
V. CSERMENSZKIJ: 

A S T A T I S Z T I K A I T U D O M Á N Y * 

Semmiféle tudomány sem fejlődhet és érhet el sikereket, tanítja Sztálin 
elvtárs, a vélemények harca, a bírálat szabadsága nélkül. 

A statisztikai tudomány kérdéseinek megvi ta tása a szovjet sajtó hasáb
jain széleskörű visszhangra talált a tudományos dolgozók és a gyakorlati 
statisztikusok között. Míg azonban korábban sok hozzászóló azt bizonyította, 
hogy a statisztika univerzális tudomány, hogy a statisztika alapja a nagy 
számok matematikai törvénye, ma a hozzászólók többsége elismeri előbbi 
nézeteinek téves voltát. A vita jelenleg a statisztika mint társadalmi tudo
mány meghatározásának kérdése körül forog. 

Lenin rámutatott arra, hogy „a szocializmus — mindenekelőtt szám
vitel". 1 Minden oldalra kiterjedő állami számvitel és ellenőrzés nélkül lehe
tetlen a népgazdaság tervezése. Sok állami jelentőségű intézkedés a Szovjet
unióban a számvitelen alapszik. Lenin már 1922 áprilisában követelte, hogy 
a Központi Statisztikai Hivatal legyen „a szocialista építés, felülvizsgálat 
és ellenőrzés szerve, vegye számba mindazt, amit a szocialista államnak 
most, azonnal, elsősorban ismernie kell" . 2 Minél mélyebbre hatol be a nép
gazdaság egyes ágaiba a tervezés, annál inkább kell minden irányban kiter
jedően számbavenni a tervezett jelenségeket és annál gazdagabb lesz tartal
mát tekintve a népgazdasági számvitel egységes rendszere. „ . . . Semilyen 
építőmunka, semilyen állami munka, semilyen tervszerű munka nem képzel
hető el — tanítja Sztálin elvtárs — helyes számvitel nélkül. Számvitel pedig 
elképzelhetetlen statisztika nélkül. A számvitel statisztika nélkül egyetlen 
lépést sem tehet előre . . . 

Ugyanezt kell mondanunk a könyvelői jelentésekről is. Ilyen jelentések 
nélkül semilyen gazdasági munka sem haladhat előre." 3 

A népgazdasági számvitel egységes rendszere magában foglalja: 1. a 
kön>velési, operatív és statisztikai számvitel egységét; 2. a beszámolási 
rendszer bevezetését; 3. az elsődleges számvitelnek a Szovjetunió egész 
beszámolási rendszerének alapjául való átalakítását; 4. a Szovjetunió egész 
beszámolási rendszerének a tervek formáinak megfelelő felépítését. Ebben 
a rendszerben a vezető szerepnek a statisztikát kell megilletnie. 

A statisztika tudományának elsőrendű feladata az egységes népgazda
sági számviteli rendszer tanulmányozása abból a célból, hogy azt minél 
tökéletesebben megszervezze, valamint a statisztikai tömegészlelés mód
szereinek vizsgálata. A statisztika tudományosan megalapozza a könyvelési, 
operatív és statisztikai számvitel egységének szükségességét, elemzi a fenn-
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álló beszámolási rendszert. A statisztika tudományának különös figyelmet 
kell fordítania az elsődleges számvitel tudományos megalapozottságára, 
valamint arra, hogy a beszámolási rendszer megfeleljen a terv formáinak. 
Végezetül a statisztikai tudománynak abbói kell kiindulnia, hogy ebben a 
rendszerben a statisztikáé a vezetőszerep, azaz a statisztika kötelessége a 
számvitel statisztikai megszervezésére vonatkozó kérdések kidolgozása. 
Sz. Sztrumilin, T. Kozlov, N . Druzsinyin, I. Piszarev megjelent cikkeiben 
teljesen mellőzték a statisztika tudományának e fontos feladatát. 4 Emellett 
a statisztikai adatok megbízhatósága igen sok tekintetben a népgazdasági 
számvitel egységes rendszerének megszervezésétől függ. 

A statisztikai tudomány második feladata a statisztikai adatok elemzést 
módszerének kidolgozása. Mindazok, akik a statisztikai tudományt univer
zális tudománynak tekintik, e második feladatot a statisztikai tudomány 
egyetlen feladatának tartják. Azt állítják, hogy a statisztikai elemzés mód
szereinek segítségével nemcsak a statisztikai adatok, hanem bármely más 
tudomány adatai is elemezhetők. Ez lényegében véve a statisztikának, mint 
tudománynak, felszámolására vett irány. 

Ha a statisztika társadalmi tudomány, akkor adatainak elemzési mód
szereként csak a kizárólag a társadalmi jelenségek vizsgálatára alkalmas 
módszerek használhatók. Emellett Sz. Sztrumilin, bár elismeri, hogy a sta
tisztika társadalomtudomány, mégis azt tartja, hogy „A kutatás statisztikai 
módszereit a statisztika speciális tárgyának határain túl szélesebb körben 
a lkalmazzák/ ' 5 M á s szavakkal Sztrumilin akadémikus véleménye szerint a 
statisztika módszere univerzális, ámbár vizsgálatának tárgyát a társadalmi 
jelenségek alkotják. 

De ezért Sz. Sztrumilin „A statisztika és a jelenségek közötti össze
függések mérésének kérdései'* című másik cikkében mégis kénytelen elis
merni, hogy „nálunk olyan — a természeténél fogva gazdasági tudománnyal, 
mint a statisztikával szembeállítják gyakran mint külön, sőt felette álló 
tudományt, az úgynevezett ,matematikai statisztikát ' . A statisztikában, mint 
sok más tudományban, természetesen előfordul, hogy a kutatás egyéb segéd
eszközei között a matematikai módszereket is használni kell, például a 
regressziód egyenleteket, a korrelációs együtthatókat stb. E módszereknek 
kifejtése és indokolása azonban lényegében a matematika, nem pedig a 
statisztika tá rgya" . 6 

De ebben az esetben a statisztikai módszer nem lehet szélesebb körű, 
mint a statisztika tárgya, mert nem szabad a statisztika módszeréhez szá
mítani azt, ami lényegében a matematika tárgya és ami a statisztikában 
csak a kutatás egyik segédeszköze. Más szavakkal Sztrumilin akadémikus 
saját magával kerül ellentmondásba. 

