
L. К AS KAREVA: 

A STATISZTIKA M A R X ÉS E N G E L S 
MÜVEIBEN'" 

Engels emlékének szentelt cikkében írta Lenin: „Marx és Engels érde
meit a munkásosztály körül néhány szóban összefoglalhatjuk: önmegisme
résre és öntudatra nevelték a munkásosztályt és az ábrándozások helyére a 
tudományt állították".1 A statisztika Marx és Engels műveiben a munkás
osztály önmegismerésének egyik eszközévé, a társadalom megismerésének 
hatalmas fegyverévé lett. 

A politikai gazdaságtan és filozófia területén Marx és Engels munkás
ságával véghezvitt forradalom gyökeres változást idézett elő a statisztika 
lényegében, szerepében, tartalmában és módszereiben is. 

Marx és Engels voltak az elsők, akik feltárták a statisztika osztály
jellegét, rámutattak arra, hogy a statisztika pártos tudomány. A dialek
tikus materialista filozófiának és a marxizmus politikai gazdaságtanának 
vezető tételei voltak az új marxista, valóban tudományos, a polgári statisz
tikától alapvetően különböző statisztikának alapjai. 

A statisztika mint önálló tudomány a tőkés termelési móddal egyszerre 
született meg és a politikai gazdaságtannal szoros kapcsolatban fejlődött. 

Marx a klasszikus politikai gazdaságtant jellemezve rámutatott annak 
egyik igen fontos sajátosságára. A politikai gazdaságtan Pettytől kezdve a 
burzsoá termelés belső összefüggéseit vizsgálja. „Petty — írja Marx — a 
tudomány megalapítójának tekinti magát. Módszere, mint mondja, ,nem 
szokásos' módszer. Ahelyett, hogy a szavak egész sorát közép- és felsőfok
ban, spekulatív argumentumokban fonná egységbe,... a számok, súlyok és 
mértékek közvetítésével kezd beszélni, kizárólag az érzéki tapasztalatból 
vett argumentumokat kezd használni, s ezzel olyan okokat vizsgál,. . . ame
lyeknek a természetben látható alapjuk van. A z egyes emberek eszének, 
véleményének, óhajának és szenvedélyének változandóságától függő. . . 
okok vizsgálatát átengedi másoknak".2 

A társadalomgazdasági összefüggések vizsgálata céljából fontos volt 
mind maguknak a gazdasági jelenségeknek, mind a közöttük levő össze
függéseknek számszerű jellemzését megtanulni. 

A burzsoá viszonyok belső összefüggéseinek vizsgálata vezette el 
Pettyt (akit Marx a politikai gazdaságtan atyjának és bizonyos mértékben 
a statisztika feltalálójának nevezett) a politikai aritmetikához. 

Pettynek a gazdasági jelenségek összefüggéseinek számszerű jellemzé
sére irányuló kísérletét Engels nagyra értékelte. Dühringet bírálva Engels 

* Vesztnyik sztatisztiki, Goszsztatizdat, Moszkva, 1950, 5. sz., 25—44. old. 
1 L e n i n Művei, 4. kiadás, 2. kötet, 6. old. és L e n i n : M a r x , Engels, marxizmus, Szikra, 

Budapest, 1949, 44. old. 
2 M a r x és F.ngels Művei, XII . kötet, 1935, 1. rész, 39. old., oroszul. 



ezt írta: „Teljesen rendjén való dolog, hogy a legzseniálisabb és legerede
tibb közgazdasági kutatóval szemben o l y a n . . . középszerűség, m ;nt 
Dühring úr csak morgó elégedetlenségének tud kifejezést adni, csak bosz-
szankodni tud azon, hogy az elméleti fényszikrák nem glédában, parádésan 
lépdelnek, mint kész ,sarktételek', hanem inkább a ,nyers' gyakorlati 
anyagnak . . . elmélyítéséből elszórtan szökellnek k i . 

Éppúgy, mint Petty tulajdonképpeni gazdaságtani munkáival, jár el 
Dühring úr a Petty alapította ,politikai aritmetiká'-val, melyet közönsé
gesen statisztikának neveznek . . . Ha arra . . . a nagy távolságra gondolunk, 
amely még a mai statisztikát is elválasztja attól a céltól, melyet Petty 
hatalmas vonásokban számára megrajzolt, az i l y e n . . . öntelt jobbantudás 
hihetetlen együgyűségében tündöklik".3 

A statisztikai adatok tanulmányozásánál Petty széles körben alkalmazta 
a csoportosítások, az átlagok és viszonyszámok módszereit. E módszerek 
segítségével vizsgálja a „nyers anyagot". 

A statisztika Petty munkáiban haladó materialista volt, minthogy 
céljául az objektíven létező gazdasági jelenségek, valamint e jelenségek 
összefüggéseinek a mérés és összehasonlítás segítségével történő vizsgá
latát tűete maga elé. 

Petty és a többi „politikai aritmetikusok" közgazdasági vizsgálatainak 
alapvető hibája az volt, hogy a vizsgált társadalomgazdasági jelenségeket 
metafizikai szempontból, mint történelmen kívüli jelenségeket szemlélték. 
A politikai aritmetikusok nem látták, hogy az általuk vizsgált jelenségek 
és összefüggések csupán meghatározott termelési módnak — a kapitaliz
musnak jellemzői. 

Marx rámutatott arra, hogy annak mértékében, ahogyan az osztályharc 
a kapitalizmus fejlődésével élesedik és nyíltabbá válik, a polgári köz
gazdaságtan bizonyos korlátolt mértékben megszűnik tudomány lenni ás 
vulgárissá, egészen durván apologetikussá válik. „1830 egyszersminden-
korra meghozta a döntő válságot. A burzsoázia Franciaországban és Ang
liában politikai hatalomhoz jutott. Ettől kezdve az osztályharc, gyakor
latilag és elméletileg, mind kifejezettebb és fenyegetőbb formákat 
öltött... Nem arról volt ezentúl már szó, hogy ez vagy az az elméleti 
megállapítás igaz-e, hanem arról, hogy a tőkének hasznos-e vagy káros, 
kellemes-e vagy kellemetlen, rendőrileg tilos-e vagy sem . . . a tudomá
nyos vizsgálat helyére a rossz lelkiismeret és az apoiogetika gonosz szán
déka lépett".4 

A kapitalizmus apologetikája és örökkévalóságának védelmezése 
mellett a polgári tudósok figyelme mindinkább oda irányul, hogy receptet 
gyártsanak a politikai egyensúly fenntartására és a kapitalista valóság 
minden eszközzel való megszépítésére. Aktív szerepe van ebben a vulgáris 
politikai gazdaságtanra, az idealizmusra és metafizikára támaszkodó 
reakciós polgári statisztikának is. 

Marx és Engels korában a polgári statisztika legkiemelkedőbb kép
viselője Quetelet volt. Quetelet azt a célt tűzte maga elé, hogy a meg
figyelésen és a számításon alapuló módszert a politikai és erkölcsi tudo
mányokban alkalmazza. Quetelet azonban, mint idealista metafizikus a 

' M a r x és Engels Művei, X I V . kötet, 1931, 236. old., oroszul és Engels: Hogyan „forradal
masítja" Eugen Dühring úr a tudományt („Anti-Dühring"), Szikra, Budapest, 1948, 221. old. 

* M a r x : A tőke, 1949, 1. kötet, 13. old., oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1949, 17. old. 



gazdasági jelenségek vizsgálata, illetve a gazdasági jelenségek, mint tör
ténelmi kategóriák, fejlődési törvényeinek vizsgálata helyett, figyelmét 
annak bebizonyítására összpontosította, hogy a társadalmi jelenségeket 
ugyanolyan állandó törvények irányítják, mint az égitestek mozgását. 
A statisztikát Quetelet társadalmi fizikának tartotta és annak fejleszté
sére törekedett. A társadalmi fizikának — Quetelet véleménye szerint — 
„ . . . a gondviselés törvényeit kel l vizsgálnia, azokat a törvényeket, ame
lyek az embert és a társadalmi rendszert fenntartják, amelyek ezt a 
második égi mechanikát létrehozták, amelynek titokzatos alapjait oly 
művészien alkotta meg a világmindenség teremtője".5 

A nagyszámok törvénye elméletének segítségével, egy ezred pontos
ságig kiszámította a házasságkötésre, bűncselekményre, öngyilkosságra, 
stb. való hajlamot. Quetelet megkonstruálta az átlagember típusát 
A z átlagszámok, amelyekkel Quetelet annyiszor dolgozik, nála a társa
dalmi rend állandóságának bizonyítására szolgálnak. ,,Az ember, akit én 
itt vizsgálok — mondja Quetelet — a társadalomban ugyanaz, mint a test
ben a súlypont: ő — az átlag, amely körül a társadalmi elemek ingadoz
nak . . ." e 

Quetelet szerint, az összes emberek, több vagy kevesebb eltéréssel 
— hibával, az átlagember típusát képviselik, aki az ő kifejezése szerint, 
„a mi fajunk típusa". 

A z idealista Queteletnél a vizsgálódás kiindulási pontja az általa meg
alkotott „átlagember" fogalma, amelytől több vagy kevesebb mértékben 
„eltérnek" a valóságban létező emberek. . 

Quetelet elméletében a már minden izében reakciós és hazug polgári 
statisztika összes csírái megvannak. Quetelet úgy gondolja, hogy a statisz
tika univerzális tudomány, amelynek tárgyát az emberi megismerés külön
böző területein változó jelenségek alkotják. 

A „társadalmi jelenségeket irányító" és időtlen törvények megismeré
sének módszerét Quetelet számára a valószínűségi elmélet szolgáltatja. 
Bernouilli és Laplace elmélete Queteletnél a társadalmi élet összes formái 
változatlanságának és állandóságának bizonyítására szolgáló módszerré 
vált. Számára a valószínűségi elmélet az összes társadalmi jelenségek 
megismerésének módszere; a valószínűségi elmélet nélkül — Quetelet 
véleménye szerint — ezek a jelenségek nem ismerhetők meg. 

A társadalmi jelenségek vizsgálatánál a valószínűségi elméletnek a 
polgári statisztikusok munkáiban előforduló mechanikus, tudomány
ellenes alkalmazásáról Paul Lafargue, Marx tanítványa és kortársa a 
következőket írta: 

„Quetelet és Poisson. . . mind a ketten matematikusok voltak, s a 
bűnügyi statisztika adatait akarták felhasználni azzal a k i nem mondott 
reménnyel, hogy végül is a valószínűségi elmélet módszereinek alkalma
zása terén gyakorlati eredményeket érnek e l . . . A bűncselekmények és 
törvénysértések számát vizsgálták, de nem fordítottak figyelmet az azokat 
létrehozó társadalmi viszonyokra, a számtani és geometriai haladványok-
hoz hasonló logikai sorokban akarták ezeket bemutatni, amelyek mint 
mondják, feltárják a belső rejtett erőket. Felújították — igaz ugyan, hogy 

» A . Quetelet: A társadalmi rendszer és az azt irányító törvények, Sz. Р. В., 1866, 247. old., 
oroszul. 

