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A Statisztikai Szemle fennállásának nyolcvanadik esztendeje alkalmából a szerző – ko-
rábbi kutatások eredményeinek és belső dokumentumok felhasználásával – áttekinti a folyó-
irat megszületésének, létrejöttének körülményeit, hagyományos és újabb szerkesztési jellem-
zőit, majd ismerteti a jelen céljait és a jövőbeni terveket. 

TÁRGYSZÓ: Statisztikai Szemle. Nyilvánosság. A Statisztikai Hivatal története. 

uszonöt éves fennállása idején, 1896-97-ben a magyar Központi Statisztikai Hiva-
tal – az időszakonként megjelenő pénzügyi nehézségek ellenére – Európa-szerte elismert 
eredményeket mondhatott magáénak. A vezető magyar statisztikusok Keleti Károllyal, 
Kőrösy Józseffel és Hunfalvy Jánossal az élen, már az 1870-es években megalapozták a 
magyar hivatalos statisztika nemzetközi jó hírét, és mondhatjuk, hogy a nemzetközi sta-
tisztikai élet köztiszteletnek örvendő és aktív résztvevői voltak. A XIX. század végén és 
az első világháborút megelőző években a magyar hivatalos statisztikai tevékenység az or-
szág társadalmi-gazdasági életének egyre nagyobb területére terjedt ki. 1872-től rendsze-
resen megjelentek az összefoglaló évkönyvek, később a zsebkönyvek, a havi és időszaki 
jelentések adattárai és elemzései. A statisztika a tudományos életben is megfelelően kép-
viseltette magát, éppúgy jelen volt a Magyar Tudományos Akadémián, mint a nemzetkö-
zi statisztikai kongresszusokon (1872-ben a szentpétervárin, majd 1876-ban a 
budapestin), illetve ezek utódintézményében, az 1885-ben megalakult Nemzetközi Sta-
tisztikai Intézetben.1  

E sikeres fejlődés eredményeképpen, az 1920-as évek elején, már több mint fél évszá-
zada fennállt és működött a Hivatal, azonban önálló szakmai tudományos, tájékoztató fo-
lyóirata még mindig nem volt a hivatalos statisztikának. Pedig már  1860-ban, a Magyar 
Tudományos Akadémia Statisztikai Bizottmányának megalakulásakor felmerült annak 
szükségessége, hogy a bizottsági tagok értékes tanulmányaikat az érdeklődők számára köz-
zétegyék. Erre átmenetileg alkalmasnak is bizonyultak az 1861-ben megindított és 
Hunfalvy János egyetemi tanár, a bizottság titkára, majd Keleti Károly, a Statisztikai Hiva-
tal első igazgatója által szerkesztett Statisztikai Közlemények, illetve a Statisztikai és Nem-
zetgazdasági Közlemények c. periodikák. A Statisztikai Közlemények nemcsak tanulmányo-
   

1 Tagjai ekkor magyar részről Keleti Károly, Hunfalvy János, Kőrösy József voltak. Kármán V. (1973): A Nemzetközi 
Statisztikai Intézet 1973. évi bécsi kongresszusa elé. Statisztikai Szemle, 51. évf. 2. sz. 181–191. old. 
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kat közölt, hanem a hazai és külföldi statisztikai eseményekről is beszámolt, és időnként 
ismertette a külföldi statisztikai folyóiratokat is. „…tehát a statisztikai folyóirat szerepét töl-
tötte be, és így volt ez egészen az első világháború végéig, bár neve és szerkesztője több-
ször változott, sőt 1894-től kiadója is. Ekkor ugyanis a Magyar Közgazdasági Társaság vet-
te át kiadását, szerkesztője azonban a Statisztikai Hivatal vezetője volt.”2 

 Thirring Gusztáv „Akadémiánk és a hazai statisztika” című akadémiai székfoglaló 
dolgozatában így foglalja össze a statisztika intézményesítésének előtörténetét.3  