A matematikai statisztikának, a matematika egyik ágának tételei csak 
mint a kutatás segédeszközei használhatók fel, ahogyan ezt a tudomány 
egyéb ágaiban is megteszik. Ez azonban azt jelenti, hogy a kutatás ilyen 
segédeszközeinek nincs semmi közük a statisztikának, mint társadalomtudo
mánynak módszeréhez. 

A statisztika valódi módszerei (a statisztikai megfigyelés, a statisztikai 
adatok elemzésének módszerei — a csoportosítás, az átlagok, a dinamikus 
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sorok, az indexek stb.) a statisztikának, mint társadalmi tudománynak, 
specifikus módszerei. Sztálin elvtárs kifej'tve a statisztikai adatok ellemzé-
sére vonatkozó lenini tanítást, rámutat arra, hogy „ . . . az átlagszámok mód
szere, ha nem helyesbítik az egyes vidékekre vonatkozó adatok alapján, 
nem tekinthető tudományos módszernek". 7 

llymódon az átlagszámok módszere nem azonos a nagy számok mate
matikai törvényévei, nem univerzális módszer, amely állítólag az összes 
tudományokban alkalmazható, hanem a statisztikának, mint társadalmi 
tudománynak, specifikus módszere. Mindkét feladat — a statisztikai meg
figyelés és az összesítés —, valamint az elemzés módszerei a statisztika 
fontos fejezetét alkotják: a statisztikai módszertant. 

N . Druzsinyin „A statisztika, mint tudomány tar talmáról" szóló cikké
ben írja: „Éppen a tények sokaságainak elemzésénél a statisztika a maga 
általánosító mutatószámaival a társadalmi tudományok egyik sajátlagos 
módszerét alkotja. . . . A kérdésnek csupán ilyen feltevése mellett válik tel
jesen világossá előttünk annak a lenini tanításnak értelme, hogy a statiszti
kának ,nem szabad öncéllá v á l n i a 4 . . . A statisztikának hatalmas gyakorlati 
jelentőségét egyáltalán nem csökkenti az, ha olyan eszköznek tekintjük, 
melynek segítségével oldják meg a társadalmi tudományok konkrét problé
máikat. Az a követelés, hogy a statisztikát az önálló anyagi tudomány rang
jára emeljék, elkerülhetetlenül különböző formalista elméletekhez vezetne 
és vezet is ." 8 

Mint ahogy a közölt idézetből látható, Druzsinyin elvtárs a statisztikát 
módszertudománynak tekinti, amely alkalmazható a különféle társadalmi 
tudományokban. Más szavakkal a statisztikának saját tárgya nincsen. 
Druzsinyin elvtárs véleménye szerint a statisztika a társadalmi tudomá
nyoknak egyik sajátlagos módszere. A statisztika, mint tudomány, kérdésé
nek ilyen tárgyalása téves, először azért, mert a társadalmi tudományok 
sajátlagos tudományos módszere a történelmi materializmus, minthogy az 
a dialektikus materializmusnak a társadalmi jelenségek területére való 
következetes kiterjesztését jelenti. Van-e szükség a társadalmi tudományok
nak egy másik sajátlagos módszerre? Véleményünk szerint erre nincs semmi 
szükség és Druzsinyin elvtárs e szükségességet nem is bizonyítja. Valóban, 
hogyan lehet a statisztikát a politikai gazdaságtan, a történelem, a gazda
sági földrajz módszerének nyilvánítani (még ha az a módszer specifikus is) . 
Nemde, ha a politikai gazdaságtan felhasználja a statisztikai tudomány ada
tait, ez még egyáltalán nem jelenti azt, hogy a politikai gazdaságtan szem
pontjából a statisztika módszer. 

Ha a statisztikát a társadalmi tudományok módszertudományának 
tekintjük, akkor ez tagadása annak, hogy a statisztikának saját adatai, saját 
(statisztikai) tényei vannak. 

Druzsinyin elvtárs, amikor a statisztikát a társadalmi tudományok saját
lagos módszertudományának tekinti, figyelmen kívül hagy olyan nem cse
kély jelentőségű tényezőket, mint a speciális statisztikai megfigyeléseket (a 
speciális összeírásokat). Lenin rámutatott arra, hogy jelenleg az országok 
gazdasági rendszerét érintő kérdések nem oldhatók meg komolyan az ország 
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egész területére vonatkozólag meghatározott programm alapján össze
gyűjtött tömeges adatok számbavétele nélkül. Ezek az adatok a statisztikai 
tudomány adatai. Ennek az anyagnak összegyűjtésével, tehát vizsgálatával 
is a statisztikai tudomány foglalkozik, nem pedig a politikai gazdaságtan 
és történelem. 

Ha a statisztika a társadalmi tudományok sajátlagos módszere, mint 
ahogyan Druzsinyin elvtárs állítja, akkor ez azt jelenti, hogy a statisztika 
a módszeren kívül — pl. a csoportosítás módszerén kívül — semmi mást nem 
tanulmányoz. Hát talán a politikai gazdaságtan vagy a történelem saját 
maga alkalmazza ezt a módszert, saját maga csoportosítja az elsődleges 
statisztikai adatokat, vagy saját maga számítja ki az átlagértékeket? Hiszen 
a statisztika nem a számítás technikáját kutatja, hanem a tudományos vizs
gálat olyan módszereit, amelyek elválaszthatatlan összefüggésben vannak 
a statisztika tárgyával , a statisztikának, mint tudománynak konkrét anya
gával, a társadalmi-gazdasági viszonyok minden irányban kiterjedő elem
zésével. A gazdaságok méreteinek és típusainak meghatározása céljából — 
például — feltétlenül számításba kell venni a helyi viszonyokat, azaz elő
zetesen tanulmányozni kell a tényleges helyzet meghatározott oldalait, mert 
ellenkező esetben a csoportosítás skolasztikává fajul. E tényezők összessé
gének tanulmányozásával nem a politikai gazdaságtan és nem is valamely 
m á s tudomány foglalkozik, hanem a statisztika. 