5 A . quetelet: Társadalmi íizika, 1911, I. kötet, 54. old., oroszul. 



igen enyhe formában — a pithagorászi tanítást, amely misztikus sajátos
ságokat tulajdonít a számoknak".' 

Marx és Engels munkáinak megjelenése óta joggal beszélhetünk a 
valóban tudományos, marxista statisztika létrejöttéről, fejlődéséről, és 
annak a metafizikus, alapjában idealista polgári statisztikával vívott 
harcáról. 

A marxista statisztika a polgári statisztika kiinduló tételeinek és 
fegyvertárának, amellyel e tételeket védelmezi, teljes tagadásán alapszik. 

Ez nem jelenti azonban azt, hogy Marx és Engels mindent elvetettek, 
amit a polgári statisztika alkotott. Marx és Engels a tudomány minden 
vívmányát felhasználták. 

Meg kell említeni, hogy a szovjet sajtóban és a tudományos munkák
ban nem foglalkoztak és még mindig nem foglalkoznak kielégítő mérték
ben azoknak a kérdéseknek tisztázásával: miként fejlődött a statisztikai 
tudomány Marx és Engels műveiben. A statisztikai tankönyvek szerzői 
rámutatnak arra, hogy a statisztika osztály tudomány, a továbbiakban 
azonban, e tudomány történetének kifejtése igen kevéssé tükrözi vissza 
a statisztika osztályjellegét. A dialektikus materializmusnak az idealizmus
sal és a metafizikával vívott harcát a statisztikában nem világítják meg 
kellőképpen. Számos munkában „objektíven" fejtegetve a polgári statisz
tikusok műveinek tartalmát, a szerzők nem tárják fel Marx és Engels 
munkáinak hatalmas, döntő jelentőségét az új, marxi-lenini statisztika 
megteremtése és fejlődése tekintetében, elhallgatják a polgári statisztiká
nak Marx és Engels müveiben kifejtett kritikáját. 

A formalista irány statisztikusainál a statisztikának Marx és Engels 
műveiben való vizsgálata csupán egyes idézetek és egyes meghatározások 
kiszakítását jelenti. Nem véletlen, hanem teljes mértékben a statisztika 
tárgyának és módszereinek értelmezése terén vallott hibás tételekből 
következik az a tény, hogy számos statisztikai tankönyv első oldalán a 
marxizmus megalapítóinak nyilatkozatait idézik a közgazdasági elemzés 
jelentőségéről, arról, hogy a statisztika alapja a politikai gazdaságtan, 
azután ugyanezekben a tankönyvekben a statisztika történetét, mint a 
valószínűségi elmélet fejlődésének és alkalmazásának történetét tárgyal
ják a statisztika elméleti alapja, a marxista-leninista politikai gazdaságtan 
történetével való kapcsolatán kívül. 

Marxnak és Engelsnek a jelenségek viszonylagos állandóságát abszo
lút állandósággá változtató metafizikával vívott harcai során lepleződtek 
le a társadalmi jelenségek állandóságának bizonyítását szolgáló statiszti
kai eljárások, nevezetesen a nagyszámok törvényének és az átlagszámok
nak metafizikus tárgyalása. 

A polgári tudósok a kapitalista világ állandóságának számszerű bizo
nyításánál igen nagy jelentőséget tulajdonítanak az átlagszámoknak és a 
nagyszámok törvénvének. Nem képesek megismerni a jelenségek lénye
gét, s az esetek többségében nem is óhajtják megismerni,8 a polgári 
statisztikusok azt állítják, hogy a jelenségeknek az átlagtól való eltéré
seit a nagyszámok törvénye irányítja, s az átlagot, mint a jelenség 
egyszersmindenkorra megadott típusát tárgyalják. 

» P a u l L a f argue Müvei, II. kötet, 1928, 346. old. 
8 A közgazdász-statisztikus Lexisről, aki a stabilitás elméletének megalapozása tárgyában 

folytatott kísérleteivel vált ismertté, mondotta Engels: karrierista, s ezért vulgáris köz
gazdásznak tetteti magát". (Marx és Engels Müvei, 1935, X X V I I . kötet, 603. old., oroszul.) 



A z érték kategóriáit, a termelés átlagos árait, az átlagos nyereséget, az 
átlagos társadalmilag szükséges munkát, stb. tanulmányozva, s az átlago
kat a különböző gazdasági jelenségek fejlődési színvonalának vizsgálatánál 
alkalmazva, Marx megvilágította az átlagszámok ismeretszerző jelentőségé
nek értelmét és határait a társadalmi folyamatok elemzésében. 

Idézzük Marx egyik megállapítását, amely leleplezte a nagyszámok 
törvényéről, mint a jelenségek ingadozását irányító törvényről alkotott 
felfogás hibás voltát: 

„Az a feltevés — írja Marx —, hogy a termelés különböző szféráinak 
áruit értékük szerint adják el, természetesen csak azt jelenti, hogy a von
zás központja értékük, amely körül az árak forognak és amely szerint 
azok le- és felfelé történő állandó ingadozása kiegyenlítődik".9 

Marx tanításából következik, hogy nem a nagvszámok törvénye „irá
nyítja" az átlag körüli ingadozást. Az árak értéktől való eltéréseinek köl
csönös kiegvenlítődése a kapitalizmusban az értéktörvény érvényesülésé
nek következménye, annak a törvénynek, amely a kapitalista gazdasági 
rendszer spontán folyamatain alapszik. 

A tudományos elemzésnél a vizsgálat két szakaszra oszlik. A z első 
— a jelenségek feljegyzése és leírása, mint például a piaci árak feljegy
zése. A jelenségeknek ez a „számokkal és mértékkel" való nélkülözhetet
len leírása biztosítja az anyagot a további vizsgálat céljaira. Az elemzésnek 
ez a szakasza azonban egymagában még nem elegendő. Kevés azt tudni, 
hogy az árak ingadoznak, valamint az áringadozások nagyságát ismerni; 
kevés azt kiszámítani, amit Quetelet tett, hogy az ingadozás az átlag körül 
történik; meg kell állapítani azt a törvényt, amely ezeket az ingadozásokat 
irányítja; fél kel l tárni miért ingadoznak az árak és ez mi körül történik. 
A nagyszámok törvénye alapján, — bárhogyan is bővítették volna meg
figyeléseiket Quetelet és a polgári statisztika képviselői — e kérdésekre 
feleletet adni nem lehet. 

Egyes szovjet statisztikai tankönyvekben a szerzők Marx megállapí
tásait eltorzítva idézik és arra használjak fel, hogy megalapozzák azt a 
metafizikus tételt, mely szerint a nagyszámok törvénye a statisztika 
alapja, s hogy létezik a jelenségek különleges statisztikai törvényszerűsége. 

így például a technikumok részére kiadott statisztikai tankönyv10 

Marx következő megállapítását idézi: „A piaci árak egyszer a termelés e 
szabályozott árai fölé emelkednek, majd máskor alásüllyednek, azonban 
az ilyen ingadozások kölcsönösen kiegyenlítik egymást. Ha az ártáblázatot 
hosszabb-rövidebb időszakra vonatkozóan vizsgáljuk, kiküszöbölve azokat 
az eseteket, amikor az áruk tényleges ára a munkatermelékenység válto
zása következtében változik, sőt az olyan eseteket is, amikor a termelési 
jolyamat valamilyen természeti vagy társadalmi katasztrófa következté
ben megszakad, akkor mindenekelőtt azon fogunk meglepődni, hogy az 
eltérések határai viszonylag milyen közel esnek egymáshoz, azután pedig 
azon a szabályszerűségen, amellyel ezek az eltérések egymást kiegyen
súlyozzák. A szabályozó átlagok uralmát látjuk itt, amelyet Quetelet a 
társadalmi jelenségek területén mutatott k i " . 1 1 (A dőlten szedett idézet
rész a tankönyvben nem szerepel. — L. Kaskareva megjegyzése^'-) 

» M a r x : A tőke, III. kötet, 1949, 185. old., oroszul. 
1 0 Szerzői: A . I. Jczsov, M . A . Kaganszki és mások, 
ti M a r x : A tőke, III. kötet, 1938, 758. old., oroszul. 
12 A . J . Jezsov, M . A . Kaganszki és szerzőtársaik: A statisztika tankönyve, 1947, 240. old., 

oroszul. 



Az idézetből szerzők az alábbi következtetést vonják le: „Marx 
kihangsúlyozza, hogy ezeknek az ingadozásoknak törvényszerűsége 
ugyanaz a törvényszerűség, amelyet Quetelet fedezett fel, azaz a statisz
tikai törvényszerűség".13 Marx megállapítását szerzők megkísérlik arra 
felhasználni, hogy felfedjék azt, ami Marxnak és az idealista Queteletnek 
a társadalmi folyamatokról vallott felfogásában közös és ilymódon meg
alapozzák a statisztikai törvényszerűség metafizikai kategóriáját. Fenit 
rámutattunk arra, hogy azt a szabályszerűséget, amellyel az áringadozá
sok kiegyenlítődnek, Marx nem „statisztikai törvényszerűségnek" tekin
tette, amint a tankönyv szerzői Quetelet nyomán teszik, hanem magának 
a jelenség törvényének. Emellett Marx magyarázata és a polgári statisz
tikusok, nevezetesen Quetelet felfogása között elvi különbség van, amiről 
Marx a következőket mondotta: „ . . . bebizonyította, hogy a társadalmi 
életnek még a látszólagos véletlen jelenségeit is periodikus megnyilvánu
lásuk és periodikus átlagos számuk következtében belső szükségszerűség 
irányítja. E szükségszerűség megmagyarázása azonban sohasem sikerült 
neki". 1 4 Mint ismeretes, Quetelet a számoknak a kapitalista társadalomban 
megfigyelt ismétlődését (a bűncselekmények százalékos aránya, stb.) misz
tikusan, az Isten által az embernek adott hajlamokkal magyarázta. 

Marx megállapításának az a része, amelyet a tankönyv szerzői „lerövi
dítettek" a számok időszakos megismétlődését előidéző okok értékes 
magyarázatát tartalmazza — csupán azoknak a társadalomgazdasági viszo
nyoknak, amelyek között az egyes jelenségek előrfordulnak, változatlan
sága, illetve csekély változósága esetében lehetséges. Marx és Engels hang
súlyozzák az olyan tétel feltételességét, amely az egyes esetekben nélkü
lözhetetlenné teszi a tudományos absztrakciót. A történelmi jelenségek 
és e jelenségek alapjául szolgáló törvények véletlenszerűségéről beszélve 
Engels rámutatott arra, hogy mind őneki, mind Marxnak egyik feladata az 
volt, hogy megszabadítsák a társadalom történelmi fejlődési törvénveit 
„ . . . a misztikus formáktól és azt egyszerűségében és általánosságában 
mutassák be".13 

A materializmus alapvető tétele, hogy az elsődleges az anyagi világ, 
s hogy azt megismerhetjük, mert a valóság vizsgálati módszereiben és e 
vizsgálat céljára alkalmazott statisztikában tükröződik vissza. 