„Csengery Antalé az érdem, hogy az 1860. május 7-én tartott osztályülésben tett indítvá-
nyával az új korszellem által kívánt rendszeres statisztikai adatgyűjtésen alapuló munkásság 
megindítására a lökést megadta. Találóan jegyezte meg, hogy a hazai statisztika megteremtése 
éppen úgy nem várható idegen kezektől, mint ahogy a magyar történettudományt is csak hazai 
tudósok művelhetik. A közállapotok helyes megismerése nemzeti érdek, s egy e célra alakítan-
dó bizottság éppen oly szolgálatot teend a nemzeti tudománynak, mint az ugyanakkor megala-
kult történettudományi vagy a két évvel idősebb archæológiai bizottmány. E fontos érdek ápolá-
sára tehát Csengery indítványára megalakult az Akadémia Statisztikai bizottmánya, melynek 
feladatává tétetett a magyar korona országaira vonatkozó mindennemű adatoknak gyűjtése, ren-
dezése, megbírálása, más államok adataival való egybevetése és azok közzététele által Magyar-
ország lehetőleg hű statisztikai megismertetésének előmozdítása és a változó közállapotoknak 
állandó megfigyelése.4 Helyesen fogta fel a bizottmány feladatát Toldy Ferenc titoknok, amidőn 
1860. október 12-én előterjesztett jelentésében úgy nyilatkozott, hogy a statisztikának, mint a 
nemzeti önismeret gazdag forrásának, nem szabad a politika szolgálójának lenni, hanem ellen-
kezőleg egyik vezetőjéül van hivatva szolgálni. A statisztika – írja a Statisztikai Közlemények I. 
kötetének előszavában – tudományosan kezelve egyfelől magasabb természeti törvények felis-
merésére vezet, másfelől a státusférfiúnak vezérpontokat szolgáltat a társadalom mindennemű 
érdekei pontosb felismerésére és kifejtésére. 

A Statisztikai bizottmány 1860. június 9-én tartotta alakuló ülését, amelyben elnökévé 
gr. Dessewffy Emilt, alelnöknek Korizmics Lászlót választotta meg. A bizottság tagjai voltak 
Csengery Antal, Galgóczy Károly, Hunfalvy János, Kautz Gyula, Konek Sándor, Lónyay 
Menyhért gr. és Weninger Vince, előadójául, jegyzőjéül és kiadványainak szerkesztőjéül 
Hunfalvy János választatott meg. A bizottmány legfontosabb feladata lévén az adatgyűjtés 
forrásainak és eszközeinek megállapítása, elsőben is a bécsi statisztikai hivataltól kívánta be-
szerezni a Magyarországra vonatkozó s általa még fel nem dolgozott népmozgalmi statiszti-
kai adatoknak átengedését, azután pedig az állami, egyházi, igazságügyi és egyéb hatóságo-
kat, testületeket, egyesületeket és intézeteket, a kereskedelmi és iparkamarákat, a hitelintéze-
teket, az iskolákat s egyéb intézményeket kívánta a rendszeres adatszolgáltatás körébe be-
vonni. Az első kívánsága nem teljesült, a hazai hatóságok és intézetek adatszolgáltatása 
azonban csakhamar megindult s eléggé kielégítő eredménnyel járt… 

A begyűlt anyag közlésére a bizottmány Statisztikai Közlemények címen külön kiad-
ványt indított meg, melyet 1000 példányban nyomatott, évente 4 tízíves füzetben, évi 1 forint 
előfizetési ár mellett. A Közlemények szerkesztését Hunfalvy Jánosra bízta, aki e feladatát a 
legkitűnőbben oldotta meg. A Statisztikai Közlemények a magyar közállapotok ismeretének 
alapvető forrásmunkájává váltak, melyek a hatvanas évek Magyarországának minden irány-
ban leghűbb képét adják. 1861-től 1864-ig hat kötet jelent meg mintegy 70 nagyobb tanul-
mánnyal, melyek Magyarország közviszonyait minden irányban megvilágítják. 

1865-től kezdve a Közlemények irányában némi változás állott be. A Statisztikai bizott-
ság azon meggyőződésre jutott, hogy a statisztikai adatok egybeállításánál és feldolgozásánál 
okvetlenül a nemzetgazdaság elveit kell zsinórmértékül alkalmazni és másfelől a nemzetgaz-

   
2 A Magyar Statisztikai Szemléről. Kézirat.  Szerző és év megjelölése nélkül. (Gyulay Ferenc hagyatékából.) 
3 Thirring G. (1927): Akadémiánk és a statisztika. ( Akadémiai székfoglaló.) Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. 

