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A S T A T I S Z T I K A A TÁRSADALOM
MEGISMERÉSÉNEK H A T A L M A S ESZKÖZE*
A statisztika óriási gyakorlati jelentősége közismert. Sztálinnak e kér
désre vonatkozólag tett kimerítő nyilatkozatai véget vetnek minden téves
felfogásnak és „elméletnek", mely szerint a statisztika a szocializmus korá
ban elhal. A statisztikának a szocialista társadalmi rendben elfoglalt rend
kívül nagy jelentősége kitűnik abból a szerepből, amelyet a statisztika
a kommunizmus építésének irányításához, a népgazdasági tervek kidolgo
zásához, azok megvalósításának ellenőrzéséhez elkerülhetetlenül szükséges
adatok előkészítése terén betölt. A szovjet statisztika sikereit és eredmé
nyeit Lenin és Sztálin gondoskodásának köszönheti.
De ha a statisztika gyakorlati jelentőségének megítélésében a közgaz
dászok és statisztikusok között nincsenek is ellentétek, a statisztika ismerettani szerepére, a tudományos kutatásban betöltött szerepére és helyére
vonatkozólag nem egységes a felfogás. Vannak a statisztikusok között olya
nok, akik a statisztikában majdnem az egyetlen eszközt látják, amely a
társadalmi élet tömegjelenségeinek vizsgálatában alkalmazható.
A másik végletet azok képviselik, akik a statisztikának nem tulaj
donítanak elegendő ismerettani jelentőséget, abban csak egy műszert lát
nak, amely csak a politikai-gazdaságtani elemzés által megállapított
helyzetkép illusztrálására alkalmas.
Lenin a statisztikában látta a társadalom megismerésének egyik leg
hatalmasabb fegyverét. Nem egyszer mutatott rá arra, hogy a gazdasági
élet tanulmányozásában a statisztika adatai nélkülözhetetlenek.
„Kritikátlan kritika" c. értekezésében Lenin ezeket írta: „Nem kép
zelhető el olyan, Oroszország gazdaságát tanulmányozó közgazdász, aki
nélkülözni tudná a zemsztvostatisztika adatait." Hasonlóképpen lehetet
lenségnek tartotta a modern államok gazdasági struktúrájának, e struktúra
fejlődésének komoly tanulmányozását a statisztikai adatok figyelembe
vétele nélkül. Miután megállapította általánosságban a társadalomstatisz
tika, különösképpen pedig a gazdasági statisztika által elért eredményeket,
Lenin így ír:
,,A modern állam gazdasági rendszerét és ennek fejlődését érintő szá
mos kérdés, méghozzá rendkívül fontos kérdé9, amelyeket korábban álta
lános elgondolások és hozzávetőleges adatok alapján döntöttek el, ma nem
fejthető csak k i valamelyest is komolyan olvan tömeges adatok számba
vétele nélkül, amelyeket statisztikai szakemberek valamely ország egész
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területére vonatkozóan meghatározott programm alapján gyűjtöttek egybe
és összesítettek."
A marxizmus-leninizmus megalapítói rendkívül nagy jelentőséget
tulajdonítottak annak, hogy a munkásosztály megteremtse a munkásmoz
galom statisztikáját. Erről tanúskodnak az I. Internacionálé kongresszusai
nak statútumai és jegyzőkönyvei, amely kongresszus munkálataiban az
irányító szerepet Marx és Engels töltötték be. A z 1866. évi genfi kongreszszus határozataiban ez olvasható: „A nemzetközi akcióegységre nézve
a legfontosabb intézkedések egyike az, hogy a munkásosztály helyzetének
statisztikai vizsgálatát az összes civilizált országokban maga a munkás
osztály végzi. A munka eredményessége megkívánja mindannak az anyag
nak ismeretét, amelynek alakulásában irányítólag közre kell működni.
Ily nagy ügyet vállalva, a munkások bebizonyítják, hogy sorsuk irányí
tását képesek saját kezükbe venni."
Amikor Lenin annak szükségességét indokolta, hogy a kapitalizmus
ban a munkások megteremtsék sztrájkstatisztikájukat, ezeket írja: ,,A mun
kások szempontjából óriási elméleti és gyakorlati jelentősége van annak,
hogy a sztrájkoknak teljes, pontos és észszerűen feldolgozott statisztikája
gyorsan lásson napvilágot. E statisztika értékes anyagot szolgáltat mind
a munkásmozgalom világcéljai felé vezető nagy útnak, mind pedig a küz
delem legközelebbi aktuális feladatainak megvilágítására."
A statisztika óriási ismerettani jelentőségét nemcsak az ismertetett
idézetek bizonyítják, amelyek számát könnyű volna szaporítani, hanem
bizonyítja az is, hogy a statisztika milyen kiváló helyet tölt be Marx—
Engels—Lenin—Sztálin munkáiban.
Miben áll tehát a statisztika óriási ismerettani jelentősége? M i a 'sta
tisztika valóságos szerepa és jelentősége a társadalmi és gazdasági jelen
ségek elemzésében?
Mielőtt ezekre a kérdésekre válaszolnánk, rá kell mutatnunk arra,
hogy a tudományos elemzésben mik a statisztika alkalmazásának azok az
állandó jellegű feltételei, amelyeknek szemmeltartása mellett lehet csak
annak óriási ismerettani jelentőségéről beszélni.
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A statisztika