„A tőke" I. kötetéhez írt előszavában Marx rámutatott arra, hogy 
munkájának végső célja a modern, azaz a kapitalista társadalom gazda
sági mozgástörvényének feltárása. Marx megmutatta, hogy az emberi tár
sadalom anatómiáját a politikai gazdaságtanban kell keresni és hang
súlyozta, hogy az ember — mindenekelőtt, társadalmi lény. 

A politikai gazdaságtan és a statisztika kapcsolatáról és a tudományos 
kutatásban elfoglalt szerepéről Marx Engelshez írott levelében a követ
kezőket mondja: „Ami a járadék elméletét illeti . . . a következőket 
mondom: 

1. Az egyedüli, amit elméleti szempontból bizonyítanom kell, az 
abszolút járadéknak az a lehetősége, amely nem sérti az értéktörvényt... 

is A . J . Jezsov, M . A . Kaganszkl és szerzőtársaik: A statisztika tankönyve, 1947, 240. old., 
oroszul. 

и M a r x és Engels Művei, X X V I . kötet, 1935, 7. old. és Statisztikai Szemle, 1950, 11. sz., 
752. old. 

is M a r x és Engels Művel, X I V . kötet, 1931. 9. old. 



2. A m i az abszolút földjáradék létezését illeti, ez olyan kérdés, ame
lyet minden egyes országra külön-külön statisztikailag kel l eldönteni".16 

A politikai gazdaságtan és a statisztika kölcsönös kapcsolatban van
nak egymással, a közgazdasági elemzésben egyik a másikat kiegészíti 
éspedig olyan formában, hogy a politikai gazdaságtan az a bázis, amelyen 
a statisztikai kutatásnak fel kell épülnie. Marx és Engels ismételten rámu
tattak erre. így például „A tőke" III. kötetében a nyereséghányad csökkenő 
irányzatának kérdéseit vizsgálva Marx ezt írja: „A statisztika csak akkor 
lesz alkalmas a különböző korszakok és különböző országok profitjai mér
tékének tényleges elemzésére, ha ismeri azokat a tényezőket, amelyek a 
munkabér-normák kilakításában érvényesülnek".17 Marx és Engels döntő 
harcot folytattak az üres empirizmusnak az adatok statisztikai feldolgo
zásán alapuló elméleti analízissel való felcseréléséért a közgazdasági pro
blémák vizsgálatában. 

A mennyiség és minőség egysége dialektikus értelmezésének alapvető 
jelentősége van a statisztika tárgyának meghatározása, a politikai gazda
ságtannal való kapcsolata, a kutatás valóban tudományos statisztikai mód
szereinek fejlődése szempontjából. 

A marxizmus-leninizmus megalapítói a jelenségek minden oldalról 
való elemzését követelik meg. A jelenségek összefüggéseinek, a mennyiségi 
változások felhalmozódásának eredményeképpen fellépő minőségi válto
zásoknak vizsgálati módszerei a marxista-leninista tudományos statiszti
kában alapvetőkké váltak; szemben a jelenségek valószínűsége vizsgálati 
módszereivel, amelyeknek fejlesztéséért a polgári statisztikusok oly sokat 
fáradoztak. 

Marx és Engels igen nagy figyelmet fordítottak a statisztika forrá
sainak mélyreható vizsgálatára. Így ahhoz például, hogy a munkástörvé
nyekről szóló részt megírja, amely oldalszámban „A tőké"-nek csak két
tizede, Marx az angol gyári felügyelőségek „Kék könyvei"-nek egész 
könyvtárát tanulmányozta át és kimerítő összesítést adott mindazokról a 
fontos kérdésekről, amiket a statisztikából ki lehetett venni. Marx Kugel-
mannhoz írt 1868. március 6-i levelében mondja: .Rosszullétem alatt 
. . . nem tudtam írni, de hihetetlen tömegű statisztikai és másféle ,anya-
got' tömtem magamba . . . " 1 8 

Engels a munkásosztály angliai helyzetének jellemzése céljából hatal-
<nas mennyiségű statisztikai anyagot dolgozott fel, amelyet személyes 
megfigyeléseivel, egyes tényekkel egészített k i . 

Ugyanígy jártak el műveikben Lenin és Sztálin is. Elég megemlítem, 
hogy Lenin csupán egy munkájának, , ,A kapitalizmus fejlődése Orosz
országban" c. művének megírásához körülbelül 500 statisztikai kiadványt 
használt fel. 

Statisztikai adatokat használtak fel a tudományos statisztika megala
pítói legkülönbözőbb műveikben, kezdve „A munkásosztály helyzete 
Angliában", „A tőke" c. művekkel egészen a közgazdasági, politikai és 
történelmi tárgyú vitacikkeikig. 

1° M a r x és Engels Művel, Х Х 1 П . kötet, 1932, 100. old., oroszul. 
i ' M a r x : A tőke, III. kötet, 1949, 249. old., oroszul és Statisztikai Szemle, 1950. 12. sz., 

S05. old. 
is M a r x és Engels Művei, X X V . kötet, 1936, 516. old., oroszul és Marx—Engels: válogatott 

levelek Szikra, Budapest, 1950, 232. old 



A statisztikai anyag rendkívül alapos ismeretét, kritikai értékelését 
és mesteri felhasználását bizonyítják mindenek előtt Marx és 
Engels művei. Marxról kortársai azt tartották, hogy nincs senki, aki hozzá 
hasonlóan ismerné a statisztikát. így például Beesly professzor az Inter
nacionálé történetéről írott cikkében mondotta: „A Szövetség sikereiért 
senkinek sincs annyira lekötelezve, mint Marx Károly dr.-nak, akihez 
— véleményem szerint — nincs senki hasonló, aki Európa összes országai 
ipari mozgalmainak történelmét és statisztikáját úgy ismerné, mint ő. 
Én magam is jelentős mértékben... le vagyok kötelezve neki az e 
cikkben foglalt adatokért".19 

Marx sohasem volt a statisztikai adatok foglya. A tényleges adatok 
nála a mélyreható, messzemenő elméleti általánosítás céljaira szolgáltak. 
Marx kortársai hangsúlyozták, hogy: hatalmas sokoldalú tudással 
rendelkezve, Marx nem süllyedt el az általa felhalmozott nyersanyag 
tömegében, hanem mindig uralta az anyagot... és zseniális szellemesség
gel világította meg azt'"'.20 

Marx és Engels műveikben gondosan gyűjtötték a statisztikai adato
kat éspedig nemcsak azért, hogy ahhoz a vizsgálódáshoz szolgáljanak ala
pul, amellyel éppen foglalkoztak, hanem, hogy jövendő munkáikhoz is 
rendelkezésre álljanak. Ezt bizonyítják a statisztikai adatokat tartalmazó 
feljegyzések, s a statisztikai forrásokra vonatkozó terjedelmes jegyzetek. 

Gyakran fordultak Marxhoz azzal a kéréssel, hogy a különböző pro
blémák megoldásához statisztikai adatforrásokat ajánljon. Marx és Engels 
a véleményük szerint legjobb statisztikai kiadványokat adták meg. így 
például 1851. október 16-án Marx ezt írta Weidemeyérnek: „Ajánlom 
neked . . . Mac-Culloch .Kereskedelmi szótár'-át, 1845 . . . Vannak újabb 
munkák is, mint például Мае-Gregor könyve, akinek statisztikai tájékoz
tatói talán a legjobbak egész Európában. Ezek azonban igen drágák",21 s 
a továbbiakban Marx számos különböző országra vonatkozó statisztikai 
adatforrást sorol fel. 

Marx és Engels, bár kutatásaikban kénytelenek voltak kapitalista 
statisztikai adatokat felhasználni, a számadatokat mindenkor kritikával 
kezelték. Elsők voltak, akik hangsúlyozták és leleplezték a polgári 
statisztika apologetikus és hamisító jellegét. 

Engels a munkásosztály helyzetét vizsgálva Angliában, ahol a statisz
tika abban az időben jobb volt, mint Európa más országaiban, ezt írja: 
„A gyárosok.. . terjedelmes táblázatokat tettek közzé, amelyeknek azt 
kellene bizonyítaniok, hogy a gépek nem szorítják ki a felnőtt férfia
kat . . . E táblázatok tarkállnak az eltorzított számoktól, a valótlan adatok
tó l . . . hallgatnak a fontos kérdésekről és csak a szerző gyárosok vak önzését 
és lelkiismeretlenségét bizonyítják".21 

Az iparstatisztikai adatokhoz hasonlóan a mezőgazdasági adatokat is 
eltorzították. Marx „Gabonahiány Európában" című cikkében rámutatott 
arra, hogy „Franciaország lázas aggodalmából véleményt alkothatunk a 
termésre vonatkozó beszámolók hazugságairól..." 2 1 

A kapitalista statisztika egyik kedvelt hamisítási módszere az össze-
nemmérhető adatok összehasonlítása. Ezt a módszert Marx, Engels, Lenin 

и M a r x és Engels Müvei, X V I . kötet, 1936, II. rész, 203. old., oroszul. 
2 » „Moszkovszkij Telegraf", 1883. március 7/19. 
2 i M a r x és Engels Müvei, X X V . kötet, 1936, 113. old., oroszul. 
5-' M a r x és Engels Müvei, III. kötet, 1930, 431. old., oroszul. 
за M a r x és Engels Müvei, IX. kötet, 1933, 206. old., oroszul. 



és Sztálin ismételten leleplezték. Marx rámutatott arra, hogy a különböző 
országok: Anglia, Franciaország és Poroszország adatait, az egyes orszá
gok sajátosságainak figyelembevétele nélkül „ . . . az ezekben az országok
ban létező különböző viszonyokkal való összehasonlítás nélkül"a* nem 
lehet összehasonlítani. 

Különösen meghamisítják a munkásosztály és a dolgozók helyzetét 
jellemző adatokat. A hamisítás mértéke az osztályharc fokozódásával 
növekszik: a statisztika a polgári tudósok harcában mindinkább a tőké
seknek a létező rendszer fenntartásáért folytatott harca eszközévé válik. 

Marx „A tőke" I. kötetében a relatív értéktöbblet termeléséről szóló 
fejezetben a gyári munkamegosztásról beszélve, a következő megjegyzést 
teszi: „Jellemző a statisztikai csalás szándékára... hogy a parlament 
által nyilvánosságra hozott jelentések (.returns') . . . nemcsak mérnökö-
Ket, mechanikusokat, stb., hanem gyárigazgatókat, ügynököket, kifutókat, 
laktárnokokat, csomagolókat, stb. röviden mindenkit, kivéve a gyártulaj
donost magát, a gyári munkások rovatába sorolnak".2 5 A „gyári munkás" 
fogalmának szándékos eltorzítása lehetőséget nyújtott a tőkéseknek, hogy 
tetszésszerinti előnyös következtetést vonjanak le a munkás életszínvona
lára, stb. vonatkozóan. 

