika elméleti és gyakorlati maradványai ellen folytatott. Ezek a 
maradványok jelentékeny mértékben éppen különösen az ötéves tervek 
elején elburjánzó fölösleges, párhuzamos, ,,vad"-statisztikákban nyilvá
nultak meg. A Népbiztosok Tanácsa ezért 1934-ben e tárgyban kiadott 
rendeletében kimondta, hogy a kérdőívek és beszámolójelentések kibocsá
tása bármely népbiztosság területén csak a Központi Statisztikai Hivatallal 
egyetértésben történhet meg. A legutóbb 1946 decemberében kiadott ren
delet kötelezi az összes minisztériumokat, hogy kérdőíveiket a Központi 
Statisztikai Hivatal bevonásával egyszerűsítsék. 

A párhuzamos és ,)vad"-statisztikák inflációja a hároméves terv meg
kezdése óta Magyarországon is bekövetkezett. A Népgazdasági Tanács- ez 
ügyben sorozatosan hozott határozatokat, amelyek a különösen veszélyes 
ipari statisztikai túltengés felszámolását célozzák, minden területen a Köz-
port i Statisztikai Hivatal segítségével. 1949 közepe óta az ipar, stb. terü
letén a szükségtelen adatszolgáltatások százait sikerült felszámolni. Jelen
leg az a feladat, hogy a statisztikáknak azon ágaiban is felszámoljuk a 



maximaiizmus hibáját, amelyek elmaradtak a tervgazdaság szempontjából 
elsősorban fontos gazdasági statisztikák mögött; így például a tanügyi 
statisztika területén. 

A statisztikai maximaiizmus (burzsoá maradvány, amely a tőkés gaz
dasági rend anarchizmusában gyökerezik, ezért tervszerűtlen és lényegest, 
lényegtelent egyként felölel. A tanügyi statisztikában jelentkező maxi
maiizmus is nagyrészben magánviseli a tervszerűtlen ötletszerűséget, az 
elméleti kérdések kidolgozatlanságát, az ellenőrizetlen adatok begyűjtését, 
amivel a kiértékelést is formálissá teszik. A z adatok tömegének a bekérése 
egyben megbénítja a kiértékelést, mert minél több adattal kell számol
nunk, annál kevésbbé lehet azokból kihámozni a lényeget. A maxirnaliz-
mussal együtt jár a statisztikai bürokrácia is, amely az adatokat a tanügyi 
tevékenység íróasztal mellől való ellenőrzésére kívánja felhasználni. Együtt 
jár továbbá azzal az alapjában helytelen felfogással, hogy az irányítást 
elvi és gyakorlati, alapvető és lényegtelen kérdéseiben egyaránt közpon
tilag kell intézni, lebecsülve a megyei, járási és helyi tanácsok tanügyi 
szerveinek, továbbá a társadalmi szerveknek, a Pártnak, a Szülői Munka
közösségnek, szakszervezetnek, MNDSZ-nek a helyi oktatás megjavítására 
vonatkozó munkáját. 

A tanügyi statisztikában jelentkező maximaiizmus tehát gyökerében 
ellentétes* a szocialista statisztikával, amelynek jellemzését korábban 
adtuk meg. 

A korlátlan tömegű adatok bekérésének súlyos következményeire 
példa a nemrégiben lefolytatott adatgyűjtés a középiskolai I. ellenőrző érte
kezletek eredményeiről. A Központi Statisztikai Hivatal a tanügyi ható
ságokkal való előzetes megbeszélés és a korábban kidolgozott évi adatfel
vételi terv alapján a kfb. 600 középiskola és tagozat számára egy-egy, 180 
számadatra és egyetlen táblázatra terjedő kérdőívet küldött k i ; a feldol
gozásra kerülő adatok összes száma tehát kb. 108 000 volt. A z adatokat 
az osztálykönyvi betétlap alapján kellett kitölteni, tehát megadásuk 
könnyű és pontosságuk ellenőrizhető volt. A viszonylag kevés adat a fel
dolgozást gyorssá, a kiértékelési munkát egyszerűvé tette. 

Ezzel az adatgyűjtéssel! egyidejűleg a középiskolák azonban egy másik 
kérdőívet is kaptak — az ú. n. Osztályvezetői jelentést — szintén az első 
ellenőrző értekezlet eredményeinek felvétele céljából. A kérdőíveket nem 
iskolánként kellett kiállítani — ahogy az előzőt — hanem osztályonként. 
A felvétel során tehát kb. 4000 ívet töltöttek k i . Egy-egy kérdőív ugyan
akkor 1200 adatkérést tartalmazott, 8 táblázatban, vagyis a feldolgozás 
csaknem 5 millió adatra terjedt ki, 45—50-szeresére az előbbinek. 