Druzsinyin elvtárs átalakítja a statisztikát módszertudománnyá, de 
ugyanekkor kijelenti, hogy a módszert nem szabad elszakítani tárgyától, ez 
viszont azt jelenti, hogy a statisztika nem lehet módszertudomány, ha 
ugyanakkor nem vizsgálja a tárgyat . Más szavakkal ez azt jelenti, hogy a 
statisztikának megvan a maga módszere és megvan a maga tárgya. Követ
kezőleg a statisztika a társadalomtudományok számára nem lehet módszer, 
mert azok módszere a történelmi materializmus. A statisztikának megvan 
a saját tárgya és ezért megvannak a saját adatai is. A statisztika ezeket az 
adatokat a statisztikai megfigyelés segítségével gyűjti össze. A statisztika 
nem lehet módszertudomány, mert a statisztika a módszert nem önmagának 
a módszernek kedvéért vizsgálja, hanem a társadalmi jelenségek elemzése 
céljából, a valóságos helyzet meghatározott oldalának tanulmányozása 
céljából. 

A statisztika a valóságos helyzetnek azokat az oldalait kutatja, amelye
ket a népgazdasági számvitel egységes rendszere felölel, vagy amelyeket a 
szocialista gazdaságban feltétlenül számításba kell venni. Számvitel nélkül 
nincs statisztikai tudomány. A statisztikát elszakítani a számviteltől — 
annyit jelent, mint elszakítani a statisztikát a szocialista építés közvetlen 
gyakorlatától. 

Jelenleg az egységes népgazdasági számviteli rendszer a szocialista 
társadalom következő oldalait fogja át: 1. népesség és egészségvédelem; 2. 
nemzeti vagyon (beleértve az ál lóalapokat); 3. a társadalmi termékek (bele
értve a nemzeti jövedelmet) ; 4. a munkaerő, a munkatermelékenység, a ter
melés önköltségé; 5. a nép anyagi és kulturális életszínvonala; 6. a nép
gazdasági mérleg; 7. a természeti erőforrások; 8. a termelési technika és 
szervezet fejlődése (beleértve a nyers-, segéd-, tüzelőanyag, elektromos 
energia felhasználási normák számbavételét); 9. a törvényes jogszabályok 
teljesítése (az emberi maga ta r t ás szabályai) ; 10. a káderek; az állam
igazgatás . 



Közismert például, hogy az egyes országok vagy területek népességére 
vonatkozó adatok a statisztikai tudomány adatai és nem a politikai gazda
ságtané. Természetesen ezeket az adatokat és a vele kapcsolatos következ
tetéseket bármely tudomány, közöttük a politikai gazdaságtan is felhasznál
hatja, de kétségtelen tény marad az, hogy a népességre vonatkozó adatokat 
az első szakaszban a statisztikai tudomány gyűjtötte össze és tanulmá
nyozta. Vagy beszéljünk a társadalmi termékekre vonatkozó adatokról. Ter
mészetesen a társadalmi termék és a nemzeti jövedelem elméleti lényegét 
a politikai gazdaságtan tárja fel, de vájjon a politikai gazdaságtan gyűjti-e 
össze az egyes országok termelésére vonatkozó adatokat? Nem gyűjti és 
nem is gyűjtheti, mert ez a statisztikai tudomány területe, amely nemcsak 
összegyűjti az adatokat, hanem ebben az első szakaszban vizsgálja is. 
Vonatkozik ez a valóság más oldalaira is, amelyeket az egységes nép
gazdasági számviteli rendszer felölel, s amelyeket a statisztái tudomány 
vizsgál. Ugyanekkor azonban helytelen azt gondolni, hogy a statisztika az 
összes társadalmi jelenségeket vizsgálja, 

A társadalmi jelenségek jelentős részére nem terjed ki az egységes 
népgazdasági számviteli rendszer, például az állam és forradalom kérdé
seire, a nemzetiségi-gyarmati kérdésre, a népi tömegek és egyéniségek sze
repére a történelemben, a társadalmi öntudatra és annak megnyivánulás-
formáira (erkölcsi, politikai és jogi eszmék, filozófia, tudomány, művészet, 
val lás) , a szocialista öntudat szerepére a szocialista társadalom fejlődésé
ben, a szocialista társadalom fejlődését előmozdító erőkre. Nem nehéz meg
érteni, hogy a statisztika a valóságnak elsősorban a gazdasági oldalát vizs
gálja, mert az egységes népgazdasági számviteli rendszer majdnem kizáró
lag gazdasági jelenségeket ölel fel. íme, az ok, amiért rá kell mutatni a 
statisztikai tudomány határaira és a statisztikai tudomány tárgyára , ami 
lényegében azt jelenti, hogy megvonjuk a határt a statisztikai tudomány és 
a politikai gazdaságtan között. 

* 

Marx írta: „Az egyetlen, amit elméletileg bizonyítanom kell, az, hogy 
az abszolút járadék tehetséges anélkül, hogy az értéktörvényt megsértené. 
Ez a pont, amely körül az elméleti vita forog a fiziokraták óta mind a mai 
napig. Ricardo tagadja ezt a lehetőséget; én á l l í t o m . . . 