Marx rámutatott arra, hogy: ,, . . . a hivatalos statisztika mindinkább 
csalékony mutatóvá lesz . . . abban a mértékben, ahogyan a tőkefelhalmozó
dással együtt növekszik az osztályharc . . . " 2 e 

Marx erre körülbelül 90 évvel ezelőtt mutatott rá. Azóta a kapitalista 
statisztika tökéletesítette adathamisítási módszereit, s tudományellenessé, 
apologetikussá vált. 

Marx és Engels nemcsak a kapitalista statisztika adatait használták 
fel, — ezek ugyanis gyakran igen fontos kérdésekre nem adtak választ —• 
hanem a szükséges adatokat közvetlenül igyekeztek beszerezni. Ismeretes, 
hogy Engels manchesteri tartózkodása és munkálkodása idején bizonyos 
számszerű anyagot gyűjtött be a munkások megkérdezése útján. A német 
proletariátusra vonatkozó adatok begyűjtése céljából Engels részletes kér
dőívtervezetet dolgozott k i , amelyre a leírásokat és statisztikai megjegyzé
seket a levelezőknek az Engels és Hess által 1845-ben Németországban 
megalapított ,,Társadalom tükre" c. szocialista újságba kellett beküldeni.27 

Ennek az újságnak megindulása alkalmával Engels közölte Marxszal, hogy 
az újságban képet szándékozik adni a társadalmi nyomorról és a burzsoá 
rendszerről. 

E levelezések feladatát Engels abban látta, hogy segítséget nyújtsanak 
„ . . . helyesen megvilágítani az összes osztályok társadalmi viszonyait. . . 
kizárólag a tények talaján . . . " 2 S 

Engels különös figyelmet kívánt fordítani a munka és a munka egyes 
fajtái jellegének, az egészségre káros, a gyermek- és női munkának és 
következményeinek, valamint a férfimunka női és gyermekmunka által 
való kiszorításának leírására. 

Engels kérte, hogy jelentsék mindazokat a tényeket, amelyek a mun
kások különösen durva kizsákmányolását, a munkanap önkényes meghosz-

2» M a r x és Engels Művei, I. kötet, 1938, 265. old., oroszul. 
s« M a r x : A tőke, I. kötet, 1949, 42b. old., oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1949, 454. old. 
"» M a r x és Engels Művei, X V I I . kötet, 1937, 718. old., oroszul. 
VI A z újság 1845—1846. években jelent meg. 
=s M a r x és Engels Művei, III. kötet, 1930, 595. old , oroszul. 
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szabbítását, a gépek munkaidőn túli tisztításának kötelezettségét, a mun
kásokkal való durva bánásmódot, a munkabér áruban való kifizetését, stb. 
mutatják. , 

Az újság olvasóinak és munkatársainak segítségével összegyűjtött ada
toknak kellett volna a munkásosztály németországi helyzetérie vonatkozó 
anyagot szolgáltatniuk. 

A z angol munkásosztályra vonatkozó hasonló adatokat Engels maga 
gyűjtötte össze és szerezte be a gyári felügyelők jelentéseiből. Ezek az 
adatok az angliai proletariátus nyomorának megrendítő képét mutatták 
Engels „A munkásosztály helyzete Angliában" c. 1845-ben kiadott klasz-
szikus munkájában. 

1880-ban Marx kísérletet tett a francia munkásság helyzetének statisz
tikai megfigyelésére. 1880. április 20-án a „Revue Socialiste" szocialista 
újságban helyezte el a „munkások kérdőívét", amely 100 kérdésből állott. 

Marx 1880. november 5-én Sorgehoz írott levelében mondotta: „Az ő 
számára* írtam, a questionneur'<**, amely először a ,Revue Socialiste'-ban 
jelent meg és amelyet nagyszámú különlenyomatban egész Franciaország
ban elterjesztettek."29 

Marx kérdőívének bevezetésében hangsúlyozta, hogy a francia bur
zsoázia aggodalommal tekinti a francia munkásság valódi helyzetének a 
statisztikai adatok segítségével történő feltárását és leleplezését. 

„Egyetlen (monarchista vagy burzsoá-köztársasági) kormány — írta 
Marx — sem mert eddig még arra vállalkozni, hogy komoly ankétot tart
son a francia munkásosztály helvzetére vonatkozóan. Hány ankétot tartot
tak viszont a mezőgazdasági, pénzügyi, ipari, kereskedelmi, politikai vál
ságok tárgyában!"30 

A francia burzsoázia, Marx megjegyzése szerint, félt „ . . . azoktól a 
veszélyektől, amelyeket az elfogulatlan és rendszeres ankét előidézhetett 
volna számára . . . megkísérelünk egy ilyenfajta ankétot létrehozni azokkal 
a gyenge eszközökkel, amelyekkel rendelkezünk".81 

Marx az újságon keresztül, majd pedig az ankét lenyomatainak ter
jesztése útján közvetlenül Franciaország ipari és mezőgazdasági proletariá
tusához fordult. 

„Bízunk benne — írta Marx —, hogy támogatásra találunk ebben az 
ügyben az összes városi és falusi munkásnál, akik megértik, hogy egyedül 
ők képesek teljes hozzáértéssel leírni mindazt a nyomorúságot, amelytől 
szenvednek . . ." 3 2 

Marx hangsúlyozta ezeknek az adatoknak jelentőségét a munkásmoz
galom szempontjából, rámutatva arra, hogy a szocialistáknak , , . . . pontos 
és pozitív megismerésére kel l törekedniük azoknak a viszonyoknak, ame
lyek között dolgozik és mozgásba jön a munkásosztály, — az az osztály, 
amelyé a jövő". 3 8 Annak a statisztikai anyagnak, amelynek begyűjtését 

* Maion számára, aki a bakunini „АШапсе" egyik megalapítója, a posszibilisták egyik 
vezére volt. 

** M a r x arra a kérdőívre utal, melyet a francia munkásság helyzetére vonatkozó adatok 
gyűjtése céljából dolgozott k i . 

28 M a r x és Engels Művei, X X V I I . kötet, 1935, 98. old. , oroszul és Marx—Engels: Válogatott 
levelek, Szikra, Budapest, 1950, 397. old. 
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Marx remélte, mindenekelőtt a munkások forradalmi harcának céljait 
kellett volna szolgálnia. 

Különleges monográfiákat szándékozott írni, amelyeket a „Revue 
Socialiste''-ban kellett volna közzétenni, s azután pedig egy kötetben össze
gyűjteni. 

A z ankét rendkívüli érdeklődést keltett. Először történt meg, hogy 
a munkásosztály a kapitalista társadalomban elfoglalt helyzetének tudo
mányos értelmezése alapján, a munkások szociális és mindennapi helyzeté
nek minden oldalról való részletes megfigyelését kidolgozták. A z ankétba 
a sztrájkmozgalom fejlődését, a szakszervezetek és szövetkezeti szer
vezetek gyarapodását jellemző kérdéseket is vettek fel. A kérdéseknek 
körülbelül 45%-a a munkaviszonyok tisztázására, 35%-a a munkások 
anyagi és jogi helyzetére, 20%-a a munkás- és szövetkezeti szervezetekre 
vonatkozott. A kérdéseket az ankétban úgy tették fel, hogy az ankét nem 
egyszerűen a szükséges adatokat adta meg, hanem a kitöltői részére az 
osztály önmegismerése fejlődését is szolgálta. A kérdések megszerkesz
tésére példaként bemutatunk néhányat: 

,,26. Kötelezve van-e a vállalkozó törvényileg arra, hogy baleset alkal
mával támogatást nyújtson a munkásnak és családjának? 

27. . . . támogatást nyujtott-e valamikor is azoknak, akiket az ő meg
gazdagodásáért végzett munka idején baleset ért? 

69. M i az ára a létfenntartási cikkeknek, mennyit tesznek k i például: 
lakbér, élelmezés, ruházkodás, különböző költségek, adók? 

71. Észrevették-e, hogy sokkal jelentékenyebb az elsőrendű létfenn
tartási cikkek árának emelkedése, mint a munkabéré? 

72. Hasonlítsa össze az ön által előállított áruk vagy nyújtott szolgál
tatások árát munkájának értékével. 

90. Számoljon be azokról a rendszabályokról és büntetésekről, amelye
ket a vállalkozó a bérmunkások vezetése céljából megállapított."** 

Marx és Engels elsőnek vetették fel azt a követelést, hogy a statisz
tika a dolgozók széles tömegei, a munkásosztály számára is hozzáférhető 
és megérthető legyen, s abban az időben elsőnek törekedtek arra, hogy 
a dolgozókat statisztikájuk megismerésére vezessék, szemben a munkás
osztály valódi helyzetét eltitkoló kapitalista statisztikával. 

Ezeket a követeléseket Lenin és Sztálin egészen új és széles alapokon 
vetették fel és valósították meg. 

A reakció éveiben, amikor a párt és a munkásosztály erőit a forra
dalomra gyűjtötte, írta Lenin: „Az öntudatos munkások számára nincs 
fontosabb feladat, mint az, hogy megismerjék osztályuk mozgalmát, a moz
galom lényegét, célját és feladatait, feltételeit és gyakorlati formáit... 
Minden erőnkkel gyűjtenünk, vizsgálnunk és tanulmányoznunk kel l ezeket 
az objektív adatokat, amelyek nem egyes személyek és csoportok, hanem 
tömegek viselkedésére és hangulatára vonatkoznak, a különböző ellenséges 
újságokból származnak és amelyeket bármely írni-olvasni tudó ember 
ellenőrizhet.""5 

Ugyanúgy, mint Marx és Engels, Lenin és Sztálin igen nagy jelentő
séget tulajdonítottak a hazai munkásújságban való munkáslevelezésnek. 

34 M a r x és Engels Művel, X V . kötet, 1935, 495., 498., 499. old. 
•45 L e n i n Művei, 4. kiadás, 20. kötet, 355—356. old., oroszul és L e n i n : válogatott művek, 
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A munkásosztály helyzetét jellemző tények és számok egész sorát dolgoz
ták fel és tették közzé az „Iszkrá"-ban, valamint más bolsevik kiadvá
nyokban. 

Marx és Engels szükségesnek tartották, hogy maga az I. Internacio
nálé szervezete állandó munkásstatisztikával rendelkezzék. A munkásosz
tály statisztikája először az I. Internacionálé szervezetében indult meg, 
Marx és Engels irányítása alatt. 