A maximaiizmus a számok tömegének bekérése mellett az adatfel
vétel tervszerűtlens égében és észszerűtlenségében is jelentkezett. Annak 
ellenére, hogy a kibocsátók tudtak az előző kérdőívről, az aíbiban foglalt 
adatokat párhuzamosan újra megkérdezték. Az osztályonkénti külön adat
felvétel — ahelyett, hogy az iskolától egyetlen kérdőíven kérdezték volna 
meg az egyes osztályok adatait, mint ahogy az első kérdőív tette, — meg
tízszerezte a bekért adatok számát. 

A kérdőív ugyanakkor igen sok használhatatlan és fölösleges adatot 
kért be. így például az egyik táblázata (9-es) — a más iskolából átiratko
zott és a kimaradt tanulókról — teljes egészében szerepel egy másik (a 



8-as) táblázatban, ahol többek között ugyanezt kérdezik. A lemorzsolódás 
okainak megállapításánál „oknyomozó" módon az iránt érdeklődik pél
dául, hogy tanulmányi okok miatt, vagy elégtelen előmenetel miatt tör
tént-e az, stb. Külön rovatot szentel az intőt és rovót kapott tanulók ada
tainak, holott az előmeneteli adatokat tartalmazó táblákban ezt a kérdést 
könnyűszerrel és egyszerűbben lehetett volna felvenni. Bekéri a maga-
viseleti osztályzatokat, mégpedig a tanulók szociális származása alapján, 
ami több mint negyedmillió adatot kíván, és amely helyett a helyi hatósá
gok ellenőrzése nyilván az élettel sokkal összefüggőbb intézkedéseket lett 
volna képes biztosítani. A kérdőív mindenütt megköveteli az adatszolgál
tatóktól a százalékos arányszámok kiszámítását, ami teljesen fölösleges és 
használhatatlan, hiszen a százalékokat nem lehet statisztikailag összesí
teni. Ha a fölösleges, értelmetlen és más kérdőíven már szereplő adatokat 
az osztályvezetői jelentésből kihagyták volna, továbbá az adatfelvételt 
iskolai összesítésben kérik, ennek munkája kb. 1/20-ára csökkent volna. 

Ez azonban csak egyik oldala a kérdésnek, a másik oldal: hogyan 
reagál minderre — az élet. A kérdőívek kitöltése igen komoly munkát 
igényelt, hiszen osztályonként 1200 részletes adat beírásáról volt szó. 
A pedagógusokra tehát súlyos feladatot rótt a kérdőív, amelyhez hozzá
járult a négynapos terminus rövidsége. A budapesti Rózsák-terén lévő 
óvónőképzőben 4 napot vett igénybe a kérdőívek kitöltése. A Lajos-utcai 
vegyipari technikumban, a Szemere-utcai gimnáziumban stb., stb. hasonló 
panaszok hangzottak el a kérdőívvel szemben. A nevelők általában kr i t i 
zálták a kérdőívnek például azokat a kérdéseit, amelyek a legrészleteseb
ben, osztályonként tudakolták, hogy a melléktantárgyakból, pl . énekből 
milyen osztályzatot kaptak külön-külön a munkás-, dolgozó paraszt- és 
egyéb származású tanulók. Különös megterhelést jelentett a nevelők szá
mára a százalékok tömegeinek kiszámítása, — amelyeket azután semmire 
sem lehetett felhasználni. A pedagógusokban kialakul a jogos kritika az 
ilyenfajta munkákkal szemben. 

A kérdőív kiállításával kapcsolatban egyébként komoly időveszteség 
érte az oktatásügyet. Ha 1—1 kérdőív kiállítását két munkanapra vesszük, 
akkor is ez kb. 8000 munkanap elvesztését jelenti. 

Másik súlyos hibája az ennyire részletekbe menő adatgyűjtésnek az, 
hogy nem rendelkezik semmiféle bizonylati alátámasztással és ezért a 
gyermekek bemondására támaszkodik. (A hiányzó tanulók adatai termé
szetesen még ennyire sem megbízhatók.) A z egyik matematika-fizika 
tanárnő például kijelentette, hogy az egész adatfelvételnél csak arra 
figyelt, hogy az adatok keresztben-hosszában „vágjanak". A hatalmas 
aparátussal elindított, sok időbe és pénzbe kerülő adatfelvétel tehát meg
bízhatatlan, sőt olyan adatok tömegét eredményezte, amelyek pontossá
gában jogosan lehet kételkedni. Ehhez még hozzájárul a kérdőívnek az 
egyévi felelősséget felszámoló jellege, amely a kiállító aláírását nem 
kívánja az adatok alá. 