22–25. old. 
4 Statisztikai Közlemények, I. kötet. 1860. III. oldal. 
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daságnak a maga tételeit statisztikai adatokkal kell igazolnia és támogatnia. Statisztika és 
nemzetgazdaság tehát szoros kapcsolatban vannak, egyik sem lehet el a másik nélkül. Innen 
van, hogy a Közlemények eddigi hat kötetében a nemzetgazdasági szempontokat elmellőzni 
nem lehetett, hogy azokban olyan értekezések is találkoznak, melyek inkább nemzetgazdasá-
gi, mint sem szorosan vett statisztikai dolgozatok.5 A bizottság tehát elhatározta, hogy ezen-
túl a nemzetgazdaság körébe vágó kérdések megvitatásával tüzetesen fog foglalkozni és fü-
zeteiben tisztán nemzetgazdasági értekezéseket is fog közölni, melyek a tudomány legújabb 
és legérdekesebb vívmányainak és hazánk közviszonyait kiválólag érdeklő közgazdasági 
kérdések megvitatására fognak kiterjedni. Ennek megfelelőleg a bizottság a Közlemények-
nek új folyamát indította meg Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények címén. A Köz-
lemények szerkesztője továbbra is Hunfalvy János maradt de a VI. kötettől kezdve (1869) – 
Hunfalvy szemeinek gyengesége miatt – Keleti Károly vette át a szerkesztést. Az irányválto-
zásnak megfelelőleg újjáalakított bizottság elnöke gróf Dessewffy Emil, alelnöke Korizmics 
László maradt, tagjai lettek a régi bizottságból megmaradt Csengery, Galgóczy, Hunfalvy, 
Kautz, Konek, Lónyay, és Weningeren kívül Barsi József, Keleti Károly, Szathmáry Károly, 
Tormay Károly és Trefort Ágoston. A Statisztikai és Nemzetgazdasági Közleményekből 
1871-ig 8 kötet jelent meg, 65 nagyobb tanulmánnyal és számos apróbb közleménnyel és hír-
rel.” – írja Thirring Gusztáv.  

Mint az idézett részletből is látható, a hazai statisztikáról szóló rendszeres tájékozta-
tást lényegében a Magyar Tudományos Akadémia vállalta magára 1871-ig, az önálló Or-
szágos Statisztikai Hivatal létrejöttének királyi jóváhagyásáig. 

Keleti Károly, a Hivatal létrehozásán fáradozva, a különböző felterjesztésekben és 
emlékiratokban mindig kitért ugyan az adatok közzétételének fontosságára és ennek 
módjára, tanulmányozta a fejlett országok gyakorlatát, 1867-ben mégis azt a következte-
tést vonta le, hogy a statisztika eredményei közlésének kialakult gyakorlata nem szorul 
változtatásra.6 

„Nálunk egyelőre külön közlöny megindítása nem látszik szükségesnek, de a kezdetben 
csak gyéren használható, mert meg nem bízható, habár nagy számmal levő adatokra nézve 
ajánlatosnak sem. A statistikai kisebb közleményekre a miniszterium által megindítandó hi-
vatalos lap nagyobb, tudományos czikkekre az akadémia statistikai bizottsága által kiadott 
statistikai és nemzetgazdasági közlemények volnának használhatók, ha ugyan az akadémia 
erre rááll, mi egyébiránt remélhető, mely esetben úgyis szűk budgetjéhez a kormány némi 
pótlással járulhatna, hogy most évenkint csak 3-4 füzetben megjelenő közlemények legalább 
hat füzetben jelenhetnének meg.”  

Ezen kívül, arra is kitér Keleti, hogy  

„Ajánlatos volna mindamellett ily szakközlöny, ha a magyar összes miniszterium min-
den nemzetgazdasági érdekű közleményei és adatai ebben jelenhetnének meg, mely esetben 
e közlöny a hivatalos statistika eredményeire és e szakba vágó tudományos értekezések köz-
zétételére is használható levén, a kellő összhang végett azonban okvetlenül a statistikai hiva-
talban szerkesztetnék, nehogy eltérő adatok által a közönség bizalma magyar hivatalos köz-
lemények iránt megingattassék…”  

A Hivatal tervezett költségvetési előirányzatában pedig évi 1000 forintot jelöl meg 
költségpótlék címen „…költségpótlék az akadémia statistikai közleményeire 1000 frt. 
   

5 Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények, I. kötet, 1865. III. oldal. 
6 Keleti, K. (1867): Vélemény a magyar statisztikai hivatal szervezéséről. (Első emlékirat. 1867. március 10.) 
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(vagy pedig szakközlöny adatnék ki, melynek költsége 2 ívet számítva havonkint körül-
belül ugyanannyi)”. Idézi: Bokor, G. (1896): A magyar hivatalos statisztika fejlődése és 
szervezete. Országos M. Kir. Statisztikai Hivatal. Budapest Pesti Könyvnyomda-
Részvénytársaság (22–23. old.).  