A statisztika megszervezésének és azoknak a mutatószámoknak kér
dését, amelyre adatokat kellett küldeni, az I. Internacionálé több konferen
ciáján és kongresszusán vitatták meg. 

Marx a genfi kongresszus delegátusai részére írt utasításában rámu
tatott arra, hogy: „Az általuk indítványozott egyik legfontosabb intéz
kedés . . . a munkásosztály helyzetének statisztikai megfigyelése az összes 
országokban, amit magának a munkásosztálynak kellene megtennie."3" 

Marx kidolgozta a munkásstatisztika megszervezésének sémáját és 
„Adatfelvétebvázlat"-át, azaz azt a tervezetet, amely szerint kellett volna 
az adatokat begyűjteni. Az adatfelvétel megszervezésének és programm-
jának tervezetét ugyanebben az utasításban mutatta be. 

„ . . . indítványozzuk — írta Marx — a következőket: 
Mindenütt, ahol a Szövetségünknek szekciója van, haladéktalanul 

hozzá kell fogni a munkához és az adatfelvételi vázlathoz mellékelt sémá
ban szereplő különböző pontokra az adatokat össze kell gyűjteni."37 

Marx azt javasolta, hogy a kongresszus forduljon felhívással Európa 
és az Amerikai Egyesült Államok összes munkásaihoz, hogy „ . . . vegyenek 
részt a munkásosztályra vonatkozó statisztikai adatok összegyűjtésében".*8 

A továbbiakban Marx a feldolgozásnak és az adatok felhasználásának 
módját tárgyalja: , , . . . a jelentéseket és az adatokat meg kell küldeni a 
Központi Tanácsnak. A Központi Tanácsnak ezeknek az adatoknak alap
ján össze kell állítania az összefoglaló jelentést, mellékelve hozzá a sta
tisztikai adatokat".3* Marx javasolta, hogy a jelentést, amely a munkás
osztály helyzetére és az ipar fejlődésére vonatkozó fontosabb adatok össze
sítését tartalmazza, vitassák meg minden egyes kongresszuson és jóvá
hagyás után nyomozzák ki, hogy a statisztikai adatokat a dolgozók lehető 
legszélesebb körének tulajdonává tegyék. 

Az adatfelvétel sémájának összeállításakor Marx rámutatott arra, 
hogy a programm kérdései az ország fejlődésének viszonyaitól függően 
megváltoztathatók, s hogy a kérdéseket az egyes országok fejlődési sajá
tosságainak megfelelően kell konkretizálni. Marx ezt magában a programm 
címében is hangsúlyozta, amelynek a következő elnevezést adta: „Az adat
felvétel általános sémája, amely minden országban változtatható."10 

1886-ban összeült az I. Internacionálé genfi kongresszusa. A határo-
' zatban kimondották, hogy „A ,tevékenység nemzetközi egyesítése* szem

pontjából az egyik legfontosabb intézkedés a munkásosztály helyzetének 
maga a munkásosztály által való statisztikai megfigyelése az összes civili
zált országokban".*1 

se M a r x és Engels Müvei, XIII. kötet, 1936, I. rész, 196. old., oroszul. 
» ' U . o. 
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A z adatfelvétel, Marx által javasolt és a genfi kongresszus által el
fogadott sémája a következő kérdésekből állott: 1. a termelés megneve
zése; 2. a termelésben foglalkoztatott kora és neme; 3. a foglalkoztatott 
személyek száma; 4. munkabér; 5. a munkanap tartama; 6. étkezési szünet; 
7. a műhely állapota és a munkaviszonyok; 8. a munka befolyása a dolgozó 
fizikai állapotára; 9. erkölcsi viszonyok; 10. a termelés állapota. 

A z I. Internacionálénak a genfi kongresszuson elfogadott alapszabályá
ban az egyik fejezet „a munkásosztály általános statisztikájáról" szól. 
A fejezetben foglaltak szerint határozatot hoztak arról, hogy a statisztika 
vezetésére az I. Internacionálé minden egyes szekciójában speciális statisz
tikai bizottságot kel l létesíteni. 

1869-ben a bázeli kongresszuson határozatot hoztak „A munkastatisz
tika kérdései" tárgyában, határozottan hangsúlyozva, hogy az Internacio
nálé összes tagjainak meg kel l ismerkedniük „ . . . a dolgozók helyzetével 
és az ipar állapotával a különböző országokban".42 

A kongresszus azt javasolta, hogy az összes munkásegyesületek közöl
jék a Főtanáccsal, . . hogyan lehet e legrészletesebb statisztikai adatokat 
a munkások létszámáról szakmájuk szerint, a munkabérszínvonalról, a ter
mékek önköltségéről és áráról, a munkások elégedetlenségeinek okairól, 
valamint az összes lehető adatokat az egyes iparágak nyersanyagáról еэ 
piacáról begyűjteni".43 

Mint a felsorolt kérdésekből látjuk, igen bőséges anyagot kellett volna 
adnia arról, hogy milyen a munkásosztály helyzete a termelésben és az 
ipar állapota az egyes országokban. Ennek a statisztikának a munkások 
„önmegismerését", azaz osztályöntudatuk fejlődését kellett volna szol
gálnia. 

Marx és Engels minden erejükkel arra törekedtek, hogy a genfi kon
ferencia és a bázeli kongresszus döntéseit végrehajtsák. Az I. Internacio
nálé londoni konferenciáján, 1871-ben Marx tervezetet nyújtott be a 
Főtanácsnak a munkásstatisztika megszervezésének további megjavítása 
érdekében. 

„A konferencia — mondotta Marx — javasolja a Főtanácsnak, hogy 
hajtsa végre az alapszabályzat V . szakaszát, amely a munkásosztály álta
lános statisztikájának vezetését írja elő, valamint a genfi kongresszusnak 
az adott kérdésre vonatkozó határozatait."44 

Marx ezen a konferencián hangsúlyozta, hogy a munkások sztrájk-
mozgalmára vonatkozó adatgyűjtéseket az Internacionálé Főtanácsában kell 
összpontosítani. Az ülés jegyzőkönyveiből látható, hogy Marx-ot számos 
delegátus határozottan támogatta abban a kérdésben, hogy az I. Inter
nacionálé foglalkozzék az általános munkastatisztikával. 

50 év múlva, amikor a munkásosztály Oroszországban Lenin—Sztálin 
pártjának vezetésével megvalósította a Nagy Októberi Szocialista Forra
dalmat és megkezdte az új, szocialista társadalom felépítését, Lenin 
a világ első szocialista államának megalapítója és vezetője „A szovjet
hatalom soronlévő feladatai" c. 1918 március—áprilisában írt cikkeiben 
egyik legfontosabb feladatként jelölte meg a statisztikának a tömegek 

* 2 A z I. Internacionálé kongresszusainak és konferenciáinak jegyzökönyvei: Bázeli k o n 
gresszus, Partizdat, 1934, 86. old., oroszul. 
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között való terjesztését: „ . . . nekünk be kell vinnünk a statisztikát a töme
gek közé, népszerűsítenünk kell , hogy a dolgozók fokozatosan megtanul
ják, hogy maguk értsék meg és lássák, hogyan és mennyit kell dolgozniok, 
hogyan és mennyit kell pihenniök, hogy az egyes közösségek gazdálkodása, 
üzleti eredményeinek összehasonlítása az általános érdeklődés és tanulmá
nyozás tárgyává váljék . . ." 4 5 

A kapitalista országokban a munkásosztály általános statisztikájának 
megszervezése lehetetlen volt. Csupán csak egyes, nem teljes — bár rend
kívül értékes — adatösszesítéseket sikerült begyűjteni. 

A munkásosztály általános, tudományos statisztikájának megalapítása 
elsőízben csak a Szovjetállamban, Lenin és Sztálin vezetésével sikerült. 

A z összefüggéseikben vett jelenségek konkrét vizsgálatának szüksé
gességéről Marx és Engels által kitűzött követelmény egyik legfontosabb 
alapelve a marxista-leninista statisztikának, ellentétben a polgári statisz
tikával, amely a természet és a társadalom objektív fejlődési törvényei
nek létezését tagadó, reakciós idealista filozófiában keres támaszt. 

A polgári statisztika számára a világ a véletlenszerű jelenségek 
káosza, s a valószínűségi elmélet e káosz vizsgálatának egyetlen lehetséges 
módszere. A z angol-amerikai polgári statisztikai iskola atyjának, K . Pear-
sonnak véleménye szerint, a világ lényege megismerhetetlen, a tudomány 
nincs abban a helyzetben, hogy választ tudjon adni arra a kérdésre: miért 
következik be az adott jelenség, csak leírni tudja, hogy miként követ
kezik be. 

Azzal kapcsolatban, hogy a társadalmi folyamatok vizsgálatát egyesek 
azok leírásával akarták helyettesíteni — írta Engels 1888-ban: „Hogy be
bizonyítsam önnek, milyen mélyre zuhanhat a közgazdasági tudomány, 
hivatkozom Lujo Brentanóra . . . ilyen dolgokat hirdet: az általános, illetve 
elméleti közgazdaságtan semmit sem ér; minden erő a speciális, illetve 
gyakorlati közgazdaságtanban van. Mint a természettudományban (!), úgy 
itt is a tények leírására kel l szorítkoznunk."46 Engels meggyőzően bebizo
nyította, hogy a polgári közgazdászok félnek a kapitalista valóság elem
zésétől, az elemzést üres empirizmussal cserélik fel, a tudományban a 
tények gyűjtésére és leírására szorítkoznak. 

A marxizmus klasszikusai a statisztika alkalmazásakor figyelmet szen
telnek a statisztikai megfigyelés helyes megszervezésére és az eredmények 
kiértékelésének kérdésére. 

Marx és Engels ismételten rámutattak a polgári hivatalos statisztika 
megszervezésének hiányosságaira. A már fent idézettekhez hozzáfűzhet
jük, hogy Engels a német hivatalos intézmények úgynevezett „összeírásait" 
és „adatfelvételeit" bírálva, feltárta azokat az okokat, amelyek a statisz
tika alacsony színvonalát eredményezték. „Túlságosan jól ismerjük a büro
kratikus sablont: szétküldik a kérdőíveket és megelégednek azzal, ha azo
kat valamilyen módon kitöltve visszaküldik . . ," 4 7 Engels nemcsak az adat
gyűjtésekhez való formális viszonyt hangsúlyozza, hanem az objektív ada
toknak magából a hivatalos statisztika megszervezéséből következő hiányát: 

« Len in Müvei, 4. kiadás, 27. kötet, 231—232. old., oroszul és L e n i n : Válogatott művek. 
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. . . tájékoztatásért, amelynek alapján ezeket a kérdőíveket kitölthetik, 
túlságosan gyakran fordulnak éppen ahhoz, akinek érdekében áll az igaz
ság eltitkolása"." A szervezésnek ez a módja jelenleg is jellemző a tőkés 
országok statisztikájára. 