Ami az abszolút földjáradék létezését illeti — folytatja tovább M a r x — , 
ez a kérdés minden országban statisztikailag volna megoldandó. A pusztán 
elméleti megoldás fontossága azonban abból is kitűnik, hogy 35 év óta a 
statisztikusok és általában a gyakorlati szakemberek állítják az abszolút 
földjáradék létezését, a (Ricardot követő) teoretikusok pedig igyekeznek 
tagadni, igen erőszakos és elméletileg gyenge lábon álló absztrakciók segít
ségével." 9 Amikor Marx a „létezés" és „statisztikailag" szavakat kiemelte, 
azt akarta hangsúlyozni, hogy az adott esetben a statisztikának a feladata, 
hogy feltárja az abszolút földjáradék létezését, azaz konkrét formáit. 

Druzsinyin elvtárs Marx levelének ezt a helyét idézve, vele szemben 
ellenvetésként hozza fel. Ezt írja: „Marx azonban itt nem a statisztikának, 
mint tudománynak tartalmáról beszél, hanem arról, hogy a konkrét köz
gazdasági kérdések megoldásánál a megfelelő statisztikai adatokra kell 

в Marx és Engels Müvei, X X I I I . kötet, 100. old. , oroszul és u. a., Marx—Engels: Válogatot t 
levelek, Szikra, Budapest, 1950, 154. old. 



t á m a s z k o d n i / 4 0 N . Druzsinyin Marx gondolatakent tünteti fel a konkrét 
közgazdasági kérdésekre vonatkozó saját hozzátoldását is. Talán a politikai 
gazdaságtan a maga konkrét kérdéseinek megoldására nem használja fel a 
statisztikai tudomány adatait? Ezenkívül Druzsinyin elvtárs nem tagadhatja 
azt a tényt, hogy a közgazdasági kérdések megoldásánál „a megfelelő sta
tisztikai adatokra támaszkodni" csak abban az esetben lehet, ha ezek az 
adatok a tudomány adatai. De ha a statisztika csak módszertudomány, 
akkor ezek „a megfelelő statisztikai adatok" nem tartozhatnak a statiszti
kába. Hát kinek, melyik tudománynak tulajdonítja ezeket „a megfelelő sta
tisztikai adatokat". Hiszen ha még feldolgozásukról is lemond a statisztikai 
tudomány, akkor annál kevésbbé fogják azokat összegyűjteni és feldolgozni 
más társadalmi tudományok. 

A statisztika tárgyára vonatkozóan van Marxnak még egy másik út
mutatása is. Ezt írja: „Együgyű dolog a profitráta süllyedését a munkabér 
rátájának emelkedéséből magyarázni , bár kivételesen ez is megtörténhetik. 
Csak a profitrátát létrehozó viszonyok megértése teszi lehetővé a statisztika 
számára, hogy valóságos elemzését adja a munkabér rátájának a különböző 
korszakokban és o r szágokban . ' 4 1 

Itt Marx rámutat arra, hogyha a statisztika a politikai gazdaságtan 
alapjaiból indul ki , ha helyesen értelmezi ezeket az alapokat, akkor meg
szerzi a lehetőséget arra, hogy vállalkozzék a munkabér rátájának a külön
böző korszakokban és országokban való tényleges elemzésére. 

Mit ért itt Marx statisztikán? Talán módszertudományt? De milyen 
módon foglalkozik egy módszertudomány a különböző korszakok és orszá
gok elemzésével. Világos, hogy a módszertudomány nem foglalkozhat 
tényleges elemzéssel. Ezzel csakis a szó szoros értelmében vett tudomány 
foglalkozhat, azaz olyan tudomány, amelynek megvan a saját tárgya, és 
saját módszere. Ilyen tudomány a statisztika is. Ez az első sajátossága a 
statisztikai tudománynak abban különböz ; k elsősorban a politikai gazda
ságtantól, hogy a statisztika a politikai gazdaságtan alapján megadja egy 
adott gazdasági jelenségnek elemzését a különböző korszakokban és külön
böző országokban. 

A tényleges elemzés egyik legfontosabb formája a különböző jelenségek 
ismérvének meghatározása, vizsgálata. Például, melyek azok az ismérvek, 
amelyek a kis üzemnek, a nagy üzem által való kiszorítása folyamatát jel
lemzik a kapitalista országokban? Vagy, például, melyek a nagy kolhozok 
hatékonyságának ismérvei a Szovjetunióban? Ezeknek az ismérveknek vizs
gálata kötelező, amikor tömeges adatokról van szó. Mert számos esetben, 
mint erre Lenin rámutatott „ . . . a gazdaságok millióira vonatkozó adatok 
összesítése során éppen a leglényegesebb jellegzetességek, vonások és 
ismertetőjelek, amelyeket éppen a leginkább kellene helyesen kidomborítani, 
meghatározni és számbavenni, eltűnnek . . . " 1 2 így születnek a sablonos, értel
metlen számoszlopok, statisztikai ,Játék-számokkal". Ennek elkerülése végett 
a statisztikai tudománynak pontosan meg kell határoznia az ismérveket, 
meg kell figyelnie és a lehetőség szerint számba kell vennie elterjedettségü-
ket és időbeli változásukat. Lenin rámutatott arra, hogy „A dolognak erre a 

ю Voproszi Ekonomiki , 1952, 6. sz., 48. old. , oroszul é s u . a., Statisztikai Szemle, 1952, 7. sz., 
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különösen fontos oldalára a jelenlegi közgazdászok és statisztikusok leg-
kevésbbé fordítanak figyelmet".1 3 Minden egyes ismérv a megfelelő mutató
számban tükröződik vissza. Ilymódon tehát a statisztikai tudománynak ki 
kell válogatnia a leglényegesebb ismérveket és ki kell választania kifejezé
sükhöz a megfelelő mutatószámokat. A gazdasági jelenségek ismérveinek 
vizsgálata, a mutatószámoknak egyes ismérvek kifejezéséhez való kiválasz
tása nem lehet tá rgya sem a politikai gazdaságtannak, sem a konkrét gaz
dasági tudományoknak. Ez a statisztikai tudomány második sajátos tulaj
donsága. 