Az anyagiak azonban szűkösek voltak. Az 1868-ban írt, „Javaslat a statisztikai szak-
osztály működésének szervezésére” című írásában7 Keleti így foglalja össze véleményét 
és – jobb híján – szükségmegoldási ajánlásait az adatok közzétételéről:  

„Miután a közönség elkerülhetetlen részvéte a hivatalos statistika iránt csak úgy kelthető 
fel legbiztosabban, ha a közönség ily hivatal vagy szakosztály létezéséről s mikénti működé-
séről mielőbb tudomást szerez: felette szükséges, hogy a statistikai szakosztály 
hovahamarább közleményekkel léphessen a közönség elé.  

A meglevő és még várható anyag, valamint az igénybe vehető erők ismerete valószínűvé 
teszi, hogy ily közlemények még a folyó évről is megjelenhessenek. Miután azonban az or-
szágos statistikára eddigelé szánt költség szerint külön közlöny kiadása aligha lehetséges, 
hogy a kitűzött czél mégis, a jelen eszközök igénybevétele mellett is megközelíthető legyen, 
a következők volnának figyelembe veendők:  

Van ugyanis a meglevő anyag között, s a várható is körülbelül hasonló lesz – olyan, 
mely érdekes ugyan, de külön feldolgozást nem igénylő adatokból áll. Ezek egyszerűen a 
„Budapesti Közlöny” egy külön rovatában volnának közlendők. E rovat megnyitásakor némi 
bevezetésben tudtára lehetne adni a közönségnek, hogy ezek a ministérium statistikai szak-
osztályából kerültek, s időnként ismételtetni fognak; van továbbá olynemű anyag, mely egy-
egy tárgyat kimerít ugyan, de tudományos földolgozást igényel. Ily adatok ki volnának adha-
tók akár az osztálytagok, akár a tanácstagok valamelyikének feldolgozás végett, és az illető 
munkás neve, de a statist. szakosztály felülőrködése s így mintegy czégje alatt a M. Tud. 
Akadémia „Statistikai és Nemzetgazdasági Közleményei”-ben láthatnának napvilágot; 

van végre oly anyag, mely az ország legkülönbözőbb vidékeiről kerülvén s a legkülönfé-
lébb tárgyakra vonatkozván, csak évkönyv alakjában volna összeállítható és hasznosítható.” 

Ezekből a gondolatokból kitűnik Keleti tágabb tájékoztatási koncepciója. Már a köz-
lemények, adattárak műfajára is történik utalás. 

Keleti tehát a tájékoztatásban  szükségesnek tartotta az ország közállapotairól szóló 
évi összefoglaló jelentést éppúgy, mint egy szakközlöny meglétét. Az előbbi kiadása 
„Kormányjelentés” címen 1897-ben, a XXXV. tv. alapján meg is kezdődött, az utóbbi 
azonban még váratott magára. 

Végül is a Statisztikai Szemle magalapítása és rendszeres kiadása csak a XX. század 
első negyedében valósult meg. A legfőbb akadályok között nem kis részben az első vi-
lágháború négy nehéz évét, az ezt követő forradalmat, valamint a trianoni békét és követ-
kezményeit kell megemlíteni. Az már a történelem furcsa játéka, hogy közvetve bár, de 
mégis ez utóbbi tényezők segítették a folyóirat létrejöttét, sőt nemcsak a folyóiratét, ha-
nem a Magyar Statisztikai Társaságét is. A dokumentumok szerint a XIX. századi szel-
lemi gyökerek még élők és erőteljesek voltak, amikor a „külön társaság” létrehozásának 
eszméje újra és újra, már az első világháborút megelőző években is felmerült.8  

1922-re a kormányzat elérkezettnek látta az időt arra, hogy megkísérelje megtalálni 
az ország elfogadható helyét az európai gazdasági-politikai-kulturális életben a kialakult 
   

7 Hivatalos statisztikai közlemények. I. évf. I. füzet. Pesten 1868. Emrich Gusztáv magy. akad. nyomdásznál. 6. old. 
8 Thirring, L.: Visszaemlékezések az egykori Statisztikai Társaságra és a Népességtudományi Csoportra. Budapest. 