Marxnak és Engelsnek igen sok esetben statisztikai táblázatokban már 
közzétett adatokat kellett felhozniuk. Abban az esetben, ha az elsődleges 
adatok rendelkezésre állottak, a táblázatokat Marx és Engels mindig maguk 
állították össze. 

Marx és Engels gyakran alkalmaziták az átlagokat, az adatok általá
nosításának eszközét. 

Bemutatunk néhány példát az átlagok alkalmazására. 
„A tőke" első kötetében írja Marx: „Minthogy az angol tőkések között 

divat Belgiumot munkásparadicsomnak feltüntetni, mert ott ,a munka 
szabadságát', vagy ami ugyanaz, ,a tőke szabadságát' sem a szakszerveze
tek zsarnoksága, sem a gyári törvények még nemi tették tönkre, álljon itt 
néhány szó a belga munkás ,boldogságárór."4:> 

Marx az átlagos munkáscsalád átlagos háztartási adatait idézi és a 
család évi bevételeit a következőképpen számítja k i : D 0 

az apa, 390 munkanap, à 1,56 F r 468 F r . 
az anya, 300 munkanap, à 0.89 F r . . 267 F r . 
a fiú, 300 munkanap, à 0,56 F r 168 F r . 
a leány, 300 munkanap, à 0,55 F r . 165 F r . 

Összesen 1068 F r . 

A munkáscsalád évi átlagos bevételét (1068 Fr.) Marx összehasonlítja 
a haditengerészek, katonák és fegyencek részére megállapított normáknak 
megfelelő táplálkozás évi átlagos értékével és a következő táblázatot mu
tatja be. 

A család évi kiadása és a felmerülő hiány, az aZábbi módon alakulna, 
ha a munkás úgy táplálkoznék, mint:31 

а haditengerész 1828 F r . , hiány 760 F r . 
a katona 1473 Fr . , hiány 405 F r . 
a fegyenc 1112 Fr . , hiány 44 F r . 

A család átlagos jövedelmének a haditengerészek, a katonák és fegyen
cek részére megállapított normának megfelelő átlagos élelmezési költsé
gekkel való összehasonlítása lehetővé tette Marxnak, hogy bemutassa a 
„szabad" belga munkás ,,boldogságát", akinek táplálkozása rosszabb még 
a fegyenc táplálkozásánál is. 

Marx és Engels hangsúlyozzák annak szükségességét, hogy az álta
lános átlagok mellett k i kel l számítani és ismertetni kel l a cscportátlago-
kat is, azaz felvetették az átlagszámok tudományos alkalmazásának fontos 
követelményét. 

így, Engels „A munkásosztály helyzete Angliában" c. művében rá
mutat a következőkre: „A főanyakönywezető beszámolójának megfele
lően . . . a halálozási arány Angliában és Wales-ben évente nem sokkal 

« M a r x és Engels Müvei, X X V I I I . kötet, 1940, 58. old., oroszul. 
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kevesebb, mint 2%%, azaz 45 emberből évente meghal e g y . . . E z . . . az 
átlag 1839—1840. években..."" Ez az általános átlag éles különbségeket 
takar. „A nagy városokban a halálozási arány azonban alapvetően más" 
— jegyzi meg Engels és a halálozási arányt a munkások életkörülményei
től függően vizsgálja: „ . . . Manchesterben . . . egy haláleset esik . . . 30,75-re 
(lakosra — L. Kaskareva megjegyzése); Liverpoolban . . . 1 esik 
29,90нге... Edinburghban 1838—1839. években az arány 1 :29, és 1831-
b e n . . . 1 : 22, Glasgowban.. . 1830-tól az arány átlagosan 1 : 30, s egyes 
években — 1 : 22 . . ." 5 3 

Engels hangsúlyozza, hogy az átlagos halálozási arány eltakarja azt 
a tényt, hogy a halálozás a felső és középső osztályokban alacsonyabb, mint 
a munkásosztályban. 

Marx és Engels ismételten hangsúlyozzák, hogy az általános átlag 
elrejti a különbségeket s ezért az egynemű csoportokból számított csoport
átlagokat kell alkalmazni. Ezt a követelményt világosan bizonyítja az az 
alábbi számítás, amelyet Marx mutatott be „Bér, ár, haszon" című mun
kájában: 

„ . . . ha 10 munkás közül mindegyik 2 shillinget kap hetenként, 
5 munkás közül mindegyik 5 shillinget és további 5 munkás közül mind
egyik 11 shillinget, úgy a 20 munkás összesen 100 shillinget vagy 5 fontot 
kap hetenként. Ha most béreik együttes összege, teszem, 20 százalékkal nő, 
úgy az 5 font 6 fontra emelkednék. Ha az átlagot vesszük, úgy azt mond
hatjuk, hogy az általános bérráta 20 százalékkal emelkedett, akkor is, ha 
tényleg 10 munkás bére megmaradna a régi magasságon, az egyik 5 mun
kásból álló csoportnak a bére fejenként 5 shillingről csak 6-ra, a másik 
5 munkásból álló csoport bére pedig 55 shillingről 70 shillingre emelkedne. 
A munkások felének helyzete — mutat rá Marx — egyáltalán nem 
javu l t . . 

A polgári statisztikának azt a törekvését, hogy az igazi helyzetet az 
általános átlagok segítségével elkendőzze, Marx és Engels ismételten lelep
lezték. Engels „A munkásosztály helyzete Angliában" című munkájában 
figyelmet szentel annak a kérdésnek, hogy a férfimunkát mindinkább a 
nők és gyermekek munkájával váltják fel, akiknek ugyanezért a munkáért 
sokkal alacsonyabb munkabért fizetnek. A gyárosok tagadják a férfimunka 
kiszorítását és olyan táblázatokat közölnek, amelyek „ . . . tarkállanak . . . 
a járatlan embereknek imponáló átlagszámoktól, amelyek azonban a hozzá
értő emberek előtt semmit sem bizonyítanak."55 

A megkülönböztetés nélküli átlagok módszerének, mint tudomány
ellenes és a hamisítás célját szolgáló egyik módszernek kritikáját, mint 
látjuk, már Marx és Engels megadták. Lenin és Sztálin különös erővel 
hangsúlyozzák az általános átlagok egyedüli alkalmazásának megenged-
hetetlenségét a gazdasági elemzésiben. Lenin rámutatott a csoportátlagok 
alkalmazásának szükségességére. Sztálin ezt a tételt a korrigált átlagok 
kiszámításának szükségességéről szóló ismert tanításában fejlesztette 
tovább. 

5S M a r x és Engels Müvei, Ш. kötet, 1930, 398. old., oroszul. 
ÖS и . o. 
•"<« M a r x és Engels Művei, XIII. kötet, 1936, Г. rész, 106. old., oroszul és Marx—Engels: 
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Marx, Engels, Lenin és Sztálin arra tanítanak, hogy valamely kérdés 
vizsgálatánál nem szabad megelégedni a kérdés egyes oldalainak megvilá
gításával, nem egyes tényeket, hanem a társadalmi jelenségeket jellemző 
tények egész összességét kel l figyelembe venni. 

Marx és Engels a statisztikai mutatószámokat nem elszigetelten, hanem 
kölcsönös összefüggéseikben alkalmazzák. így, például, Marx az írországi 
falusi napszámosok helyzetét az írországi szegénygyámok beszámolójelen
téseinek adatai alapján jellemezve, az adatok összehasonlításával feltárta 
a valóságos helyzetet, éppen a fordítottját annak, mint amit ,,a kormány 
hivatalnokai" be akartak bizonyítani. 

„Szerintük a falun a még manapság is igen alacsony bérek az utolsó 
20 évben mégis 50—60%-kal emelkedtek és most átlagosan heti 6—9 shil
linget tesznek k i . E látszólagos emelkedés mögött azonban valójában a 
bérek csökkenése húzódik meg . . ." 6 e 

Marx rámutat arra, hogy a munkabér emelkedése elmaradt az árak 
gyors növekedésétől. 

A z ellátási költségek növekedésének a munkabér emelkedésével való 
összehasonlítása alapján Marx az alábbi következtetést vonja le: „A szük
séges élelmiszerek ára tehát majdnem kétszer és a ruházaté pontosan két
szer akkora, mint 20 évvel ezelőtt... a bérek puszta összehasonlítása . . . 
nem adna helyes eredményt."57 

Mint ismeretes, az abszolút színvonal összehasonlításának elégtelen
ségét valamely folyamat fejlődési sajátosságainak vizsgálatánál Lenin és 
Sztálin fejtették k i bővebben munkáikban. 

A „Bér, ár és haszon" c. munkában a következő példát olvashatjuk: 
„Ha valakinek a hetibére 2 shilling volt és ha bére 4 shillingre emelkedik, 
a bérráta 100 százalékkal emelkedne. Ez nagyszerű emelkedésnek tűnik 
f e l . . . bár a bér tényleges összege, heti 4 shilling még mindig nyomorultul 
alacsony.. . Nem szabad tehát, hogy a bérráta hangzatos százalékai elkáp
ráztassák őket. Mindig azt kel l kérdezniök, mi volt az eredeti összeg."58 

Azok között a cikkek között, amelyeket Marx és Engels Anglia, az 
Egyesült Államok, Németország és más országok újságjai számára írtak, 
jelentős helyet foglalnak el a gazdasági élet különböző oldalakról való jel
lemzésével foglalkozó gazdaságstatisztikai szemlék. Ezek a cikkek, a gazda
sági problémák mélyenszántó politikai megvilágításának mintaképei, ame
lyeket az olvasók széles köre részére tömör és közérthető formában írtak 
meg, és amelyek rendkívüli érdeklődésre tarthatnak számot. 

Marx és Engels a gazdasági élet vizsgálatánál alapvető feladatnak 
tekintették azt, hogy kimutassák magában a tőkés termelési módban rejlő 
antagonisztikus ellentmondások növekedését. A kapitalizmusnak az ipar
ban, a mezőgazdaságban és más gazdasági ágakban való fejlődése ábrá
zolását a munkásosztály helyzetének rosszabbodását bizonyító anyaggal 
egészítették k i . 

Marx és Engels következtetéseiket bőséges statisztikai anyagra épí
tették s a gazdaságstatisztika számára a különböző statisztikai mutató-

»• M a r x : A tőke, I. kötet, 1949, 711. old., oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1949, 764. old. 
» U . o. 
№ M a r x és Engels Müvei, XIII. kötet, 1936, I. rész, 100. old., oroszul és Marx—Eaçots: 
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számok tartalma és alkalmazása tekintetében rendkívül fontos útmutatást 
adtak. 

A ,,New-York Daily Tribüne" 1857. évi 4999. számában, több mint 
90 évvel ezelőtt közzétett, „Angliai gyárrendszer" című cikkében Marx 
feltárja a kapitalista ipar fejlődésének sajátosságait. 