adatok helyes alka mázasának feltételei

A statisztikai adatok alkalmazásának és felhasználásának szükségszerű
előfeltétele az adatok megbízhatósága. A statisztikai adatoknak a társa
dalmi еэ gazdasági folyamatokat helyesen és pontosan kell visszatükröz
niük. A statisztikai adatok helyes voltát a statisztikai adatgyűjtésnek, az
adatok összesítésének és csoportosításának jellege dönti el. Erre, mint isme
retes, Lenin és Sztálin nem egyszer mutattak rá.
Azokat a statisztikai adatokat, amelyeket valamely feladat megoldá
sánál fel akarunk használni, minden oldalú, mélyreható értékelésnek és
elemzésnek kell alávetnünk. A z értékelésnek az adatszerzés módjainak
tisztázásával kell kezdődnie és az adatfeldolgozás módszerének eldöntésé
vel végződnie, ideértve az összesítést, a csoportosítást és a mutatószámok
kiszámítását.
2 L e n i n Művei, 4. kiadás, 16. kötet, 391. old., oroszul és L e n i n : A z agrárkérdésről. S z i k r a ,
Budapest, 1950, 86. old.
A z I. Internacionálé kongresszusainak és konferenciáinak jegyzőkönyvei. L o n d o n i k o n 
ferencia, 1936, 180. old.
« L e n i n Művei, 4. kiadás, 19. kötet, 289. old., oroszul.
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A polgári statisztika adatainak felhasználásában sosem szabad
elfeledni, hogy a statisztika a modern kapitalista országokban egy kisszámú
imperialista polgárság érdekeinek van teljesen alárendelve. A kapitalista
rendszer védelme és megszilárdítása az alapvető és fő rendeltetése. E cél
nak megfelelően a polgári statisztika az adatok elferdítésének és meg
hamisításának különféle eljárásait alkalmazza mind az adatgyűjtés folya
mán, főleg pedig az adatok feldolgozása során. Mindamellett kritikai érté
keléssel és megfelelő feldolgozással a polgári statisztika adatai is felhasz
nálhatók a kapitalista rendszer hibáinak és sebednek feltárására. A polgári
statisztika adatainak ilyen felhasználására klasszikus mintákat tartalmaz
nak a marxizmusHleninizmus megalapítóinak nagyszámú munkái.
A statisztikai tudomány sok évre terjedő története folyamán kidol
gozta mind az adatgyűjtésnek és feldolgozásnak, mind pedig az adatok
elemzésének szabályait és módszereit. E téren nagy érdemei vannak a
szovjet statisztikai tudománynak. A statisztika elméletének kifejtésében
rendkívül kiváló szerepük van Leninnek és Sztálinnak: ők állapították
meg az irányelveket, szabályokat, törvényeket, amelyeknek szem előtt tar
tása nélkül tudományos statisztikát el sem lehet képzelni. Ezek az elvek,
szabályok, törvények — a statisztika sokoldalú alkalmazásának klasszikus
példái mellett Lenin és Sztálin műveiben — szilárd és megbízható alapot
nyújtanak arra nézve, hogy hogyan kell a statisztikát gyakorlati, és ismeret
tani problémák megoldásában helyesen alkalmazni, ideértve a statisztikai
kutatás egységes folyamatának összes fázisait (megfigyelés, tudományos
feldolgozás és elemzés).
A statisztika elméletével foglalkozó tankönyvek nagyrésze sztereotip
frázisokat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy a statisztikának előzetes társa
dalom-gazdasági elemzésre van szüksége, de az 1949-ben megjelent „Bíró
sági statisztika" c. tankönyv az „előzetes" szóhoz már hozzáfűzi az „utó
lagos" szót is. Ezek a frázisok, toldással vagy toldás nélkül, távolról sem
fejezik k i a társadalomgazdasági jelenségek társadalomgazdasági és statisz
tikai elemzésében fennálló kölcsönös öszefüggések lényegét. Teljesen hely
telen az a nézet, amely a kutatás egységes folyamatát elszigetelt részekre
képes darabolni és amely lehetségesnek tartja azoknak a határoknak meg
állapítását, ahol az előzetes társadalomgazdasági elemzés végződik és a
statisztikai elemzés kezdődik, és ahol a statisztikai elemzés végetér és kez
detét veszi az utólagos társadalomgazdasági elemzés. Még helytelenebb az
elemzés összekötő láncszemeit a „megfelelő tudományok" között szétosz
tani. Valójában nem magukban álló adatokat elemzünk, hanem folyama
tokat, amelyeknek ezek az adatok visszatükrözései. Ezért szó sem lehet
adatok elemzéséről, ha nem isimerjük a jelenségeik fejlődésének törvényeit,
jellegét, lényegét. A k i t nem a helyes elmélet vezet, az a tényeket, az ada
tokat nem tudja helyesen értékeim, a valóságot helyesen elemezni. .,A sta
tisztika csak akkor kénes a különböző időszakokban és különböző orszá
gokban fizetett munkabér normáját igazán elemezni, ha megértette azokat
a viszonyokat, amelyek a jövedelem kialakulásában közreműködtek" —
írta Marx.
A társadalmi jelenségek statisztikai, és társadalomgazdagági elemzésé
nek összefüggésére vonatkozó kérdés helves megoldását a marxizmus-leni
nizmus megalapítóinak munkáiban találjuk meg.
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A statisztika és a politikai-gazdasági elemzés szerves egységének
klasszikus mintaképe Leninnek „A kapitalizmus fejlődése Oroszországban"
c. munkája. E mű első fejezetében Lenin elméleti szempontból vizsgálja
a kapitalizmus belső piacának kérdését, a további fejezetekben — külön
féle statisztikai adatok felhasználásával — a tényeken alapuló formák
elemzését és általánosságban az oroszországi kapitalizmus fejlődésének
képét rajzolja meg. ,,Az I. fejezetben — mondja Lenin az előszóiban —•
a lehető legrövidebben az elvont közgazdaságtannak a belső tőkés piac
kérdésére vonatkozó alapvető elméleti tételeit vizsgáljuk. Ez mintegy
bevezetőül szolgál a mű további, tényeken felépülő részéhez s a későbbi
fejtegetések során szükségtelenné teszi az ismételt hivatkozást az elmé
letre."
Az első fejezetben Lenin főleg azt a kérdésit vizsgálja, hogy a kister
melő tönkremenése a termelés árugazdasági módszeréről a kapitalista mód
szerre való átmenetében a belső piac kialakulására vezet-e. „Nem érintjük
itt e folyamat oroszországi, ténybeli adatait — a következő fejezetekben
részletesen vizsgáljuk majd ezeket az adatokat. Ezúttal a kérdést tisztán
elméletileg vetjük fel, t. i . az árutermelés kérdését általában annak tőkés
termeléssé való átalakulása során."
A z árugazdaság fejlődésének törvényeit vizsgálva, Lenin arra a követ
keztetésre jut, hogy a kistermelők tönkremenése a fejlődő árugazdaság
ban a belső piac bővülését, nem pedig szűkítését jelenti.
A következő fejezetekben Lenin, a statisztika adatainak felhasználá
sával, az oroszországi belső piac kialakulásában végbemenő és megjelenési
formáiban gazdag folyamat egyes oldalainak tényleges elemzését, konkrét
ábrázolását adja. Lenin elemzésének alapja az az elszakíthatatlan kapocs,
amely a statisztikai adatokat és a politikai-gazdasági viszonyok egész
struktúráját összeköti. Nevetségessé teszi a narodnyik Vihljájevnek és
Csernyenkovnak azt a törekvését, hogy a gazdasági elemzést csupasz
statisztikával, „számolósdi játékkal" helyettesítsék; ezután így ír: „Csernyenkov azonban csak gondolja, hogy én a statisztikákból vonok le követ
keztetéseket s közben magfeledkezem a gazdasági életről."
Egy másik helyen Lenin megjegyzi, hogy Posztnyikov ,,A délorosz
parasztgazdaság" c. művében a zemszitvostatisztikának rendkívül értékes
adatait gondosan gyűjtötte össze és dolgozta fel; ugyanakkor hangsúlyozza
azonban, hogy ,,a szerző, minthogy nem vezeti semilyen elmélet (a kieme
lés T. Kozlovtól), egyáltalában nem tudta az általa feldolgozott adatokat
értékelni s a ,rendszabályok' szélsőségesen szűk látószögéből tekintette
azokat és mindenféle terveket kovácsolt a .földművelő-manufaktúrásüzemi obscsinákról', a .korlátozás', ,kötelezés', .megfigyelés', stb. stb. szük
ségességéről".
A statisztikának és a gazdaságtannak nélkülözhetetlen szoros kapcsc*latára Lenin a „Kritikátlan kritika" c. értekezésében mutatott rá. Lenin
hangsúlyozta, hogy a z^msztvostatisztika alapvető kérdéseiről beszélni
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nemcsak a zemsztvostatisztikusok joga és kötelessége, hanem az összes köz
gazdászoké. Rámutatott arra, hogyha a zemsztvostatisztika és a közgaz
dászok munkája külön utakon fog haladni, akkor sem az egyik, sem a
másik nem érhet el kielégítő eredményt.
A statisztika és a politikai-gazdasági elemzés kölcsönös viszonyáról
Lenin sok művében szólt, főkép az „Ujabb adatok a mezőgazdasági kapi
talizmus fejlődéstörvényeiről" c. munkájában. Lenin idézett munkájában
a földművelésnek a kapitalista társadalomban megnyilvánuló nem-kapita
lista jellegű fejlődését elméleti szempontból vizsgálva, ezt írta: „További
fejtegetéseim során ezzel az elmélettel kívánok foglalkozni és azon leszek,
hogy általános képet nyújtsak az amerikai mezőgazdasági kapitalizmusról,
mert hiszen a polgári közgazdászok egyik főhibája éppen az, hogy az egyes
nagyobb vagy kisebb jelentőségű tényeket, az egyes nagyobb vagy kisebb
jelentőségű számadatokat kiragadják a nemzetgazdasági viszonyok egészé
ből" (kiemelés T. Kozlovtól). A z Egyesült Államok hivatalos statisztikáját
(az 1900. évi 12. mezőgazdasági összeírásról és az 1910. évi 13. mezőgazda
sági összeírásról) használva, Lenin ezeket az adatokat ,,a politikai gazda
sági viszonyok általános összefüggésében" elemzi; ez összefüggések alapján
„a tényeken felépülő pontos összefoglalásokat és következtetéseket vont le
a tőkés társadalomban végbemenő mezőgazdasági fejlődést illetőleg" és
kimutatta e fejlődés törvényeit.
11