A statisztikai tudomány nem akármilyen ismérveket és mutatószámokat 
vizsgál, hanem csupán olyanokat, amelyek segítenek a jelenségek tényleges 
típusait feltárni. Lenin a statisztikai tudomány feladatainak ilyen meghatá
rozását adta: „A statisztikának nem önkényes számoszlopokat kell adnia, 
hanem a vizsgált jelenség életben már kialakult, vagy kialakulóban lévő 
különböző társadalmi típusainak számszerű megvi lágí tásá t ." 1 4 

Ezzel szemben Druzsinyin elvtárs azt tartja, hogy „ha valamely gazda
sági jelenség ,számszerű kifejezést' nyer, akkor ezzel továbbra is a politi
kai gazdaságtan (és a gazdasági tudományok egyes ágainak) tárgya marad 
és nem lesz más tudomány — a statisztika tárgyává . . . " 1 5 Ahhoz azonban, 
hogy valamely gazdasági jelenséget számszerűleg kifejezzünk, vizsgálni kell 
konkrét formáit, éspedig egyes évek és egyes országok szerint. Továbbá, 
ahhoz, hogy ez a számszerű kifejezés tudományos legyen, pontosan meg kell 
határozni az adoü jelenség ismérveit. Ezután a statisztikai tudomány ada
tait a különböző ismérvek szerint olymódon kell csoportosítani, hogy a jelen
ségeknek a gazdasági jelenségek általános típusaitól — amelyeket a politi
kai gazdaságtan vizsgál — eltérő tényleges gazdasági típusai kifejezésre 
juthassanak. A politikai gazdaságtannak ezt a sajátosságát hangsúlyozva, 
Marx a következőkre mutatott rá: „Ilyen általános vizsgálatnál egyébként 
is mindig feltételezik, hogy a való viszonyok megfelelnek fogalmuknak, vagy 
ami ugyanaz, a való viszonyokat csak annyiban ábrázolják, amennyiben 
azok saját általános típusukat fejezik k i . " 1 6 Ez természetesen nem jelenti azt, 
hogy a politikai gazdaságtan nem vizsgálja a konkrét gazdasági jelensége
ket, ismérveiket és típusaikat. Ilyen esetben azonban a statisztikai tudomány 
adataira támaszkodik. Következésképpen, a statisztikai tudomány harmadik 
sajátossága abban van, hogy a statisztikának nem önkényes számoszlopo
kat, mutatószámokat kell adnia, hanem ezek segítségével ki kell fejeznie a 
jelenségek tényleges típusait, azaz a jelenségek gazdasági típusainak for
máit. Ez azt jelenti, hogy a statisztika nem leírja a tényeket, hanem általá
nosítja azokat. A jelenségek tényleges típusainak vizsgálata azonban még 
nem ad teljes képet a valóságról. A parasz tság típusainak a statisztikai ada
tok alapján való vizsgálata lehetőséget nyújtott Leninnek arra, hogy bemu
tassa a parasztság bomlásának folyamatát: hogy kimutassa a falusi bur
zsoáziát, falusi proletariátust és középparasztságot. A parasztság típusainak 
vizsgálata alapján azonban nem lehet arra következtetni, hogy tovább réte
geződik-e a parasztság és milyen ütemben. Erre a kérdésre a választ a sta
tisztikai tudomány adja meg. A statisztikai tudomány nemcsak a jelenségek 
típusait, hanem az egyik típusról a másik típusra való átmenetet is vizsgálja. 

18 Lenin Művei , 22. kötet , 58. old. , oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1951, 65. o ld . 
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Ilymódon tehát a statisztikai tudomány negyedik sajátossága azoknak a 
különböző formáknak vizsgálata, amelyekben a gazdasági folyamat leját
szódik. 

A politikai gazdaságtan a gazdasági folyamatokat vizsgálja, például a 
mezőgazdasági kapitalizmus fejlődési folyamatát, a szocialista iparosítás 
fejlődési folyamatát. A politikai gazdaságtan azonban nem vizsgálhatja a 
kapitalista mezőgazdaság fejlődésének konkrét formáit adott országban, 
adott években. A z ilyen vizsgálathoz statisztikai tömegészlelést (megfigye
lést) kell szervezni egységes programm szerint, az ország egész területére 
vonatkozóan be kell gyűjteni, például, a kapitalista mezőgazdaság fejlődé
sére vor átkozó adatokat és ezeket az adatokat összesíteni kell. Ezt csupán 
a statisztikai tudomány teheti meg. Más oldalról csupán a statisztikai tudo
mány képes a közgazdaság új fejlődési folyamataira vonatkozó adatokat 
összegyűjteni. 

Lenin „u jabb adatok a mezőgazdasági kapitalizmus fejlődéstörvényei-
ről" című művében a politikai gazdaságtan kérdéseit a statisztikai tudomány 
új adatai alapján világítja meg, amiről maga az említett mű is beszél. Lenin 
ebben a munkájában kritikai elemzésnek veti alá a polgári statisztika ada
tait, ami lehetőséget nyújtott számára, hogy a polgári statisztikusok meg
állapításaival teljesen ellentétes következtetéseket vonjon le. 

Mindezideig a statisztikai tudománynak csupán azokról a kérdéseiről 
beszélhetünk, amelyek a közgazdaság vizsgálatával kapcsolatosak. E z fő-
fontosságú, de nem egyetlen feladata a statisztikának. A statisztika vizs
gálja a politika kérdéseit (például a választási statisztika), a kultúra kér
déseit, a bírósági ítéleteket (bírósági statisztika) és egyes más társadalmi 
kérdéseket. Ilymódon tehát a statisztikai tudomány ötödik sajátossága és a 
politikai gazdaságtantól való különbözősége, hogy a statisztika tárgya szé
lesebb, mint a politikai gazdaságtané és magában foglalja a felépítmény 
egyes kérdéseinek vizsgálatát is. 