A gyárak száma növekedésének vizsgálata céljából kiszámítja az 
egész textilipar évi átlagos gyarapodását kifejező számtani átlagot és a 
következőket fűzi hozzá: „Tehát a gyárak számának évi átlagos gyara
podása, mely 1838. és 1850. évek között 32-őt tett k i , 1850. és 1856. évek 
között majdnem megháromszorozódott, amikor is 86 volt." 5 8 

A gyárak számának növekedését és csökkenését szemléltető számo
kat vizsgálva, Marx rámutatott arra, hogy e változásokat diktáló általá
nos törvény a tőkekoncentráció törvénye. 

Az angliai gyári rendszerrel foglalkozó tanulmányát az ipari kapi
talizmus fejlődésének a munkásosztály helyzetére gyakorolt befolyása 
vizsgálatával fejezi be. 

A munkások 1838. és 1856. évi létszámára vonatkozó statisztikai 
adatokat idézve, Marx rámutatott arra, hogy a gyárak számának növe
kedését figyelmen kívül hagyva, a foglalkoztatott munkások száma jelen
tékenyen csökkent. A termelési folyamatok gépesítése lehetőséget nyúj
tott a gyártulajdonosoknak, hogy az olcsóbb gyermek- és női munkaerő 
alkalmazását növeljék. A női és gyermekmunka, mint ezt Marx kimu
tatta, volt az első megnyilvánulása a gépek tőkés alkalmazásának. 

Érdemes megemlíteni, hogy a polgári statisztika adatai szerint a nők 
éles megkülönböztetése még most, 100 év múlva is érvényben van. A fér
fiakkal egyenlő munkáért a nők Angliában ma is a férfiak részére meg
állapított munkabérnek csak 50—55%-át kapják. 

Marxnak és Engelsnek sikerült a statisztikai számok segítségével 
a munkásosztálynak a kapitalizmusban elfoglalt igazi helyzetét bemu
tatnia. 

Lenin Marx , ,A tőke" c. művét „a társadalmi jelenségek vizsgá
latában megnyilvánuló kérlelhetetlen objektivitás egyik legnevezetesebb 
példájának . . ." e o nevezte. 

A polgári tudósok hibául rótták fel Marxnak a „tárgyalás száraz
ságát", s ezt a vádat azzal kapcsolták össze, hogy „A tőke" telítve van 
statisztikával. A Marx által, vizsgálódásaiban felhasznált statisztika a 
következtetések kérlelhetetlen objektivitását szolgája. 

Lenin határozottan elutasította azt a koholmányt, hogy „A tőke" 
száraz közgazdasági fejtegetés és rámutatott arra, hogy nincs ilyen mű, 
amelyben annyi „szív" van, mint Marxnak ebben az alapvető mun
kájában." 

„A tőke" telítve van a kapitalista társadalom antagonisztikus ellent
mondásainak növekedését jellemző, s a munkásosztály szörnyű helyzetét 
ábrázoló statisztikai adatokkal. Marx által bemutatott számos táblázat 

közül idézünk egyet.62 

=•» M a r x és Engels Müvei, X I . kötet, 1333, I. rész, 95. old., oroszul. 
» L e n i n Művei, 4. kiadás, 2. kötet, 4S8. old., oroszul. 
•» U . o. 
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Az illető iparágban as összes kor
osztályokhoz tartozó, valamennyi 

személy száma 

Az egyes iparágak, amelyeket egész
ségi szempontból összehasonlítunk 

é v e s k o r i g 

958 265 Mezőgazdaság Angliában és 
Walesben 743 805 1145 

22 300 férfi \ 
12 379 nő / Londoni szabó 958 1262 2093 

13 803 Londoni nyomdász 894 1747 2367 

A londoni munkások magas halálozását Marx az elviselhetetlenül 
nehéz lakásviszonyokkal és termelési feltételekkel magyarázza. Marx azt 
írja, hogy a munkahelyek állapota regényíróink képzeletének leg-
undorítóbb termékeit is felülmúlja".63 

A munkásosztály helyzetét jellemző anyag mellett Marx számadatokat 
idéz. amelyek a vagyonnak a tőkések viszonylag nem nagy csoportja kezé
ben való koncentrációját bizonyítják. 

Így a nemzeti termelés megoszlásáról Angliában Marx a követ
kezőket írja: „Ha meggondolják, hogy a nemzeti termelés kétharmadát 
a lakosság egyötöde — az alsóház egy tagja nemrég megállapította, hogy 
csak a lakosság egyhetede — fogyasztja el, úgy megértik, hogy a nem
zeti termelés milyen óriási részét állítják elő fényűzési cikkek formájá
ban vagy cserélik M fényűzési cikkekre és hogy a szükséges használati 
cikkek mily óriási tömegét pazarolják lakájokra, lovakra, macs

kákra, stb " M 

Lenin az imperializmus fejlődésének sajátosságait vizsgálva, 
hatalmas statisztikai anyag alapján mutatja be az antagonisztikus ellent
mondások, a dolgozók kizsákmányolásának és elnyomorodásának fokozó
dását. „A munkás abszolúte nyomorog — i írja Lenin — azaz egyre szegé
nyebbé válik, mint előzőleg volt, arra kényszerül, hogy rosszabbul éljen, 
szűkösebben táplálkozzék, többet éhezzen, pincékben és padlásokon zsú
folódjék össze."65 A munkások abszolút elnyomorodása relatív elnyomo-
rodásukkal jár együtt. „Még szemléltetőbb azonban, a munkások relatív 
elnyomorodása, azaz a társadalmi jövedelemben való részesedésük csök
kenése."66 

A Marx és Engels által leírt időszak adatainak összehasonlítása a mai 
statisztikai adatokkal, azt mutatja, hogy a kapitalista társadalomban 
100 év alatt a munkások helyzete nem javult, sőt ellenkezőleg, a kizsák
mányolás módszereinek „tökéletesítése" következtében jelentékenyen 
rosszabbodott. 

A kapitalista statisztika tudatosan csökkentett adatai szerint az Ame
rikai Egyesült Államokban a nemzeti jövedelem 20%-át fényűzési cik
kekre fordítják s ugyanakkor minden hét amerikai közül egy éhezik. 

<» M a r x : A tőke, I. kötet, 1949, 470. old., oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1949, 503. old. 
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A munkanélküliek hadserege állandóan növekszik. A munkásosztály igen 
nagy része teljes vagy részleges munkanélküli. 

A munkásosztály helyzetét jellemezve a kapitalista országokban, 
Sztálin elvtárs a következőkre mutatott rá: „A munkanélküliségtől nem
csak a munkanélküliek szenvednék. Szenvednek tőle azok a munkások is, 
akiknek van munkájuk. Szenvednek, mert az, hogy nagy számmal vannak 
a munkanélküliek, megingatja az б helyzetüket is az üzemekben, bizony
talanná teszi számukra a holnapi napot."0 7 

Statisztikai adatokat használva a közgazdasági vizsgálódásokban, a 
különböző gazdasági, történelmi és politikai kérdéseknek szentelt cikkek
ben Marx és Engels a legfontosabb pártdokumentumokban is a statisz
tikát használják fel, mint a kapitalizmus leleplezésének fegyverét. 

A munkások Nemzetközi Szövetségének Kiáltványában Marx az egész 
világ munkásaihoz fordult s részletes és bizonyítóerejű adatokat idézett 
arra vonatkozólag, hogy „ . . . a munkástömegek nyomora 1848-tól 1864-ig 
nem csökkent, nem is tekintve arra, hogy ehhez az időszakhoz az ipar 
és a kereskedelem fejlődését tekintve, nincs hasonló".68 

Marx leleplezi az angol kormánynak azt a törekvését, hogy a „statisz
tikai számok láncával", a „nemzet haladásáról" szóló általános megállapí
tásokkal, a jövedelemre és a munkabérre vonatkozó általános átlagokkal 
eltitkolja a munkások igazi helyzetét. Marx mélységes gúnnyal beszél a 
pénzügyminiszter „vad önkívületéről", amellyel kijelentette, hogy az 
ország adóköteles jövedelme 1842-től 1852-ig 6%-kal és 1833—1861-ig 
20%-kal növekedett, s amiből azt a következtetést vonta le, hogy „ . . . a 
brit munkás helyzete oly rendkívüli mértékben javult, hogy arra nincs 
példa . . ." 6 9 A kormány adatait és az azokból levont következtetéseit Marx 
„hivatalos nagyzolás"-nak nevezi és szembeállítva ezekkel az összeírások, 
az adóstatisztika, a „Kék könyvek", a szegényházak és árvaházak jelen- t 

téseinek, stb. nagy és sok mindenre kiterjedő anyagát, ez anyag alapján 
meggyőzően bizonyítja, hogy a vagyon és a hatalom kizárólag a vagyonos 
osztályoknál gyarapodik. 

Marx bámulatraméltó művészettel fordítja vissza az angol kormány 
statisztikai adatait, maga a kormány ellen. 

Ebben a munkásokhoz intézett felhívásában rámutatva a munka és 
a tőke közötti ellentmondások kérlelhetetlenségére, Marx megmutatja a 
munkások nyomora és jogtalansága felszámolásának útját: , , . . . A föld 
és a tőke urai azonban mindig fel fogják használni politikai előjogaikat 
arra, hogy megvédjék és örökössé tegyék gazdasági monopóliumukat.. . 
Ezért a politikai hatalom meghódítása vált a munkásosztály nagyszerű 
kötelességévé."70 

* 
Igen érdekes azokat a fogalmazványokat, jegyzeteket és statisztikai 

számításokat tanulmányozni, amelyeket Marx orosz források alapján 
készített. E fogalmazványok alapján megállapítható, hogy Marx és Lenin 
a reformutáni Oroszország gazdasági rendszerének vizsgálatát azonos 
irányban és módszerekkel végezték. 

1948 405 S Z t 1d" : A l e n i r ü z m u s k é r d é s e i > kiadás, 386. old., oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 
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Ebből az összehasonlításból különösen szemléltetővé válik a közgaz
dasági elméletnek a statisztika szempontjából való jelentősége. A vizsgált 
folyamatok jellegére vonatkozó azonos megállapítás kétségtelenül a tény
leges anyag vizsgálatában alkalmazott azonos módszerek következménye. 

A Marx—Engels-Archivum X I . kötetében közzétették Marx és Engels 
jegyzeteinek és számításainak egy részét, amelyet az 1861. évi reform és 
Oroszország reformutáni fejlődésének vizsgálata céljából állítottak össze. 

Különösen érdekesek azok a jegyzetek és számítások, amelyeket 
Csemisevszkij, Szkaldin, Janson és Engelgardt könyveiből készítettek, 
akiknek munkáit Lenin is felhasználta. 