12

13

A gazdasági jelenségek számszerű jellemzésének és elméleti megvilá
gításának nélkülözhetetlen szerves egységére nem egyszer mutatott rá
Sztálin elvtárs. A SzK(b)P Központi Bizottságának X I V . kongresszusán
tartott politikai beszámolójában a számszerű adatok ismertetése előtt szük
ségesnek tartja megjegyezni, hogy „a szocialista gazdasági rendszer épí
tése érdekében kifejtett munkánkat meghatározó néhány általános kér
dést is tisztázni k e l l " . Sztálin főképpen az akkor fennállott társadalmi
és gazdasági formákat jellemzi behatóan: „Azért akartam néhány szót
szólni erről az öt termelési formáról, mert e néhány szó nélkül nehéz
lenne megérteni az ismertetni kívánt számadatokat és az iparunk fejlődé
sében mutatkozó irányt, annál is inkább, minthogy Lenin erről a társa
dalmi rendszerünkben megnyilvánuló öt termelési formáról annakidején
igen részletesen beszélt s figyelmeztetett bennünket larra, hogy számol
nunk kell ezeknek a formáknak építő munkánkban megnyilvánuló egymásközötti harcáról."
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A politikai-gazdasági viszonyokkal általános kapcsolatban levő statisz
tikai adatoknak klasszikus elemzését nyújtotta Sztálin elvtárs „A gabona
fronton" c. munkájában; erre az elemzésre aztán rendkívül fontos elmé
leti, politikai és gyakorlati következtetéseket épített fel. Sztálin feltárja
az Októberi Forradalom utáni időszak gabonatermelésének struktúráját, a
háborúelőtti helyzethez viszonyítva; adatokat idéz, amelyekből szemléle
tesen kitűnik ezek között az időszakok között mutatkozó különbség általá« L e n i n Művei, 4 kiadás, 3. kötet, 556. old., oroszul és L e n i n : A kapitalizmus fejlődése
Oroszországban, S z i k r a , Budapest, 1949, 623. old.
12 L e n i n Művei, 4. kiadás, 12. kötet, 6—7. old., oroszul és L e n i n : A z agrárkérdésről.
S z i k r a , Budapest, 1951, II. kötet, 207—208. old.
13 U . o. 87. old., i l l . 294. o l d .
1« Sztálin Müvei, 7. kötet, 297. old., oroszul.
i U . o. 304. o l d . és „ S z o v j e t statisztikusok a szocialista statisztikáról", Statisztikai
Vállalat, Budapest, 1950, 114. old.
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ban a gabonatermelés, főleg pedig az árugabonatermelés alakulása szem
pontjából. Sztálin megállapítja azt a tényt, hogy a közép- és kisparaszti
gazdaságok az Októberi Forradalom utáni időszakban főgabonatermelőkké
lettek, míg annakelőtte csekély mennyiségű árugabonát termeltek; azután
zseniálisan mutat rá a mezőgazdaság átalakításának arra az útjára, amely
a Szovjetunióban a szocializmus felépítésének feladatát lehetővé tette.
Sztálin elvtárs az osztályellenség ügynökeiként leplezi le azokat, akik a
kapitalista elemek érdekében a kulák gazdaságok fejlesztését ajánlják, és
feladatul tűzi k i a parasztgazdaságok kollektivizálását, és a szovhozok
további fejlesztését. E feladatok sikeres megoldása gyökeresen átalakította
a Szovjetunió falvait és likvidálta azokat az átmeneti gabonanehézségeket,
amelyekbe az ország a felépítési időszak végén jutott.
A z itt vizsgált kérdésre vonatkozólag lehetne még sok más nyilatko
zatot idézni Lenin és Sztálin műveiből, de a bemutatott idézetek is elegen
dők arra, hogy belőlük helyes végkövetkeztetéseket vonjunk le.
A politikai-gazdasági elemzéstől elszakított statisztikai elemzés meddő
vállalkozás; ez nem statisztikai elemzés, hanem „játék a számokkal",
„statisztikai gyakorlatozás".
Csak a politikai-gazdasági viszonyokkal általános összefüggésben levő,
csak ezeknek a viszonyoknak elemzésével elszakíthatatlanul összekötött
statisztikai elemzés tökéletes, tudományosan megalapozott és csak ez vezet
het valóban olyan eredményekre, amelyekből helyes elméleti és gyakorleti következtetéseket lehet levonni. Magától értetődik, hogy olyan statisz
tikáról van szó, amely a marxista-leninista elmélet alapján épül fel.
A statisztikai adatok elemzése és a valószínűség elmélete

Leninnek és Sztálinnak nagyszámú munkái, amelyekből fent a statisz
tika adatainak klasszikus felhasználására vonatkozólag egyes példákat
idéztünk, mutatják, hogy csak a politikai-gazdasági elemzéssel eltéphetet
len kapcsolatban levő statisztika felhasználása teszi lehetővé a tényeken
alapuló társadalmi jelenségek mélyreható és sokoldalú tanulmányozását,
azoknak számszerű helyes megvilágítását. A bennük végbemenő folyama
tok megmagyarázása végett Lenin és Sztálin nem építenek fel kisegítő
elméleteket vagy sémákat. A társadalmi élet jelenségeinek fejlődésére a
magyarázatot mindig magukban ezekben a jelenségekben, azok jellegé
ben, sajátosságában keresik és felkutatják azokat a legfőbb okokat, ame
lyekből a társadalom termelőerőinek és a termelési viszonyoknak összes
lényeges változásai származnak.
Egyes statisztikai tankönyvek szerzői más úton jutnak el a statisz-'
tikai adatok elemzéséhez. A tisztára mennyiségi viszonyok terén egyes
formális konstrukcióktól irányítva a társadalomgazdasági élet jelenségei
nek megismeréséhez a kulcsot a valószínűség elméletének elvont sémáiban
látják. Egyesek közülük (V. J . Romanovszkij, V . Sz. Nyemcsinov, A . Ja.
Bojarszkij) azt tartják, hogy a valószínűség elmélete a maga tételeivel,
sémáival szilárd alapot nyújt a statisztika adatainak elemzéséhez. Azt java
solják, hogy a statisztikai tényeket ne egymással állítsák szembe, hanem
az egyes elvont mennyiségeknek a társadalmi jelenségek jellegével semmi
féle kapcsolatban nem levő konstrukcióiból folyó lehetséges értékeivel.