Ismertette  dr. Gyulay Ferenc (1981), Statisztikai Szemle, 59. évf. 7. sz. 759–762. old.) 
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körülmények között. A külügyi politika ebben a munkában jelentős szerepet juttatott a 
statisztikai hivatalnak és munkatársainak. Ugyanis a jó szakmai hírnévnek örvendő in-
tézmény és köztiszteletben álló tagjai már korábban jelentős nemzetközi tekintélyt vívtak 
ki, amelyet sem a háború, sem az azt követő évek eseményei nem tudtak kikezdeni. Így 
azután a „külön közlöny” és a „külön társaság” létrejöttéhez a Külügyminisztérium egy 
igen fontos kezdeményezése adta meg a döntő lökést. 1921. március 29-én kelt, 20.282. 
pol.kir.sz. leirata szerint: „…a külügyminiszter a m. kir. Központi Statisztikai Hivatal fi-
gyelmébe ajánlja a statisztika külföldi szerveivel való kapcsolatok újrafelvételét és lehető 
mélyítését, mert a felvilágosító munka, amely hivatva van a külföldön eloszlatni a rólunk 
alkotott rossz véleményt és helyes megvilágításban mutatni be országunk helyzetét, talán 
a statisztika útján a tudományos statisztika nemzetközileg szervezett hálózatán keresztül 
érheti el a legszebb eredményeket.”9 

Nehéz feladat hárult a Központi Statisztikai Hivatalra. Különösen kiviláglik ez, ha 
visszautalunk az ekkor még érvényben levő 1897. évi XXXV. (második) statisztikai tör-
vényre, mely egyértelműen kiállt a statisztika függetlenségének és politikamentes-
ségének megőrzése mellett. Az ún. első előértekezlet vitái során10 a külügyi ajánlás egy 
Hivatalon belüli nemzetközi osztály létrehozását, és egy ugyanott szerkesztett – a külföld 
számára szóló, francia nyelvű – folyóirat kiadását javasolta. Szabóky Alajos, a Hivatal 
igazgatója azonban megvilágította a jelenlevők előtt, hogy „…e kényes feladat megoldá-
sára (többek között például külföldi magyar vonatkozású, esetleg ellenséges beállítottsá-
gú publikációk nyilvántartására, az illetékes szervek tudomására hozatalára), a politika-
mentességre és tudományos objektivitásra törekvő Hivatal nem vállalkozhat. Felszólalá-
sában a külföldi szakirodalom figyelemmel kísérését a Hivatal nevében elvállalta, de 
hangsúlyozta – és ezzel megadta a tárgyalások alaphangját –, helyesebbnek látja, ha a kí-
vánt folyóirat kiadásáról is – >minden hivatalos vagy félhivatalos látszat elkerülése céljá-
ból< – a Statisztikai Hivataltól teljesen függetlenül működő statisztikai társaság gondos-
kodnék.”  

E szálat felvéve szőtte tovább a gondolatot Buday László, aki felismerte a régen óhaj-
tott Statisztikai Társaság megalakításának lehetőségét, „…mely a tervezett külföldi folyó-
irat számára is biztosítaná a > semleges égiszt <”.11 Ezt követően, fokozatosan haladva, 
kidolgozták a Magyar Statisztikai Társaságnak és francia nyelvű12 folyóiratának tervét, 
melyhez a Hivatal, erejéhez mérten, megadta a pénzbeli, szellemi és szervezési támoga-
tást. Ez volt az a lélektani pillanat, amikor a szervezők, mindenekelőtt Buday László és 
Szabóky Alajos elérkezettnek látták az időt a magyar nyelvű szakfolyóirat létrehozására 
is, melynek gondozását és kiadását a Központi Statisztikai Hivatalban látták megfelelő-
nek. Ugyanazt az alkalmat kihasználva, mellyel elindították a Magyar Statisztikai Társa-
ságot és folyóiratát a Revue, (később) Journal de la Société Hongroise de Statistique-et, 
útjára bocsátották a Hivatal folyóiratát is, az 1923. január-februári kettős számával meg-
   

9 Gyulay, F. (1990): A Magyar Statisztikai Társaság története (1922–1949). Statisztikai Szemle, 68. évf. 10. sz. 770. old. 
10 Az 1921. július 13-i értekezlet résztvevői: Szabóky Alajos a Hivatal igazgatója, Buday László egyetemi tanár, a Hivatal 

korábbi igazgatója, Bánlaky Adorján aligazgató, Laky Dezső min. osztálytanácsos (KSH), Gerevich Zoltán min. osztálytanácsos 
(Külügyminisztérium) és Elekes Dezső min. s. fogalmazó. Lásd a 9. lábjegyzetet. 