A minden oldalra kiterjedő elemzés útján megállapított társadalmi
gazdasági viszonyok további kifejtését és számszerű illusztrációját a kérdés 
statisztikai vizsgálata adja meg. A minden oldalra kiterjedő elemzés szo
rosan összekapcsolja a politikai gazdaságtant és a statisztikai tudományt. 
A politikai gazdaságtan elméleti következtetései alapján a statisztika meg
adja a statisztikai adatok tényleges elemzését. Az új statisztikai adatokból 
kiindulva, a politikai gazdaságtan a kapitalizmus fejlődéstörvényeiről új 
elméleti következtetéseket vonhat le. A statisztika és a politikai gazdaságtan 
közötti szoros összefüggés azonban egyáltalán nem bizonyítja azt, hogy a 
statisztikai tudomány „felolvad" a politikai gazdaságtanban, vagy, hogy a 
politikai gazdaságtan valamilyen mértékben a statisztika után következik. 

Melyek a sajátosságai a minden oldalra kiterjedő elemzésnek, amely 
minden statisztikai vizsgálat alapja és amely megmutatja az utat a statisz
tikának a társadalmi-gazdasági jelenségek számszerű kifejezésére és a sta
tisztikai adatok elemzésére? Mindenekelőtt a minden oldalra kiterjedő elem
zésnél a vizsgált kérdésre vonatkozó tények egész sokaságát veszik. Másod
szor a minden oldalra kiterjedő elemzés a kérdés feltevésének és a vizsgálat 
módszereinek a gazdasági folyamat különböző formáinak megfelelő módosí
tását kívánja meg. Harmadszor, a minden oldalra kiterjedő elemzésnél sok
kal nagyobb mértékben veszik igénybe a statisztikai tudomány adatait, mint 
az elméleti elemzésnél. 



C S E R M E N S Z K I X 
; * 

Azokban az esetekben, amikor a statisztikusok megkísérlik, hogy vala
mely kérdést a politikai gazdaságtantól elszakítva vizsgáljanak, „statiszti
kai kretenizmusba" esnek, amelynek lényege abban van, hogy „ez a statisz
tika nem látja a fától az erdőt, a számhalmazok között eltűnnek a jelenségek 
gazdasági típusai.. , " 1 7 Más oldalról, ha a politikai gazdaságtan nem hasz
nálja fel a statisztikai tudomány által végrehajtott tényleges elemzés ered
ményeit, nem fog kielégítő eredményhez jutni. 

* 

„A statisztika tárgyának és módszerének kérdéséhez" c. cikkében 
T. Kozlov írja: „ . . . Л statisztika a társadatom fejlődésének különböző fokain 
kialakult társadalmi jelenségek és folyamatok konkrét, számszerű össze
függéseinek és színvonalainak (méreteinek) tudománya. A statisztika meg
állapítja ezeket az összefüggéseket, színvonalukat és azok változásait és az 
általa kidolgozott elvek, szabályok és módszerek alapján feltárja az azokban 
megmutatkozó törvényszerűségeket. Másképpen mondva, a statisztika a tör
ténetileg konkrét társadalmi jelenségek és folyamatok mennyiségi változá
sainak tudománya"18 így tehát T. Kozlov véleménye szerint a statisztika a 
történetileg konkrét társadalmi jelenségek mennyiségi változásaira vonat
kozótudomány. Vegyünk egy olyan társadalmi jelenséget, mint az ipari ter
melés növekedése. A statisztika a termelésnek nemcsak .a mennyiségi, hanem 
minőségi változásait is vizsgálja (a minőség emelése, a választék javulása) . 
Ha abból indulunk ki, hogy a termelés minősége meghatározott számokban 
fejeződik ki és ezeket a termelés mennyiségi változásaként fogadjuk el, 
akkor ezáltal a „termelés minősége" teljesen nem nyer statisztikai kifejezést. 
Vegyünk például egy olyan társadalmi jelenséget, mint a Szovjetunió ipará
nak fejlődése. Erre a jelenségre egyáltalában nem alkalmazható a „meny-
nyiségi vál tozás" kifejezése, mert az ipar fejlődési színvonalát nem lehet 
egyes mennyiségi mutatószámok segítségével (a vállalatok száma, a mun
kások száma, a termelés terjedelme stb.) meghatározni. így a termelő
eszközök termelése aránylagos súlyának emelkedése, a vállalatok bővítése, 
technikai felszereltségük javítása, a munka gépesítésének és a szakképzett 
munkások számának növekedése befolyással van a munkatermelékenység 
emelkedésére, a termelés önköltségének csökkenésére. Talán mindezek való
ban mennyiségi változások? Vagy talán ezek a változások a statisztika szá
mára nem lényegesek? Éppen ellenkező a helyzet. 

A statisztikának nem egyszerű számsorokat kell adnia. A statisztikának 
a jelenség mindkét oldalát, mind a mennyiségi, mind a minőségi oldalát 
egyaránt vizsgálnia kell. Ez a társadalmi-gazdasági viszonyok minden 
oldalra kiterjedő elemzésének egyik legfontosabb feladata. T. Kozlov, amikor 
a statisztika vizsgálati tárgyának a mennyiségi változásokat tekinti, a minő
ségi változások vizsgálatát , nyilvánvalóan, átengedi a politikai gazdaság
tannak. A politikai gazdaságtan azonban a jelenségeknek nemcsak minő
ségi, hanem mennyiségi oldalát is vizsgálja. Valóban: a politikai gazdaság
tannak vájjon nem kell-e a termelés mennyiségének és a kapitalista piac 
felvevőképességének, vagy a tőkések által a munkások kizsákmányolása 
útján kisajátított értéktöbblet tömegének, valamint a munkanélküliek és a 
dolgozók számának vizsgálatával foglalkoznia? 