A valószínűségi elmélet tételei, amelyek a nagyszámok törvényé
nek neve alatt ismeretesek, bizonyos, nagyon korlátozott feltételek között
helytállók, amikor az egyes eseteknek egyenlő lehetősége és egymástól való
függetlensége alapvető jelentőségű. A reprezentatív megfigyelések eseté
ben, egyes más kérdések megoldásában, amikor e feltételek teljesülése
lehetségesnek látszik, a valószínűség elméletének tételei alkalmazásra talál
nak. A legnagyobb fokú tévedés volna azonban ezeknek a sémáknak általá
ban a társadalomra, főkép pedig a m i tervgazdaságunkra való kiterjesz
tése. A társadalom az elemeknek nem mechanikus halmazata, amelyben
bármilyen kombináció lehetséges (úgy, ahogy a különféle golyók kombi
nálódhatnak, amikor az urnából kihúzzuk azokat, vagy ahogy kártyázás
közben osztás alkalmával kombinálódnak a kártyák). Lenin maró gúny
tárgyává tette azokat, akik a társadalmat nem állandó fejlődésben levő,
élő szervezetnek tekintik, hanem gépiesen egybekapcsolódó és az egyes
társadalmi elemek mindenféle önkényes kombinációját megengedő vala
minek.
Miután megállapította Marx érdemeit a társadalmi fejlődés tudomá
nyos elméletének a megalapításában, Lenin ezeket írta: „Ahogy Darwin
véget vetett annak a felfogásnak, hogy az állat- és növényfajokat m i sem
köti össze egymással, véletlenül keletkeztek, ,isten alkotásai' és változ
hatatlanok, s elsőnek fektette a biológiát teljesen tudományos alapra annak
megállapításával, hogy a fajok változékonyak és folytonosság áll fenn
közöttük, — úgy Marx is véget vetett annak a felfogásnak, hogy a társa
dalom az egyének mechanikus halmaza, amelyen a felsőbbség (vagy ami
ugyanaz: a társadalom, a kormány) tetszésszerinti változtatásokat eszkö
zölhet, amely véletlenül keletkezik és változik —, ő volt az első, aki a
szociológiát tudományos alapokra fektette . . . "
Azok a kísérletek, amelyek a statisztikai adatok elméleti alapjait a
minőségüktől megfosztott sokaságok elvont, sémáira akarják leegyszerűsí
teni, a gyakorlati élettől való elszakadásra és a statisztikának mint tudo
mánynak tartalmát megállapító legfontosabb lenini-sztálini tételek elferdítésére vezetnek. A sémák bálványozása, azoknak önmagukban rejlő jelen
tőséggel való ellátása formalizmusra vezet. A jelenség lényegének, minő
ségének elemzése helyett tisztára számszerű vizsgálódásokat végeznek.
Feltevésük az, hogy a pusztán számszerű elemzés a jelenség minőségének
feltárására vezethet. A statisztika elméletének egyes írói végeredményben
a minőségi elemzést alárendelik a számszerű ellenőrzésnek, bár gyakran
hirdetik a minőségi elemzés elsőbbségét.
A statisztikai tudományban mutatkozó formalizmus abból ered, hogy
fő módszertani problémáit idealisták módjára akarják megoldani. A statisz
tika sztochasztikus (valószínűségi) alapjának képviselői a statisztika reális
tárgyának tanulmányozását saját szubjektív, tisztára spekulatív elképze
léseik vizsgálatával helyettesítik. A z az óhajuk, hogy a valóságot minden
áron hozzáidomítsák az eleve megkonstruált elvont sémákhoz, magának
a valóságnak hamis felfogására vezet.
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A statisztika által tanulmányozott ténybeli objektumokat a valószínű
ségi, formalista-matematikai statisztika hívei nem objektíve létezőknek,
hanem bizonyos különös sztochasztikus folyamatok szüleményének tekin
tik; e folyamatok lényege és működő mechanizmusa senki előtt sem ismert.
„Nagyszámú tapasztalat győz meg bennünket — írja V . I. Romanovszkij — a sztochasztikus folyamatok létezéséről, bár lényegük és mecha
nizmusuk mindeddig homályosak előttünk (a kiemelés T. Kozlovtól). Tény
legesen, végső reális formában, statisztikai „kollektíveket" alkotnak, vagyis
absztrakt kifejezésben: az ezektől a ,kollektívéktől' való eltérések alá
vannak vetve a valószínűségi elmélet tételeinek."
Ugyanezekkel a misztikus tulajdonságokkal ruházzák fel a formalista
matematikai statisztika hívei az általuk feltalált, úgynevezett „statisztikai
törvényszerűséget". A Nagy Szovjet Enciklopédia ezt a meghatározását
adja: „Statisztikai törvényszerűség: a törvényszerűség egy különös for
mája, amely a homogén objektumok mozgását állapítja meg". (Kiemelés
T. Kozlovtól.)'
A statisztikai törvényszerűségnek nem csupán azt az erőt tulajdonít
ják, hogy „mozgást állapít meg", hanem azt is, hogy az esetlegességet szük
ségszerűséggé alakítja át. „önmagában minden egyes jelenség esetleges,
de az esetleges jelenségeknek tömeggé való halmozódása szükségszerűségre
vezet". (A kiemelés T. Kozlovtól.)
Ezekből tehát az következik, hogy nem'az anyag és ennek mozgás
formái játszanak elhatározó szerepet, hanem valami egyetemleges „statisz
tikai törvényszerűség". Azokat a szükségszerű kapcsolatokat, amelyek a
végbemenő objektív folyamatok materiális természetében gyökereznek,
véletlenszerűségre fokozzák le. A véletlenszerűség a szükségszerűség meg
jelenési formájából önmagától alakul át szükségszerűséggé. Nem kelt tehát
csodálatot az, hogy a „statisztikai törvényszerűség" hirdetői között vannak
olyanok, akiknek elgondolásában a törvényszerűség olyan szubjektív kate
gória formájában lép fel, amely a „megfigyelések számától" függ.
„A megfigyelések számának fokozásával — írja például Ja. I. Lukomszkij — bukkan fel (kiemelés T. Kozlovtól) a törvényszerűség, amely a
tárgyak adott fajtájának sajátsága és amely ezt a fajtát más fajtáktól meg
különbözteti."
Ez a „törvényszerűség" azonban csak „a megfigyelések számának kor
látlan növelése legfelső fokán" valósul meg. Ezért a statisztikára, amely
korlátolt számú megfigyeléssel dolgozik, az a feladat hárul, hogy kor
látolt számú adatok alapján „tárja fel azt a törvényszerűséget, amely az
anyagban rejlik és amely a megfigyelések igen nagy száma esetén meg
jelennék". (A kiemelés T. Kozlovtól.)"
A statisztikai törvényszerűségekre és a statisztika feladataira vonat
kozó idézett elgondolások nagyon jellemzők. Elejétől végig kitaláltak, a
gyakorlati statisztikai munkától elszakadtak, ezek szerzői formalista és
idealisztius elgondolásairól tanúskodnak.
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A tények szilárd alapja és a statisztika szerepe
ez a.ap megteremtésében
A társadalmi jelenségek annyira bonyolultak, és annyira sokfélék,