A z iskolastatisztikái maximaiizmusnak és bürokratizmusnak az itt 
jellemzett „osztályvezetői jelentés" csupán egy példája. Ezenkívül jelentős 
számban történtek kisebb-nagyobb mértékben hasonló hibájú adatfelvéte
lek. A z egyik napilap gúnyos cikkben foglalkozott egy másik tanügyi 
statisztikai adatgyűjtéssel. A kiállításra kötelezett nevelő nevében többek 
között ezt mondja a cikk: „Bejegyzem, hogy hány órában helyettesítettem 



1949. szeptember 1-е és 1950. augusztus 31-e között. Pontos feljegyzéseim 
erről nincsenek — de beírhatom . . ."G A somogymegyei tanács statisztikai 
osztálya ugyanennek a kérdőívnek a kitöltéséről a következőket írja: 
„Mint a mellékelt kérdőív mutatja, egy-egy kérdőíven 40 főkérdés és fő-
kérdésenként 10 alkérdés van feltéve. A kérdőív nagy terjedelme mellett 
a rövid határidő betarthatatlan, mert mindössze.19—23-ig tart a kiküldés, 
a kitöltés és a visszaküldés ideje." A z ilyenfajta „statisztika" szinte kény
szeríti hamis adatok szolgáltatására az adatszolgáltatókat. 

A tanügyi statisztikában még mindig meglévő maximálizmus túlzott 
követelményeivel tehát pontosan az ellenkező eredményt éri el, mint amit 
céloz. Az adatok megbízhatatlanok, hamisak, a feldolgozás a nagy szám
tömegre való tekintettel lassú és késedelmes, a kiértékelés pedig nehézkes 
és bizonytalan. Ilyen statisztikai adatgyűjtés tisztára formális és arra 
támaszkodni nem lehet. 

A maximaiizmus elleni harc döntő fontosságú a tanügyi statisztika 
fejlesztéséhez. A Központi Statisztikai Hivatal hibás abban, hogy ez a harc 
még nem érte el a kívánt eredményeket, nem támasztotta elméletileg és 
politikailag kellő súllyal alá ennek jelentőségét. 

Tanügyi statisztikánk fejlődését az biztosíthatja, ha a tanügyi ható
ságok minden egyes felelős dolgozója megalkuvásnélküli harcot indít a 
haszontalan, káros, népi demokráciánk számára fölöslegesen költséges és 
időrabló maximalista statisztika ellen, kiirtva az adatgyüjtőívek minden 
egyes fölösleges kérdését. Ébernek kell lennünk, mert minden egyes a » 
gyüjtőívre csempészett fölösleges kérdés — ellenség; ellensége a szocialista 
statisztikának és ezzel együtt népi demokráciánk oktatásügyének is. 

A szocialista tanügyi statisztika kiépítése terén eddig csupán a kezde
ményező lépéseket tettük meg. További feladatainkat azok a szempontok 
szabják meg, amelyeket a fentiekben felvázoltunk. A statisztikai felvé
telek bizonylatra támaszkodó és elméletileg alátámasztott zárt rendszeré
nek kiépítése megköveteli az eddigi eredmények továbbfejlesztését és a 
meglevő hibák kiküszöbölését. Munkánknak tervszerűnek kel l lennie, 
előre meghatározva az évi adatgyűjtések számát és célját — a számba
vétel előtt álló feladatok alapján és azokhoz az egész év folyamán ragasz
kodnunk kell. Biztosítanunk kell ezenkívül az adatgyűjtés teljes decentrali
zálását, az iskolák, a helyi, járási és megyei tanácsok lépcsőzetén keresztül. 

A statisztikai munka decentralizálására a Népgazdasági Tanács 
651/33/1950. számú decemberi határozata pontos utasítást ad. Eszerint: 
„A statisztikai munkát decentralizálni kell akként, hogy az adatgyűjtés 
(gazdasági vagy területi vonalon) alulról fölfelé épüljön fel és így az adatok 
egyes gazdasági vagy szakigazgatási ágazatokból az illetékes minisztériu
mon keresztül, főösszesítésben kerüljenek a Statisztikai Hivatalhoz." K i 
emeli a határozat azt, hogy különösen előtérbe kell helyezni az adat
gyűjtés decentralizálását a nem gazdaságstatisztikai területeken, így a 
szociális, kulturális, jogszolgáltatási, stb. statisztikák területén is." 
A szocialista tanügyi statisztikának ez egyik legfontosabb követelménye 
tehát a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a Központi Statisztikai 
Hivatal közvetlen napi feladatává vált. 

Népszava, 1950. december 29. 