17 Lenin Mtívei, 20. kötet . 68. old., oroszul és Statisztikai Szemle, 1951, 1. sz., 5. old. 
18 Voproszi Ekonomiki , 1952, 4. sz., 59. old. 



T. Kozlov hibája két okkal magyarázható. Először is, összekever két 
teljesen különböző fogalmat — a „számszerű kifejezést" és a „mennyiségi 
változást". A statisztika ^sajátossága abban van, hogy a statisztika a vizs
gált jelenség társadalmi típusainak számszerű kifejezését adja, beleértve a 
jelenség mennyiségi és minőségi változásait is. Másodszor, T. Kozlov össze
keveri a statisztika tárgyát módszerével. A számszerű kifejezés valóban 
sajátossága a statisztikának, mint társadalmi tudománynak. Mert a statisz
tika kivételével egyetlen társadalmi tudomány sem adja meg a társadalmi 
jelenségek számszerű kifejezését. Ez azonban nem a statisztika tárgyának, 
hanem módszerének sajátossága. A statisztikai módszer alapvető sajátos
sága, hogy a társadalmi jelenségeket számszerű összefüggésekben és szín
vonalakban fejezi ki . A statisztikai módszernek éppen ezt a sajátosságát 
vonatkoztatja T. Kozlov a statisztika tárgyára. 

Kozlov elvtárs álláspontja nem ad számára lehetőséget, hogy a statisz
tikára, mmt történeti tudományra vonatkozó kérdést helyesen tárgyalja. 
A marxista-leninista statisztika — egységes tudomány. Ez azt jelenti, hogy 
a statisztika nem szorítkozik a szocialista társadalom társadalmi jelenségei
nek vizsgálatára. Ahhoz, hogy a szocializmus jelenségeinek elvi sajátossá
gait minden oldalra kiterjedően jellemezze, vizsgálnia kell legalább általá
nos vonásokban a kapitalizmus jelenségeit is. Ennek nemcsak elméleti, 
hanem gyakorlati jelentősége is van. A szovjet statisztika, amikor a kapita
lista társadalom jelenségeit a marxista-leninista politikai gazdaságtan alap
ján vizsgálja, egyúttal kritikai elemzésnek veti alá a polgári statisztika ada
tait. Ennek az elemzésnek alapján nemcsak a polgári statisztika számada
tainak meghamisítását tárja fel, hanem a kapitalista gazdaságra vonatkozó 
mutatószámokat is megadja, amelyek a tényleges helyzetet mutatják a tőkés 
országokban. 

Ezzel összefüggésben az egységes szocialista statisztikai tudomány a 
társadalmi jelenségeket egyrészt a szocializmus alapvető gazdasági törvé
nyét visszatükröző mutatószámok rendszere alapján és másrészt a kapitaliz
mus ah.pveto gazdasági törvényét feltáró mutatószámok rendszere alapján 
vizsgálja. Az első mutatószám-rendszer az egész társadalom állandóan 
növekvő anyagi és kulturális szükségleteinek az élenjáró technikán alapuló 
szocialista termelés szakadatlan növekedése és tökéletesedése útján történő 
maximális kielégítését tükrözi. A második mutatószám-rendszer leleplezi a 
maximális profitnak a tőkés országok népessége többségének kizsákmányo
lása, tönkretevése és m e g n y o m o r í t s a útján, a gyarmati népek leigázása és 
rendszeres kirablása útján, a háborúk útján való biztosítását. A statisztika 
feladata, hogy kidolgozza nemcsak a szocializmus mutatószám-rendszerét, 
hanem a kapitalizmusét is. 

Az univerzális statisztika hívei figyelmen kívül hagyják a statisztikai 
tudomány történeti jellegét. Ezáltal elutasítják a fent említett két mutató
szám-rendszert. Ezek a kérdések elkerülték T. Kozlov figyelmét is, bár ő is 
állítja — az univerzális statisztika képviselőitől és N . Druzsinyintól elté
rően —, hogy a statisztikának van saját tárgya és módszere. 

Piszarev elvtárs a következő mondatot idézi cikkemből: „A statisztika 
története e korszakának az a jelentősége, hogy feladata volt a kapitalizmus 
fejlődésének folyamatát összes ellentmondásaiban, mint a dialektikus fejlő
dés folyamatát, feltárni." Itt a marxista statisztikának Oroszországban való 
megszületéséről volt szó. Ezt a helyet idézve cikkemből, Piszarev elvtárs 



ezt írja* „Ilyen ál talános formákban ezt a feladatot senki sem állította csak a 
statisztika e lé ." 1 9 

De hiszen, amint ez a cikkemből nyilvánvaló, én nem mondom azt, 
hogy ez csupán a statisztika feladata. Ez a politikai gazdaságtannak is fel
adata. Ezért Piszarev elvtárs következtetése, hogy én a statisztikát felcse
rélem a politikai gazdaságtannal , homokra épült. A cikkemből Piszarev elv
társ által idézett részletből csupán az következik, hogy a marxista-leninista 
statisztika Oroszországban a politikai gazdaságtannal együtt és annak 
alapján fejlődött ki. Világos, hogy itt nincs semmiféle célzás a statisztiká
nak, mint tudománynak felszámolására. Piszarev elvtárs arról ír cikkében, 
hogy egyes statisztikusok állítólag a statisztika felszámolására törekszenek, 
de ilyen tényt nem idéz. 1932-ben jelent meg a „Statisztika" című főiskolai 
tankönyv, amelyet Piszarev elvtárs közreműködésével a szerzők egy cso
portja írt. Ebben a könyvben azt a káros eszmét hirdették, hogy a statisz
tika átalakul számvitellé, és a matematikai statisztikával egységes, univer
zális tudománnyá egyesülve — amely a statisztikai sokaságot és a statisz
tikai törvényszerűséget vizsgálja — mint társadalmi tudomány megszűnik. 
Lényegében ez a matematikai statisztika propagálása volt a statisztika 
elméletének zászlaja alatt. Most Piszarev elvtárs cikkében kényszerült elis
merni, hogy a matematikai statisztika, amelyet az ő közreműködésével 1932-
ben a statisztika alapjává tettek, nemcsak hogy nem alapja a statisztikának, 
hanem nem is a statisztika ága, hanem a matematikáé. 