hog> tanulmányozásuk végett a megvizsgálandó problémára vonatkozó
összes tények, adatok sokaságát kell vennünk. A tények szilárd alapjára
van szükség.
A statisztikát illeti meg az a kiváló szerep, hogy a valóságot híven
visszatükröző adatokat megállapítsa és összegyűjtse. A z átgondoltan meg
állapított, racionálisan megszervezett, a társadalomgazdasági folyamatok
egész sokféleségét és minden oldalát felölelő statisztika a tények össze
gyűjtésének, a tények rendszerezésének pótolhatatlan szerve. A statisz
tikai tudomány a szükséges adatok begyűjtésére racionális eljárásokat dol
gozott k i és megállapította azok összesítésének és feldolgozásának mód
szereit.
Sok fontos, megismerési jelentőséggel bíró tényt csak a statisztikai
adatok alapján lehet megállapítani. ,,Újabb adatok a mezőgazdasági kapi
talizmus fejlődéstörvényeiről" c. munkájában a négereknek az Egyesült
Államokbeli helyzetét jellemezve, Lenin idézte azokat az adatokat, amelyek
a négerek alacsony kultúrfokát mutatják a fehérekéhez viszonyítva. A nége
rek között az írni-olvasni nem tudók száma 1900-ban 7-szer nagyobb volt,
mint a fehérek között (44,5% 6,2%-kal szemben). Ezeket az egymásra
vonatkoztatott, korrelativ számokat Lenin „apró. statisztikai ténynek"
nevezte. 1900-hoz viszonyítva — többi között — az Egyesült Államokbeli
négerek helyzete is rosszabbodott. Erről új statisztikai adatok tanúskod
nak. Azok szerint az adatok szerint, amelyeket -az ENSz Gazdasági és Tár
sadalmi Tanácsának 10. ülésén a Szakszervezetek Világszövetsége „A mun
kások ellen fajuk és bőrszínük alapján foganatosított megkülönböztető
jellegű gazdasági és társadalmi rendszabályok megszüntetése" címen tar
tott beszámolójában idézett, 1943^ban az Egyesült Államokbeli négermun
kások összlétszámából csak 3% volt szakképzett munkás és mester. A nége
rek az Egyesült Államokban főként községi intézményekben szolgákként,
portásokként és egyéb gyengén fizetett munkahelyeken dolgoznak. E fog
lalkozásokban a négerek százalékszáma 74—92%. A z 1949. évi adatok sze
rint a fehérek között a családok 44,7%-nak van évi 2500 leértékelt dollár
nál kisebb jövedelme, míg az ilyen négercsaládok száma 76,1 %-ot tesz k i .
Lenin a pontos, vitathatatlan statisztikai adatokról' sok munkájában
tesz említést és azok elemzése alapján megfelelő elméleti és gyakorlati
következtetéseket vont le.
A z „Objektív adatok a munkásmozgalom különböző áramlatainak ere
jéről" c. értekezésében Lenin 1914 júniusában különösen hangsúlyozta
annak szükségességét, hogy az oroszországi munkásmozgalom különböző
áramlatainak erejére vonatkozólag minden erővel gyűjteni, ellenőrizni és
tanulmányozni kell az objektív adatokat, amelyek nem egyes személyek és
csoportok, hanem a tömegek viselkedésére és hangulatára vonatkoznak,
azokat az adatokat, amelyeket bármily írni-olvasni tudó ember ellenőriz
het. Megállapítja a különböző értelmiségi csoportocskáknak (a „vperjodistáknak", a plehanovistáknak, a trockistáknak) szubjektivizmusát, akik
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saját kívánságaikat, saját értékeléseiket úgy állítják be, mint a munkások
akaratát, mint a munkásmozgalom szükségleteit, majd összeállít egy össze
foglalást a munkásmozgalom különböző irányzatainak erejét ábrázoló,
meglevő objektív adatokról. „Aki a szubjektív értékeléseknek és ígéretek
nek akar hinni, hadd menjen a .csoportocskákhoz' — írta Lenin —, m i
csak azokat hívjuk, akik az objektív tényeket akarják megvizsgálni. Ezek
a tények a következők . . , "
Megadván a szükséges magyarázatokat Lenin a befejezésben így ír:
„Az objektív adatok azt mutatják, hogy egyedül a pravdizmus a burzsoáziá
tól tényleg független, marxista, proletár áramlat, amely a munkásoknak
több mint 4/5-ét (1914-ben a likvidátorokhoz viszonyítva a munkáscsopor
tok 81,1 %-át) szervezi és egyesíti. A likvidátorság és narodnyik irányzat
kétségtelenül polgári — demokratikus, nem pedig munkás áramlatok".
Lenin rendkívüli jelentőséget tulajdonított a kapcsolataikban és köl
csönös összefüggéseikben vett tények sokaságának. „Statisztika és szocio
lógia" c. befejezetlen munkájában határozottan mutat rá a statisztikának
arra a pozitív szerepére, hogy megteremti a pontos és vitathatatlan tények
alapját, amely a társadalmi jelenségek bármely tudományos elemzésében
nélkülözhetetlen. Rámutatván arra, hogy milyen abszolút tarthatatlan a
burzsoá közgazdászok és statisztikusok között elterjedt eljárás, amely
a társadalmi jelenségek tanulmányozásában egyes elkülönített tényeket
ragad k i , Lenin hangsúlyozta:
„A tények, ha egészükben és összefüggéseikben vesszük őket, nemcsak
,makacsok', hanem kétségtelenül bizonyító erejűek is. Ha az egyes ténye
ket az egészből, az összefüggésükből kiragadjuk, ha azok nem teljesek,
vagy önkényesek, akkor nem tekinthetők többnek, mint puszta játéknak
vagy még annál is rosszabbnak." Ebből az alábbi következtetést vonta le:
„ . . . meg kell kísérelni olyan alap meghatározását, amelyre támaszkodni
lehetne és amellyel össze lehetne hasonlítani azokat az ,általános', .példa
ként' kiragadott tételeket, amelyekkel napjainkban bizonyos országokban
oly mértéktelenül visszaélnek. Hogy ez tényleges alap legyen, nem az egyes
tényeket kell venni, hanem a tényeknek a szemlélendő kérdéshez tartozó
összeségét, egyetlen kivétel nélkül. . . Ezekből a megfontolásokból k i 
indulva határoztuk el, hogy foglalkozunk a statisztikával".
A statisztika segítségével megállapított tények óriási jelentősége a tár
sadalmi jelenségek tanulmányozása szempontjából elvitathatatlan. Szere
pük az elméleti kutatásban rendkívül nagy. Marx zseniális alkotása,
„A Tőke", óriási adattömeg áttanulmányozásának eredménye. M a r x e
műben a kapitalista gazdasági rendszerben működő törvényeknek mélyre
ható elemzését azoknak az adatoknak óriási halmaza alapián adta, amelye
ket nem kevesebb, mint 25 évig tanulmányozott. „A Tőké"-ben kifejtett
eszmék a tényeken alapuló anyag egész MonMBlanc-ját koronázzák.
Lenin sokszor nyilatkozott a statisztika adatainak a marxizmus elmé
leti tételeit bizonyító szerepéről. „Az agrárkérdés Oroszországban a X I X .
század végén" c. munkájában azt írta, hogy: „De azok az adatok, amelyek