11 Lásd a 9. lábjegyzetet. 
12 A nemzetközi statisztikai élet hivatalos nyelve hosszú ideig a francia volt. Ezért lett a Magyar Statisztikai Társaság 

idegennyelvű folyóirata a Revue, (később) Journal de la Société Hongroise de Statistique. A folyóiratot a Külügyminisztérium 
és egyéb intézmények is támogatták. Alapítása Buday László nevéhez fűződik. 1932 után német és angol nyelven is közölt 
tanulmányokat. 
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jelenő első rendszeres magyar nyelvű statisztikai havi szakfolyóiratot, a Magyar Statisz-
tikai Szemlét. 
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Az első szám előszavában,13 Szabóky Alajos a következő gondolatokkal bocsátotta 
útjára a folyóiratot: 

 
   

13 Előszó. Megjelent: Magyar Statisztikai Szemle 1923. évi. 1–2. szám 1– 2. old. 
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A folyóirat elvi szerkesztését azóta is a Központi Statisztikai Hivatal mindenkori ve-
zetője (előbb igazgatója, 1929-től elnöke) irányítja. A szerkesztési munkálatok közvetlen 
irányítói a kezdetektől a következők voltak: dr. Dobrovits Sándor (szerkesztő, 1923. évi 
1. sz. – 1939. évi 5. sz.); dr. Elekes Dezső (szerkesztő, 1939. évi 6. sz. – 1944. évi 12. 
sz.); dr. Thirring Lajos (felelős szerkesztő 1945. évi 1. sz. – 1948. évi 12. sz.; ezen idő-
szakban az 1948-as év folyamán Thirring mellett dr. Elekes Dezső főszerkesztő); Péter 
(Pikler) György (szerkesztő, 1949. évi 1. sz. – 1954. évi 7. sz.); Rédei Jenő (felelős szer-
kesztő, 1954. évi 8. sz. – 1959. évi 2. sz.); dr. Kenessey Zoltán (felelős szerkesztő, 1959. 
évi 3. sz. – 1967. évi 3. sz.); dr. Gyulay Ferenc (felelős szerkesztő 1967. évi 4. sz. – 
1973.  évi  6. sz.; főszerkesztő, 1973. évi 7. sz. – 1990. évi 3. sz.); Visi Lakatos Mária 
(főszerkesztő, 1990. évi 4–5. sz. – 1998. évi 12. sz.); dr. Hunyadi László (főszerkesztő, 
1999. évi 1. sz., jelenleg is).  

Az 1954. évi 8. számtól az 1973. évi 6. számig terjedő időszakban a felelős szerkesztő 
mellett főszerkesztők Péter György és Huszár István elnökök voltak. A szerkesztésben 
szerkesztőbizottság először 1948-ban vett részt egy éven át. Később, a felelős szerkesztői 
és a főszerkesztői titulusok kialakításával egyidejűleg újra létrehozták a szerkesztőbizott-
ságot. Az 1973. évi 7. számtól kezdve a bizottság elnöke a Központi Statisztikai Hivatal 
mindenkori elnöke, a felelős szerkesztői státus pedig megszűnt. 

A folyóirat tízéves fennállása alkalmából, az 1933. évi 1. számban (48–49. old.) dr. 
Dobrovits Sándor, a Hivatal akkori elnöke14 foglalta össze a követendő célt és a megva-
lósulást. 

1948 végén Péter György lett a Hivatal elnöke, aki az intézmény átszervezésével 
együtt a Statisztikai Szemlét is „újjászervezte”. Féléves szünet után, vállalva a folyama-
tosságot, XXVII. évfolyamként 1949-ben újra indult a folyóirat.  

Az 1950-es évek második felében a közgazdasági és társadalmi reformtervek megindu-
lása idején (melynek egyik vezető alakja éppen Péter György lett) a Statisztikai Szemle, 
mint ahogy maga a statisztika is, viszonylag gyorsan válaszolt az új típusú szakmai és tu-
dományos igényekre. Ezt követően már nemcsak a tervteljesítés adatairól számolt be, ha-
nem kielégítette és bemutatta a gazdaság irányítása részéről jelentkező, a bonyolult társa-
dalmi-gazdasági jelenségek tudományos vizsgálatához szükséges adatigényeket is. Miután 
lehetővé vált a matematikai módszerek közgazdasági alkalmazásának vizsgálata, kutatása, a 
Szemle készen állt ezek eredményeinek megjelentetésére. Az egyre több témára kiterjedő 
adatgyűjtések és elemzések (háztartás-statisztika, gazdasági jelzőszámok, társadalmi réteg-
ződés jelzőszámok, jövedelem- és fogyasztáskutatás, input-output elemzések, nemzetközi 
összehasonlítások módszertana) bemutatása is teret kapott lapjain. 

