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A Nagy Honvédő Háború győzelmének 70. évfordu-
lója alkalmából az orosz állami statisztikai hivatal 
jubileumi kiadványt jelentetett meg Великая 
Отечественная война: Юбилейный статис- 
тический сборник címmel. A statisztikai adatgyűj-
teményt Alekszandr Szurinov, a hivatal vezetője 
mutatta be a Rosszijszakaja Gazeta kormánylapnak 
adott interjújában. A kétszáz oldalas kiadványban 
eddig nem közölt statisztikai adatok láttak napvilá-
got a háborús Szovjetunióra és az Oroszországi 
SZSZSZK-ra vonatkozóan. Az 1940 és 1950 közötti 
időszakot a különböző hivatalos statisztikai évköny-
vekből, történelmi emlékekből, állami és magánle-
véltárak anyagaiból merített, a korabeli statisztikai 
módszertan szerint készült adatokkal mutatják be. 
Az összeállítók: az Orosz Állami Statisztikai Hivatal, 
az Orosz Hadtudományi Könyvtár, a Hadtörténeti 
Tudományos Kutatóintézet és a Nemzeti Kutatási 
Egyetem munkatársai. 

 

Forrás: Великая Отечественная война. Юбилейный 
статистический сборник. Москва, 2015, Росстат. 28. p. 

 
Az adatok tanulmányozása során az olvasó képet 

alkothat a népesség számának nemek és korcso-

portok szerinti változásáról. A kiadványban találha-
tunk adatokat az életkörülményekre, a gazdaságra, a 
szociális szférára, a háború emberi és anyagi veszte-
ségeire vonatkozóan is. Különösen figyelemfelkeltő 
az 1946. évre vonatkozó hipotetikus és tényleges 
adatokat egybevető korfa, amelyből látható, hogy 
bizonyos korcsoportokban a férfiak nem kevesebb, 
mint fele elhunyt a háborúban, illetve hogy draszti-
kusan csökkent a születések száma. A gazdasági mu-
tatókat és a szociális szféra adatait a hátországi régi-
ók szerinti bontásban, illetve a kereskedelmi forga-
lom tekintetében Moszkvára vonatkozóan is az olva-
só elé tárják. Az 1940. esztendő, valamint az 1943 és 
1945 közötti évek gazdasági helyzetét tükröző szá-
mok a megszállt területek jellemzőit is magukban 
foglalják. Több mutatót nemzetközi statisztikai ada-
tokkal is kibővítettek. 

Az orosz adatok összevethetők a háború előtti 
és utáni években az Amerikai Egyesült Államokban, 
Franciaországban, Németországban és Japánban 
mért nem és kor szerinti népesség adataival. 
Ugyanígy összehasonlíthatók a Szovjetunió és a 
fejlett nyugati országok korabeli ipari termelési 
adatai is. Az olvasó képet kaphat arról, hogy a szö-
vetségesek milyen mértében járultak hozzá a győ-
zelemhez, milyen életszínvonalbeli különbségek 
voltak a felek között. A számok távol állnak az ideo-
lógiától, segítik megérteni és az érzelmi lerakódá-
soktól megtisztítani a történelmi folyamatokat – 
fejezte be az orosz statisztikai hivatal elnöke. 

A kötet kézbe vehető a KSH Könyvtár idegen 
nyelvű olvasótermében. 
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