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a csoportok kölcsönös viszonyáról, továbbá arról tanúskodnak, hogy a gaz
dag obscsina-tagok elhalásszák a bérelt földet a vagyontalanok elöl, hogy
az előbbiek béreseket alkalmaznak, az utóbbiak viszont bérmunkásokká vál
nak, stb., stb., stb. — mindezek az adatok alátámasztják és vitathatatlanná
teszik a marxizmus következtetéseit. A z t a kérdést, hogy nr'lyen jelentő
sége van az oibscsinának Oroszország gazdasági fejlődésének iránya tekin
tetében, ezek az adatok visszavonhatatlanul eldöntik, mert éppen a való
ságos (és nem kiagyalt) obscsinának ez a valóságos irányzata az, amit ada
taink kimutatnak".
Érthető, hogy a statisztikai adatok azt az óriási jelentőséget, amelyről
az előzőkben volt szó, csak abban az esetben érik el, ha azokat helyes k i 
induló elméleti tételek alapján vizsgáljuk a gazdaság-politikai összefüggé
sek általános kapcsolatában. Hogy a tények, adatok tömkelegébe el ne
merüljünk, soha sem szabad szem elől tévesztenünk a legkisebb jelenség
kapcsolatát, sem a társadalmi viszonyok struktúrájával és ezek fejlődésével.
Maguk a tények is magyarázatra szorulnak, amelyet csak helyes elmélet
adhat meg. A z oroszországi parasztgazdaságok bomlását jellemző adatok
ról szólva Lenin hangsúlyozta:
„Mindezek közismert, réges-régen megállapított tények, amelyek
egyedüli magyarázata a m i „obscsma" parasztgazdaságunkat is burzsoá
ziára meg proletariátusra bomlasztó árugazdaság törvényeiben rejlik". "
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A statisztika mint a gazdaságpolitikai valóság ábrázolásának eszköze
A társadalmi jelenségek tudományos elemzésének legelső feladata,
hogy tisztázza azok társadalmi osztályjellegét, megállapítsa fejlődésük tör
vényeit. ,,Az agrárkérdés Oroszországban a X I X . század végén" c. mun
kájában az agrárviszonyokat jellemezve, Lenin megjegyezte, hogy „az
oroszországi agrárkérdés terén folytatott mindennemű kutatás első fel
adata az agrárviszonyok osztálytartalmának jellemzése céljából szüksé
ges alapvető adatok megállapítása. S csak miután tisztáztuk, hogy milyen
osztályokkal és a fejlődés milyen irányzatával van dolgunk, csak akkor
lehet szó a részletkérdésekről, a fejlődés üteméről, az általános irányzat
egy vagy másfajta változatairól, stb."
Ugyanezt a gondolatot hangsúlyozta Lenin „A szociáldemokrácia
agrárprogrammja az első orosz forradalomban" c. munkájában. A z orosz
földtulajdon X X . század eleji megoszlásáról szóló adatokat idézve írta::
„Mindenki, a k i a társadalomgazdasági statisztikában valamelyest jártas,
megérti, hogy ez a kép csak megközelítően hű. Ránk nézve azonban nem
azok a részletek fontosak, amelyekbe a liberális-narodnyik irány köz
gazdászai maguk belefulladnak és belefojtják a dolog lényegét, hanem a
folyamat osztálytartalma".
Ha pedig a folyamat osztályjellege, a folyamat tartalma tisztázva van,
akkor egy másik, ép oly rendkívül fontos feladat áll elő: a folyamatot
ábrázolni kell a maga konkrét körülményeiben, fejlődésében. A z e téren
felmerülő kérdések nagyon sokfélék. A folyamat általános képe mellett
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fel kell mérni annak ütemét, felderíteni mélységét, alakulásának formáit,
kölcsönös formáit, kölcsönös összefüggéseit, stb., stb. „A tudományos
kutató feladata, amennyiben meg akar menekülni attól a vádtól, hogy a
tönkremenő és sanyargatott kisföldművesek helyzetének szépítgetése
útján akarva vagy akaratlanul a burzsoázia kedvében jár, — írta Lenm
az „Újabb adatok a mezőgazdasági kapitalizmus fejlődéstörvényeiről" c.
munkájában — mindenekelőtt és legelsősorban a tönkremenetel egyálta
lán nem egyszerű és egyforma ismertetőjeleinek pontos meghatározása;
— továbbá az, hegy jelfedje ezeket az ismertető jeleket, felkutassa és a
lehetőséghez képest számításba vegye elterjedtségük mértékét és az idők
folyamán bekövetkező változásaikat. (Kiemelés T. Kozlovtól.) A dolognak
erre a különösen fontos oldalára a jelenlegi közgazdászok és statisztiku
sok legkevésbbé fordítanak figyelmet".
Mindezeknek a feladatoknak megoldásában nem lehet elég nagyra
értékelni a statisztika szerepét.
A szocializmus építése országunkban a szocialista tervgazdaság hatal
mas növekedéséhez, a dolgozók anyagi és kulturális helyzetének erős
javulásához, jólétük fokozásához, a kultúra és a tudomány felvirágzásá
hoz, stb. vezetett. Hogy mindezt megismerjük és a szocialista termelési
mód felsőbbségét a kapitalista termelési móddal szemben konkréten
kifejezhessük, számszerű jellemzést kell adnunk, pontos mutatószámok
kal kell ezt felmérnünk. Ez a feladat statisztikai adatok nélkül megoldha
tatlan. De ugyanezt sok más társadalmi tömegjelenségről is el lehet
mondani.
A kapitalista országokban a válságok időszakosan megismétlődnek.
A politikai gazdaságtan a kapitalista válságok természetét magyarázza.
De ez magában még nem elegendő. A válságoknak van kezdetük és
végük; a népgazdaság egyes ágait különböző mértékben érintik; a külön
böző országokban és különböző időszakokban nem egyformán zajlanak
le; a lakosság különböző társadalmi csoportjainak életében különböző
módon jutnak kifejezésre, stb. Hogy a válság menetét és fejlődését tör
ténelmileg konkrét viszonyok között tanulmányozhassuk, annak pontos
képét, pontos ábrázolását kell megadnunk. Ezt a feladatot sem lehet sta
tisztika nélkül megoldani.
Statisztikai adatok nélkül hasonlóképpen lehetetlen konkréten tanul
mányozni pl. a földművelés intenzívebbé tételének folyamatát. Lenin
megjegyezvén, hogy a kapitalizmus fejlődésével különböző formákban, a
konkrét történelmi és természeti feltételektől függően együttjár a mező
gazdaság beliterjesebb művelésének folyamata, így ír: „A műtrágyára for
dított kiadásokra, a felszerelések és gépek értékére vonatkozó adatok sta
tisztikailag a legpontosabban fejezik k i a földművelés belterjesebb műve
lésének fokát."
A társadalomgazdasági jelenségeknek tényeken alapuló tanulmányo
zása folyamán a statisztika segítségével megoldandó konkrét feladatok
rendkívül számosak és különfélék. Közülük legfontosabbak a következők:
1. A statisztika általános képet nyújt a politikai-gazdasági tényleges
helyzetről.
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„Az oroszországi sztrájkok statisztikájáról" c. értekezésében Lenin