M i is Piszarev elvtárs jelenlegi felfogása szerint a statisztika tá rgya? 
PSzarev elvtárs arra a következtetésre jutott, hogy „a ,statisztika' szó 
mindenekelőtt mozgást jelent", éspedig mind a társadalmi, mind a technoló
giai, sőt a természeti jelenségek mozgását . Képes-e vájjon egy tudomány 
a jelenségek ennyire szétágazó körét vizsgálni? Talán nem magukat a jelen
ségeket vizsgálja, hanem az úgynevezett variációt? Piszarev elvtárs azon
ban ezt írja: „Komoly hiba volna a statisztika segítségével vizsgált moz
gást csupán a variációra korlátozni." Mindennek betetőzéséül az univerzális 
statisztika alapja, Piszarev elvtárs véleménye szerint, a politikai gazdaság
tan. Hiszen ez azt jelenti, hogy az univerzális statisztika átalakul társadal
mivá, amit maga Piszarev elvtárs likvidátori hibának tart. Kiderül, hogy 
Piszarev elvtárs saját magát a statisztika felszámolásával vádolja. 

Annakidején a nagy tudósok, Szecsenov és Pavlov, a pszichológiát és a 
fiziológiát teljesen közelhozták egymáshoz, azt bizonyítva, hogy a pszicholó
gus-analitikus csak a felsőbb idegműködés fiziológusa lehet. Megvádolták 
őket a pszichológia felszámolásával, azonban ők győztek, bebizonyítva a 
pszichológusok és fiziológusok együttes munkájának szükségességét. Gyen
gítették-e ezzel a pszichológiát, mint tudományt? Ellenkezőleg, a felsőbb 
idegműködés fiziológiája alapján fejlődött ki a jelenlegi materialista tudo
mánnyá. 

A haladó orosz tudós, K. A. Tyimirjazev, azt mondotta bírálóinak, hogy 
a növények fiziológiájának a fizikai és kémiai jelenségekre való visszaveze
tése nem jelenti a fiziológiának, mint tudománynak felszámolását, hanem 
ellenkezőleg, továbbfejlesztését, mert ahhoz, hogy valaki fiziológus legyen, 
mondotta K. A. Tyimirjazev, „bizonyos mértékben fizikusnak, kémikusnak é s 
morfológusnak is kell lennie". 

i " Voproszi Ekonomiki , 1952, 8. sz., 64. o ld . — A kiemelés V . Csermenszki j tö l . — V . Csermenszkij 
cikke: Vesztnyik Sztatyisztyiki 1950. évi 1. sz., 17—19. o ld . és Statisztikai Szemle, 1950. évi 6—7. sz.» 
Я13—327. old. A fenti idézet: 326. o ld . 



Ez a helyzet a statisztikával is. A statisztikai tudomány a politikai 
gazdaságtannal együtt és annak alapján fejlődve nem veszíti el sajátos 
tulajdonságait , hanem ellenkezőleg, fejleszti azokat, fejleszti tárgyát és mód
szerét, mint élenjáró társadalmi tudomány, amely szoros kapcsolatban van 
a politikai gazdaságtannal . 

így tehát az alábbi következtetéseket vonhatjuk le. A statisztika társa
dalmi tudomány. A szovjet statisztika elszakíthatatlan kapcsolatban van az 
egységes népgazdasági számviteli rendszerrel, a statisztikának a számvitel
től és a számvitelnek a statisztikától való elszakítása megengedhetetlen. 
A statisztikai módszertan (a megfigyelés és elemzés módszerei) a statiszti
kai tudománynak nem egyedüli tartalma. A statisztikai tudomány speciális 
statisztikai kutatásokat végez, azaz teljes mértékben felhasználja a statisz
tikai módszertant tudományos céljai érdekében és ezért nem sajátos mód
szere más társadalmi tudományoknak. 

A statisztikai tudomány azokat a társadalmi jelenségeket vizsgálja, 
amelyeket a népgazdasági számvitel egységes rendszere ölel fel. A statisz
tika tényleges elemzést ad, amikor meghatározza a különböző jelenségek, 
illetve folyamatok ismérveit, típusait és formáit, az összegyűjtött és a társa
dalmi-gazdasági viszonyok mélyreható elemzése alapján feldolgozott számba
vételi adatok segítségével. Ilymódon tehát a statisztikai tudományt nem lehet 
a mennyiségi változások tudományának minősíteni, mert ez azt jelentené, 
hogy a változások számszerű kifejezését összekeverjük a mennyiségi válto
zásokkal, a statisztika módszerét annak tárgyaként fogjuk fel. A matemati
kai statisztika — a matematika ága. A fizikai é s biológiai statisztika, a ter
melés minőségének statisztikai ellenőrzése a matematikai statisztikának a 
természettudomány és a technológia kérdéseinek vizsgálatánál való alkal
mazása. A matematikai statisztika módszereit a statisztikai tudományban is 
alkalmazzák, azonban ezek nem alkotják a statisztika módszereit. 

A statisztika történeti tudomány. Ez azt jelenti, hogy nemcsak a szo
cializmus jelenségeit, hanem a kapitalizmus jelenségeit is vizsgálja, hogy 
nemcsak a szocialista gazdaság mutatószám-rendszerét dolgozza ki, hanem 
a kapitalista gazdasá-gi mutatószám-rendszerét is. Ezért kell a polgári sta
tisztika módszereit bírálni, meghamisított adatait leleplezni és magadni a 
valóságot teljesen visszatükröző mutatószámokat. 