Ha áttekintjük a korabeli külföldi társfolyóiratokat, megállapíthatjuk, hogy a Sta-
tisztikai Szemle „…a tisztán adatközlő és a tisztán (matematikai statisztikai vagy 
ökonometriai jellegű) módszertani folyóiratok között sajátos helyet foglal el. …az 
egyetlen olyan statisztikai folyóirat, amely az alkalmazott metodikát tekintve különbö-
ző színvonalú elemzéseket, modern kutatási eljárásokat tárgyaló módszertani tanulmá-
nyokat, történeti dolgozatokat, és nagymennyiségű nemzetközi módszertani informáci-
ót közöl havonta.”15 
   

14 Az 1929. évi XIX. tv. (sorban a harmadik statisztikai törvény) óta a Hivatal mindenkori vezetőjét elnök megnevezés 
illeti. 

15 Beszámoló a Statisztikai Szemléről. Kézirat. é.n. (Gyulay Ferenc hagyatékából.) 
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A folyóirat máig is érvényes belső rovatszerkezete, szerkesztési elvei, tipográfiája 

1962-ben alakult ki. Ekkor létesültek a hosszabb tanulmányok közlését szolgáló „Statisz-
tikai elemzések” és a „Módszertani tanulmányok” elnevezésű rovatok, valamint, nem 
sokkal később, a „Történeti dolgozatok” rovat, mely statisztikatörténeti és történeti sta-
tisztikai tanulmányok közlésre biztosított és biztosít ma is helyet. 

A „Szemle” rovat statisztikai szervezési kérdésekről, konferenciákról, kongresszusok-
ról, a statisztika hazai és nemzetközi tudományos és közéleti eseményeiről számol be. 
Ezen belül a „Magyar szakirodalom” és a „Magyar nyelvű szakirodalom” rovatok recen-
ziókat közölnek a frissen megjelent szakkönyvekről. A „Statisztikai hiradó” kinevezések-
ről, kitüntetésekről, egyéb személyi és szervezeti jellegű és a nemzetközi kapcsolatokat 
érintő hírekről, valamint a statisztikai kiadványokról tudósít. A „Statisztikai irodalmi fi-
gyelő” pedig a külföldi társfolyóiratok egyes, érdeklődésre számot tartó cikkeit, tanulmá-
nyait ismerteti. Válogatott tájékoztatót nyújt ugyanakkor (a KSH Könyvtár és Dokumen-
tációs Szolgálattal együttműködve) a külföldi társfolyóiratok tartalomjegyzékéről és a 
könyvtárba beérkezett friss szakmai anyagokról. Az előbbiről a „Külföldi folyóiratszem-
le”, az utóbbiról pedig a „Bibliográfia” című kéthavonta váltakozóan megjelenő rovatok 
tájékoztatnak.  

Az „Eltűnt statisztikák nyomában” című rovatban, 1990 óta a Szemle korábbi, ám el-
felejtett, de az idők változásával újra aktuálissá, érdekessé váló anyagaiból jelent meg vá-
logatás. 1991-ben összeállította a szerkesztőség az egykori „Gazdasági jelzőszámok” cí-
mű adatközlés felújításnak tervét is, azonban azt végül a Hivatal Gazdaság és Statisztika 
című folyóirata valósította meg. Új, rövidebb közlési formaként szolgált a „Statisztikusok 
egymás között” és a „Statisztikai egypercesek” rovat is, amely a még ki nem forrt, de a 
nyilvánosság kontrolljára igényt tartó elemzési vagy szervezési kérdésekkel foglalkozó 
gondolatokat és egy-egy aktuális témát érintő rövidebb adatközlő vagy problémafelvető 
írást adott közre.  

1963-ban első ízben került olvasóink kezébe a Statisztikai Szemle Repertóriuma című 
kiadvány, mely tartalmazta az 1923-tól 1962-ig megjelent cikkek szakszerű bibliográfiá-
ját. 1964-ben pedig napvilágot látott a külföldi könyvekről és cikkekről, a „Statisztikai 
irodalmi figyelő” rovatban közölt ismertetések bibliográfiája is. A szerkesztőség munka-
társai (1998-ban a Könyvtár dolgozói közreműködésével) azóta is ötévenként elkészítik a 
repertóriumot és az év valamelyik számának mellékleteként közreadják. A repertórium-
köteteket név- és tárgymutató egészíti ki. (A jövőben CD-ROM alakjában a teljes reper-
tóriumanyagot tervezzük közzétenni.) 