évnegyedek szerint idézi az 1905—1907. évek alatti gazdasági és politikai
sztrájkok résztvevőinek számára vonatkozó adatokat. Megállapítja azt a
tényt, hogy a sztrájkhullám legnagyobb emelkedését mutató időszakok
azokkal a legfontosabb politikai eseményekkel estek össze, amelyek az
egész három esztendőt jellemezték; majd így ír Lenin: „A vizsgált három
év tekintetében a főszabály, hogy a sztrájkhullám emelkedése az ország
egész társadalmi és gazdasági fejlődésének kritikus fordulópontjait jelzi.
A sztrájkok statisztikája szemmelláthatóan mutatja a fejlődés fő mozgató
erejét." „Statisztikai kép (a kiemelés T. Kozlovtól) alakul k i előttiünk
(természetesen, távolról sem teljes kép) annak az osztálynak mozgalmáról,
amely az események általános irányának főrúgója volt. A többi osztályok
mozgalma e középpont körül csoportosul, ezt követi, hozzája igazodik vagy
szerinte tűzi k i célpontját (pozitív vagy negatív irányban), tőle függ."
2. A statisztika tárja fel, mutatja k i a társadalomgazdasági viszonyo
kat, formákat, kapcsolatokat és összefüggéseket.
„Kusztáripari összeírás a permi kormányzóságban" c. munkájában
Lenin pl. azt írta, az összeírás adatai arról győznek meg, hogy „a hírhedt
,kusztár'-termelésben tisztára kapitalista törvények és viszonyok érvé
nyesülnék".^ „Gazdaság és politika a proletárdiktatúra korszakában" c.
munkájában Lenin arra mutatott rá, hogy a gabonatermelésre és fogyasz
tásra vonatkozó adatok, ha kellően beléjük mélyedünk, ,.pontos anyagot
szolgáltatrfak ahhoz, hogy megrajzoljuk Oroszország mai közgazdaságának
valamennyi fővonását".
3. A statisztika megmutatja, hogy valamely jelenség a konkrét helyi,
időbeli viszonyoktól függően milyen formákat vesz fel, megmutatja a
jelenségek változásait, elterjedésüknek mértékét, stb.
„Sőt azt lehet állítani, — hangsúlyozta Lenin az 1905. évi forrada
lomról szóló jelentésében — hogy az orosz forradalom eseményeit, poli
tikai formáinak változásait meg sem lehet érteni, ha ezeknek az esemé
nyeknek és a formák e változásának alapjait nem a sztrájkok statiszti
kája alapján tanulmányozzuk".
4. A statisztika jellemzi a társadalom-gazdasági jelenségek fejlődésé
nek korszakait, feltárja azok különbségeit, stb.
„Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka" c. munkájá
ban Lenin megállapítja a világ felosztásánál?: tényét, majd így ír:
„Következésképpen a gyarmati világpolitika sajátos korszakában élünk,
amely a legszorosabb kapcsolatban van a ,kapitalizmus legújabb fejlődési
fokával', a finánctőkével. Ezért mindenekelőtt a ténybeli adatokkal kell
részletesen foglalkoznunk, hogy minél pontosabban meg tudjuk állapítani,
miben különbözik ez a korszak az előzőktől és hogyan állnak a dolgok a
jelen pillanatban. Itt elsősorban két ténybeli kérdés merül fel: megfigyel
hető-e a gyarmati politika erősbödése, a gyarmatokért folytatott harc k i 
élesedése éppen a finánctőke korszakában és hogyan van ebben a tekin
tetben a világ a jelen pillanatban felosztva".
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5. A statisztika konkréten fejezi k i a jelenségek és az azokat jellemző
sajátosságok között levő kapcsolatot és kölcsönös összefüggést.
6. A statisztika felméri a fejlődés ütemét, megmutatja a folyamat fej
lődésének mélységét, elterjedésének mértékét, stb.
A Szovjetunió viszonyait illetően a felsorolt mozzanatokat kifejezik:
a népgazdasági tervek teljesítésének tényleges menetét mutató jellem
zések, a kommunista társadalom építésében elért sikerek sokoldalú meg
világítása, a szocialista gazdasági rendszernek a kapitalista rendszerrel
szembeni fölényének szemléletes és pontos kifejezése, a népgazdaság külön
böző ágainak fejlődésében fellépő kölcsönös összefüggések feltüntetése és
pontos jellemzése, továbbá a szovjet társadalom sokoldalú tevékenységének
tényeken alapuló ábrázolására vonatkozó más feladat megoldása.
A statisztika szerepe a ténybeli kérdések megoldásában
A konkrét társadalmi jelenségek vizsgálata során olyan kérdések
merülhetnek fel, amelyekre elméleti úton nem lehet feleletet adni. Lenin
ezeket a kérdéseket ténybeli kérdéseknek nevezte el.
A z Egyesült Államok mezőgazdasági összeírásainak (cenzusainak)
adatait elemezve, Lenin megállapította, hogy az Egyesült Államok mező
gazdaságában a földművelésnek intenzívebbé tétele folytán a nagyüzemi
termelés sajátos formában szorítja k i a kisüzemi termelést; nevezetesen
,,a nagyüzemi termelés olymódon szorítja k i a kisüzemi termelést, hogy a
földterületüket tekintve .nagyobb', de kevésbbé termelékeny, kevésbbé
belterjes és kevésbbé tőkés jellegű farmokat kiszorítják a földterületüket
tekintve .kisebb', de termelékenyebb, belterjesebb és kifejezettebben tőkés
jellegű farmok".
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A z egész amerikai földművelésre vonatkozó statisztikai adatok alap
ján megállapított és bizonyított fenti ténnyel kapcsolatban Lenin azt a
kérdést vetette fel, „vannak-e olyan, magát a modern mezőgazdaság tech
nikáját illető feltételek, amelyek a földművelés belterjességének fokozása
érdekében a gazdasághoz tartozó földterület méreteinek csökkentését
követelik". Erre a kérdésre, írta Lenin, „sem általános elméleti megfonto
lások, sem példák nem adhatnak választ. Arról van szó, hogy a technika
konkréten milyen fejlett a földművelés adott viszonyai között és a gazda
ság egy bizonyos rendszere szempontjából szükséges tőke konkréten
milyen nagy. Elméletileg bármilyen nagyságú földbe, bármilyen nagy
ságú, bármilyen tőkebefektetés elképzelhető, de magától értetődik, hogy
,ez függ' a meglévő gazdasági, technikai, kulturális, stb. viszonyoktól és
a dolog veleje éppen az, hogy milyen viszonyok vannak valamely adott
időpontban, valamely adott országban. A példák azért nem megfelelőek,
mert az olyan bonyolult, különféle egymásbafonódott és ellentmondásos
tendenciák terén, mint a modern mezőgazdaság gazdasági rendszere, min
dig találhatók példák az ellentmondásos nézetek alátámasztására. Itt első
sorban és inkább, nrnt bárhol egyebütt, a folyamat egészének, valamennyi
tendencia számbavételének és e tendenciák együtthatóinak vagy össze
güknek, eredményüknek kimutatására van szükség."
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Szikra,