A szocialista tanügyi statisztika a decentralizálással egyidejűleg 
komoly és mélyreható elméleti megalapozást kíván, amely munka újból 
a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a Központi Statisztikai Hiva
tal érdekelt funkcionáriusaira vár. Ebbe a munkába be kell vonni az egész 
tanügyi apparátust is. A z elméletnek és gyakorlatnak így létrejövő egy
sége biztosítja majd az eredményt: a szocialista tanügyi statisztika és ezen 
keresztül szocialista közoktatásunk további fejlődését. 

GÁBOR ANDOR: 

Személyi adatgyüjtőív* 
N e m mondom, hogy az általános (nép-) 

iskolák és középiskolák nevelői és egyéb 
besorolt alkalmazottai ne töltsék k i azt 
a személyi adatgyűjtő ívet, amit a vallás-
és közoktatásügyi minisztérium statisz
tikai osztálya 1027—1—1/1950. szám alatt 
hozzájuk eljuttatott. Sőt azt mondom, 
hogy töltsék k i , mert a V K M nyilván 
valami jó és hasznos dolgot akar ezen 
az alapon összeállítani. De azt is mon
dom, hogy örülök, hogy ezelőtt csaknem 
ötven évvel a tanári vizsgát nem tettem 
le s nem lettem középiskolai nevelő. Mert 
attól tartok, nem tudnám az adatgyüj tő-
ívet helyesen kiállítani . . . 

Elolvastam ugyanis magát a személyes 
adatgyüj tői vet (ami két sűrűn telenyom
tatott oldal) és a hozzámellékelt utasítást 
is (ami négy sűrűn telenyomtatott oldal) 
és láttam, hogy a statisztikát számokkal 
akarják csinálni a gyüjtőívből, tehát a 
negyvenöt fekete kockába számokat kell 
beleírnom. Ügy van. A z ember számokká 
alakítja át önmagát, családját, az isko
lát, a tantárgyakat. Például, a családi 
állapotom, ha házas, akkor (6), ha nem 
házas, akkor (7), ha özvegy, akkor (8), 
ha elvált, akkor (9). Előírás szerint. 

De a képesítésem minősége nem keve
sebb, mint 33-féle lehet s ha a 33-ba 
nem fér bele a képesítésem, akkor egyéb 
képesítésem van, ami (34), vagy képesí
tés nélkül oktatok, a m i (35). Á m ez 
semmi. A roppant egyszerű 26. kér
dés ez: 

„Milyen szaktárgyak tanítására van 
képesítve?" 

Hogy erre számokkal felelhessek, el 
kell olvasnom az adatgyűjtőívhez mellé-

* Népszava, 1950. december 29. 

kelt Utasítás A-részében a „Szaktárgy
csoportok jelzőszámait" s itt a következő 
döbbenetek várnak reám: A szaktárgyak 
nevének rövidítése és jelzőszámai 1-től 
43-ig. Mert Gi-Gö-Ga, ami 12-t, 13-at és 
10-et jelent, tulajdonképpen Gépírással, 
Görög nyelvvel és Gazdaságtannal egy-
értékűek. S a kéttárgyas szakcsoportok 
számai 44-től 96-ig futnak. És a három-
és többtárgyas szakcsoportokéi 97-től 
259-ig. H a A L M A N é O R vagyok, akkor 
232-t írok és Angolt, Magyart, Latint, 
Németet és Oroszt tanítok, de ha G I G Y -
M A N é S Z I a nevem, altkor 243-at írok és 
Gépírást, Gyorsírást, Magyart, Németet 
és Szépírást oktatok. H a ezt a 259 főből 
álló csapatot legyőztem, akkor, persze, 
legyűröm az általános iskolában és a kö
zépiskolában tanított 75 (hetvenöt) tan
tárgyat is, amik a 27. és 28. kérdőpont
ban tornyosulnak. 

És — menetközben — bejegyzem, hogy 
hány órában- helyettesítettem 1949 szep
tember 1-е és 1950 augusztus 31-e kö
zött. Pontos feljegyzéseim erről nincse
nek, — de beírhatom.. . 

És „fegyelmi felelősségem tudatában" 
alá is írhatom az adatgyüj tői vet. Bár 
nem tudtam mindent számmá átalakí
tani. Például a házastársamat nem. Igaz, 
ott áll az íven, hogy ha pedagógus és nem 
tanít, akkor: (0), ha pedagógus és tanít, 
akkor: (3). De csak pedagógusokat lehet 
nőül venni? M i v a n a feleségemmel, 
mennyi ő nem pedagógus és nem tanít, 
vagy ha nem pedagógus és tanít? 

Egy szó mint száz: Én nem hiszem, 
hogy a V K M a számokat, amiket kap, 
nyugodt lélekkel a gépbe bocsáthatja. 