Különös figyelmet szentelt Marx, Csemisevszkij „Címzés nélküli 
levelek" című munkájának, amely az 1861. évi reform jellegének részletes 
elemzését tartalmazza. „Csemisevszkij lángeszére volt szükség — írta 
Lenin —, hogy valaki a parasztreform végrehajtásának idején... töké
letesen megértse a reform alapvetően burzsoá jellegét, megértse, hogy 
az orosz jtársadalomban' és .államban' már akkor azok a társadalmi osz
tályok uralkodtak és kormányoztak, amelyek a dolgozók kérlelhetetlen 
ellenségei voltak, s amelyek a parasztság anyagi romlását és kisajátítását 
feltétlenül előre elhatározták."71 

A z 1861. évi reform Csernisevszkij által adott osztály jellege jellem
zőinek részletes kijegyzetelése után Marx áttér a parasztság „felszabadí
tásának" eredményeit jellemző statisztikai adatok vizsgálatára. 

Marx mindenekelőtt megjegyezte, hogy magát a Csemisevszkij által 
felhasznált anyagot dolgozta fel. Ez az anyag, a „Bizottságok munkái", a 
100 főnél népesebb helységekről tartalmazott statisztikai adatokat. Adatok 
találhatók itt a lélekszámról, az egyes földbirtokok rendelkezésére álló 
igavonóerőről, a földbirtok összes földterületéről, a földterület művelési 
ágak szerinti megoszlásáról, a kötelezettségek mértékéről, stb. Marx meg
jegyezte, hogy Csernisevszkij munkáját , , . . . a nagyorosz kormányzósá
gokra korlátozta . . . E számadatok négy kötetet töltenek meg. Mindegyik
ben csupán egyes olyan kerületeket vizsgált, amelyek bizonyos átlagos 
viszonyokat képviseltek".72 

Annak érdekében, hogy semmiféle önkényességgel ne legyen meg
gyanúsítható az egyes kerületeknek az egész jellemzése céljából történt 
megválasztása, Csernisevszkij a reprezentatív módszert alkalmazta, ami
ről Marx a következőket írta: „ . . . minden egyes tizes csoportból az első
ket (t. i . a kerületeket — L. Kaskareva megjegyzése) választotta, azaz az 
első, a tizenegyedik, a huszonegyedik, stb. kerületet."73 

Marx a Csernisevszkij által kapott összes számokat kiírta: ,, . . . 18 ke
rület számadatait gyűjtötte össze a feldolgozásra. 

A 18 kerületbe tartozó földesúri birtokon az összlélekszám 125 324 fő. 
Az előzőleg juttatott telkek összterülete 419 406% gyeszjatyin ... 

Ezek . . . a földesúri jog szerint a földbirtokosoknak: 842 728 rubel 50 kopek 
úrbért fizettek."7 4 Marx kiemeli, hogy egy deszjatyin juttatott telekért 
a parasztoktól átlagosan 2 rubel 99 kopeket szedtek be. A Rendelet szerint 
a felszabadítás után a korábbi juttatott földből a földbirtokosokhoz került 
101 767s/4 gyeszjatyin s a parasztságnál 317 638% gyeszjatyin maradt. 

' i L e n i n Művei, 4. kiadás, 1. kötet, 263. old., oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1351, 
293. old. 
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A z ezért megállapított úrbér 731 346 rubel 80 kopek volt. „Ez tehát azt 
jelenti —• jegyzi meg Marx —, hogy a parasztságnak juttatott földje min
den egyes gyeszjatyinájáért az új szabály szerint 2 rubel 304* kopeket ke l l 
fizetnie. 

Másképpen mondva, az új Rendelet szerint, a felszabadított paraszt
ságnak a földesúri jog szerint fizetett minden egyes rubel helyett 1 rubel 
10 kopeket kell a földbirtokosnak fizetnie." 7 6 

Marx nagyra értékelte Csernisevszkijnek az 1861. évi reformról adott 
elemzését. Tíz év múlva, a parasztság „felszabadulásának" eredményeit 
ábrázoló számos forrás részletes elemzése után, Marx „A jobbágyság meg
szüntetésének kérdése Oroszországban" című kéziratában ismét ahhoz a 
jellemzéshez fordul, amelyet a parasztság felszabadításáról Csernisevszkij 
adott. 

A z orosz liberalisták munkáit jegyzetelve, Marx figyelmét főképpen 
Oroszország gazdasági rendszerét ábrázoló tényekre és számokra fordítja. 

Nagy figyelmet szentelt Marx Szkaldin „A messzi távoli helyeken és 
a fővárosban" című 1870-ben kiadott könyvében lévő tényleges adatok 
vizsgálatának. Ezt a figyelmet az magyarázta, hogy: „Szkaldin volt alig
hanem az első író, aki szisztematikusan a tények széles köre és a falu 
egész életének részletes vizsgálata alapján mutatta be a parasztság nyo
morúságos helyzetét a reform végrehajtása után.. ." 7 6 Különösen részle
tesen foglalkozott a reform legfőbb kérdéseivel — a juttatott telkekkel 
és a fizetési kötelezettségekkel. 

Szkaldin könyvéből készített jegyzeteiben Marx részletesen leírta az 
egy főre eső átlagos úrbér meghatározásának rendszerét. A z „Ürbérren-
dező Bizottságok" arra törekedtek, hogy az úrbér meghatározásánál a föld
birtokosokat necsak a parasztság részére tőlük elvett földért, hanem a 
jobbágymunka elvesztéséért is kárpótolják. 

Marx hangsúlyozza, hogy az átlagos úrbér meghatározásának alap
jául szolgáló számadatokat „ . . . a földbirtokosok, intézőik és sztarosztáik 
hazug írásbeli jelentéseiből. .."" vették. A z úrbérrendező bizottságok az 
átlagos úrbér kiszámításánál az úrbérbe az idegeneknek fizetett adókat is 
belevették, amivel az átlagot jelentősen megemelték. Marx rámutat arra, 
hogy az adatokat elfogultan gyűjtötték össze, minthogy azok csupán a 
100 jobbágynál népesebb földbirtokokra vonatkoztak. 

Különösen kiemeli Marx jegyzetében az adóbehajtásra vonatkozó 
adatokat, amelyek világosan mutatják a parasztság „felszabadításának" 
osztályjellegét. • 

Lenin szintén figyelmet szentel ezeknek az adatoknak és Szkaldin 
munkájának ugyanazokat a tényleges adatait használja fel, mint Marx 
és hangsúlyozza, hogy az 1861. évi reform következményeképpen a Ren
delet által meghatározott legnagyobb juttatott telkek kisebbek, mint a 
parasztság reform előtti tényleges telkei. Lenin Szkaldin könyvéből 
közöl egy idézetet, amely azt mutatja, hogy az úrbér nagyságának meg
állapítása „a földbirtokosok, intézők és sztarosztáik adatai, azaz teljesen 
önkényes és a legkevésbbé megbízható adatok alapján történt".78 Ennek 
az idézetnek közlése után Lenin azt írja, hogy ennek következtében 

W Marx—Engels Archívum, X I . kötet, 1948, 17. old., oroszul. 
Len in Müvei, 4. kiadás, 2. kötet, 463. old., oroszul. 

' 7 Marx—Engels Archívum, X I . kötet, 1948, 129. old., oroszul, 
и L e n i n Művei, 4. kiadás, 2. kötet, 465. old., oroszul. 



„ . . . a bizottságok által megállapított átlagos úrbér a tényleges átlagos 
úrbérnél magasabb volt"." 

Lenin ugyanúgy, mint Marx figyelmet szentel az adóbehajtás rend
szerének, amely mellett a felső osztályok, az adónak 17%-át, a legalsób
bak 76%-át fizetik. 

, * 
Aiz élenjáró statisztikai tudomány megalapításában és fejlesztésé

ben Marx és Engels munkásságának hatalmas jelentősége van. A statisz
tikát a munkásosztály forradalmi mozgalmának szolgálatába állították: 
a munkások „önmegismerését" szolgálta. Marx és Engels meghatározták 
a statisztikának, mint társadalomtudománynak tartalmát, megmutatták 
helyét a tudományos elemzésben, harcoltak a statisztikának a politikai 
gazdaságtantól való elszakítása ellen, elsőkként tárták fel a statisztika 
osztályjellegét, a statisztikai tudomány történetében elsőkként kísérelték 
meg a munkásosztály statisztikájának megteremtését, arra törekedtek, 
hogy a statisztikát a dolgozók vívmányává tegyék. A tényleges adatok 
gazdaságstatisztikai elemzése során a marxizmus klasszikusai kidolgozták 
a statisztika alapvető módszereit. A marxizmus megalapítói a statisztikai 
tudomány fejlesztését közvetlenül összekapcsolták a közgazdasági vizsgá
latokban való gyakorlati alkalmazásával. 

„A tőké"-ben Marx elsőnek alkalmazta a statisztikát a termelés meg
határozott társadalmi módjának s az ebből következő társadalmi viszo
nyoknak minden oldalra kiterjedő marxista gazdasági vizsgálatára. 

A z ipar-, munka-, mezőgazdasági, pénzügyi, kereskedelmi, stb. sta
tisztika központi feladatává vált a termelési folyamat minden oldalra 
kiterjedő gazdaságstatisztikai vizsgálatának gondolata. E tudomány további 
alapvető fejlődési szakaszait Lenin művei (,,A kapitalizmus fejlődése Orosz
országban", „Az imperializmus, mint a kapitalizmus legfelsőbb foka", stb.) 
és Sztálin elvtársnak a szocializmusnak a Szovjetunióban bekövetkezett 
fejlődését és győzelmét megvilágító klasszikus munkái határozzák meg. 

Sztálin elvtárs a nyelvtudomány alapvető kérdéseire vonatkozó 
zseniális műveiben élesen bírálta a marxizmust félremagyarázó nyelvész-
kedőket és a talmudistákat „ . . . akik látják a marxizmus betűjét, de nem 
látják annak lényegét, bemagolják a marxizmus következtetéseinek és 
tételeinek szövegeit, de nem értik azok tartalmát".80 

A Sztálin elvtárs által adott kritikának rendkívül nagy jelentősége 
van a statisztikai tudomány további fejlődése szempontjából. Ez a kritika 
arra kötelez, hogy bolsevik kérlelhetetlenséggel harcoljunk a statisztika 
alkalmazására vonatkozóan Marx, Engels, Lenin, Sztálin műveiben adott 
alapelvek és módszerek következetes, termékeny elsajátításáért, harcol
junk a marxizmus-leninizmus mélyreható tanulmányozásáért a statisz
tikában. 

„A marxista-leninista elmélet elsajátítása — tanít Sztálin elvtárs — 
annyit jelent, hogy elsajátítjuk ennék az elméletnek a lényegét és meg
tanuljuk alkalmazni ezt az elméletet a . . . gyakorlati kérdések eldöntésé
nél . . . " 8 1 

'в Len in Művel, 4. kiadás, 2. kötet, 465. old., oroszul. 
so Sztálin: A marxizmus és a nyelvtudomány kérdései, Goszpolitizdat, 1950, 54. old., 
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Szikra, Budapest, 1950, 429. old. 