Lenin, hogy a feltett kérdésre feleletet kapjon, a jövedelem főforrásai alapján végrehajtott farm-csoportosítás eredményeit használta feL
Főjövedelmi forrás alapján 3 farmtípust különít el: 1. Széna és gabona;
vegyes; 2. Állattenyésztés, gyapot; 3. Főzelékfélék, gyümölcs, tejtermék;
összehasonlította ezeket egy farmra eső átlagos földmennyiség szempont
jából, az összes földek egy acre-jára eső bérmunkára, trágyázásra fordí
tott költségek, felszerelések, gépek és az egész állatállomány értéke szem
pontjából; így jutott Lenin arra a következtetésre, hogy „ . . . az adott tech
nika, a mezőgazdasági tőke felhalmozásának adott foka mellett a .főzelék'
farm kisebb méretét követeli meg: más szavakkal a mezőgazdasági tőke
befektetés és az átlagosnál nem kisebb haszon elérése céljából, a technika
jelenlegi állapota mellett a főzelékféléket termelő gazdaságot kisebb föld
területen kell megszervezni, mint a szénát és gabonaneműeket termelő
gazdaságot".'
Még más példákat is lehetne felhozni, amelyek kétségtelenül mutat
ják azt a fontos szerepet, amelyet a statisztika sok ténybeli kérdés meg
oldásában játszik.
A statisztika nagy jelentősége ténybeli kérdések megoldásában sem
miféle kétséget sem szenved: e kérdések a statisztikának megfelelő módon
feldolgozott adatai nélkül nem nyernek helyes megvilágítást.
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A statisztika illusztráló szerepe
Múlhatatlanul rá kell mutatnunk a statisztikának még egy nagyon
fontos szerepére. A z elméleti általánosítások céljára a tényekből alapot
létesít és egyúttal az elméleti elemzés útján megállapított tételek
illusztrálásához anyagot szolgáltat. A marxi-lenini politikai gazdaságtan
elméleti úton megállapította, hogy a kapitalista termelési mód fejlő
désével a termelés központosítása, a kisárutermelők tönkretétele, a mun
kások helyzetének romlása, stb. jár együtt. Annak szemléltetésére, hogy
mindez hogyan érvényesül a valóságban, ezeknek a folyamatoknak tény
leges menetét ábrázolni kell. E célra megfelelő módon feldolgozott
tényekre, adatokra van szükség. Ezeket elsősorban a statisztika szolgál
tatja.
Ilyen természetű illusztrálásra a legmegkapóbb példákat Marx
„Tőké"-je tartalmazza, amely az elméleti elemzés útján megállapított téte
lek illusztrálására az adatoknak és tényeknek nagy sokaságát hozza fel.
Helytelen volna azt hinni, hogy az illusztráció valami mellékes, nem
sokat nyújtó, másodrendű dolog, amely figyelmet sem érdemel. A z öisszes
megnyilatkozásaiban és sajátosságaiban vett folyamat ténybeli ábrázolása
kiegészíti az elméleti elemzést, azt kifejezőbbé, meggyőzőbbé teszi. A z
elméleti úton megállapított társadalomgazdasági kategóriák, típusok, stb.
konkrét kifejezést, teljesen határozott, számszerű jellemzést nyernek.
A „Tőke" óriási hatását Lenin többek között azzal maErvarázza, hogy
szerzője nem szorítkozott a kapitalista rend működését és fejlődését j e l 
lemző törvénveknek puszta elméleti elemzésére, hanem azt a ma«7a 'egé
szében ábrázolta, mint élőt mutatta be olvasóinak mindennapos életmód
jával, a kapitalista termelési viszonyokban rejlő osztályellentétek tény43 Területmérték Angliában és Észak-Amerikában; 4 X 047 m».
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leges társadalmi megnyilatkozásaival, a tőkés osztály uralmát védő pol
gári politikai felépítményével, a szabadság, egyenlőség, stb. polgári eskméivel, a polgári családi viszonyokkal együtt. E célra, mint ismeretes,
Marx óriási ténybeli anyagot használt fel, amelynek egyik főforrását a
statisztikai adatok szolgáltatták.
A statisztika adataira támaszkodó, illusztrációnak óriási jelentősége
kitűnik a gazdasági világkrízisek sztálini elemzésének azokból a példái
ból, amelyeket a Párt X V I . , X V I I . és X V I I I . kongresszusán mondott be
számolóiban nyújtott. Sztálin feltárja a kapitalizmus általános válságának
időszakára eső gazdasági válságok természetét, azok sajátosságait, majd
fokozatos növekedésük illusztrálására táblázatokat hoz fel, amelyek alap
ján egy sor nagyon fontos és mélyreható következtetést von le, Ezek a
táblázatok megmutatják, hogy az illusztrálásra felhozott adatok és mély
reható elemzésük tették lehetővé a két világháború között a kapitalista
országokat megrázkódtató, fokozódó világválságok éles, az igazságnak
megfelelő képének megrajzolását.
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Leninnek és Sztálinnak a statisztika jelentőségéről fent idézett nyi
latkozatai, valamint a statisztika klasszikus felhasználását mutató példák
ékesen tanúskodnak azoknak a gyakorlati és megismerési feladatoknak
sokszerűségéről, amelyeket a statisztika a társadalmi jelenségek vizsgálata
során teljesít.
Viszonyaink között a statisztika szerepe és jelentősége óriási módon
növekszik. A szovjet statisztika a kommunista rendszerből folyó összes
feladatokat megoldja. E feladatok közül a legfontosabbak: feldolgozni és
elemezni a megbízható, tudományosan megalapozott statisztikai adatokat,
amelyek az állami tervek teljesítésének menetét, a szocialista népgiazdaság és kultúra növekedését, a népgazdaság rendelkezésére álló anyagi erő
forrásokat és azok kihasználását, a népgazdaság egyes ágainak fejlődésé
ben mutatkozó arányokat és a terv túlteljesítését biztosító rejtett tartalé
kokat mutatják.
E feladatok még sikeresebb teljesítése végett a statisztika terén min
den módon fokozni kell mind a gyakorlati, mind az elméleti munkát.
A statisztikai front dolgozóinak a szovjet statisztika történetének
tanulmányozásában és helyes megvilágításában fontos és felelősségteljes
feladataik vannak. A számvitel és a statisztika terén a Párt és Si kormány
utasításainak teljesítése, továbbá a szovjet statisztika rendkívül gazdag
gyakorlatának általánosítása a statisztikára vonatkozó lenini-sztálini taní
tás minden oldalú, mélyreható kutatása és megvilágítása alapján — a leg
fontosabb feladatok egyike. Csak ezen az alapon lehet előbbre vinni a sta
tisztikai tudományt, megoldva a kommunista társadalom építésének fel
adataiból folyó napirendre kerülő kérdéseket.

138.

«5 L e n i n Művei,
old.

4. kiadás, I.

kötet,

124.

old., oroszul

és

u . a.,

S z i k r a , Budapest,

1951.