A szerkesztőség szorosan a Hivatal szervezetéhez tartozik, de mint önálló egység 
közvetlenül az elnök felügyelete alatt végzi munkáját. Ily módon biztosítható egyszerre 
működésének két alapvető feltétele: a szilárd anyagi bázis, illetve a pártatlanság, az egész 
statisztikai szakma képviselete. Ezt a célt szolgálja a tekintélyes szerkesztőbizottság is, 
melynek tagjai, főként tanácsadói és lektori minőségben, tevőlegesen közreműködnek a 
szerkesztésben. Az is a tudományosság erősítését és a „belterjesség” elkerülését szolgálta 
és szolgálja, hogy a mindenkori főszerkesztői törekvések egyre szélesítették és szélesítik 
ma is a szerzői kört a Hivatalon kívüli szakemberek szerzőül való megnyerésével. Mind a 
tudománnyal, mind az oktatással, elsősorban az egyetemeken (mindenek előtt a Budapes-
ti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem) és a Magyar Tudományos Aka-
démián keresztül tartja a kapcsolatot a szerkesztőség. Épp ilyen fontosnak ítéli a Magyar 
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Statisztikai Társaság munkájának nyomon kísérését és az intézmény egykori saját lapjá-
nak, a Journalnak pótlását is. Természetesen a KSH vidéki igazgatóságain keresztül a fő-
városon kívül folyó munkák eredményeinek közlése előtt is nyitva áll a folyóirat. Ebből 
is következik, hogy egyúttal „szellemi műhely” is, mely – a szerzői önállóság tiszteletben 
tartásával – tanítani és nevelni igyekszik.  

Harminc évvel ezelőtt, a Hivatal akkori elnöke, Huszár István  is kiemelte ezeket a tö-
rekvéseket a folyóirat szerkesztési elveiben16 

„Ma a Statisztikai Szemle a hivatásos statisztikusoknak, a statisztikai adatokat felhaszná-
ló vezetőknek és tudományos kutatóknak, valamint a statisztika iránt érdeklődő nagyközön-
ségnek fontos tudományos fóruma. Ösztönzéseket kaphatnak belőle új kutatásokra, tájéko-
zódnak a statisztika tudományának külföldi és hazai állásáról, a legújabb magyarországi 
vizsgálatokról és a bevezetett statisztikai módszerekről, megvitatják ezeknek eredményeit.  

Fel lehet vázolni annak „modelljét”, hogyan jelentkezik egy-egy új tudományos téma 
vagy elemzési módszer a Statisztikai Szemle hasábjain, a különböző rovatokban, és hogy a 
folyóirat így hogyan tükrözi és egyben hogyan segíti elő a tudományos fejlődést. 

1. Egy-egy új téma vagy módszer először leggyakrabban a „Statisztikai Irodalmi Figye-
lő” rovatban jelenik meg. Ez a rovat ugyanis gyors, majdnem „naprakész” áttekintést nyújt a 
statisztika állásáról a világon. Bár előfordult, hogy magyar tudósok lényegesen hozzájárultak 
önálló eredményekkel a statisztika tudományának világméretű fejlődéséhez (gondoljunk pél-
dául Kőrösy Józsefre, Keleti Károlyra, Vízaknai Antalra vagy Jordan Károlyra), mégis na-
gyon természetesen legtöbbször külföldről kapjuk az első ösztönzéseket, ötleteket az új tu-
dományos témákra és módszerekre, amelyeket azután a hazai viszonyoknak megfelelően 
alakítunk át, fejlesztünk tovább. Éppen ezért volt nagy jelentősége annak, hogy az irodalmi 
ismertetések rovata 1957-ben megindult, majd 1962 óta havonta jelenik meg. Ennek – a 
Központi Statisztikai Hivatal Könyvtárának gazdag folyóirat- és könyvgyűjteményére tá-
maszkodó – rovatnak ablakán keresztül tájékozódunk. Ha áttekintjük az utolsó számokban e 
rovat tartalmát, látjuk, milyen kérdések foglalkoztatják a statisztika tudományát más orszá-
gokban és egyben nálunk is. Csak néhányat említek meg: gazdasági előrejelzés, a tudomány 
gazdaságtana, a műszaki fejlődés, a termelési függvények becslése, a termelői árak előrejel-
zése, a lakossági kereslet előrejelzése, az információelmélet, egyes társadalmi rétegek életkö-
rülményei, a továbbtanulási modellek, a környezeti hatások elemzése input-output módszer-
rel, a különböző nemzetközi összehasonlítások stb. 

2. Az irodalmi ismertetések rovatában való megjelenésnél nem sokkal későbben (egyes 
esetekben még előbb is) jelentkezik az új téma vagy módszer a „Módszertani Tanulmányok” 
rovatban. Egy összefoglaló tanulmány rendszerzetten áttekinti a világirodalmat az új téma 
vagy módszer vonatkozásában, értékeli a nálunk is felhasználható elemeket, a magyarországi 
alkalmazási lehetőségeket, esetleg már javaslatokat is tesz a magyarországi felhasználásra. 
Példaképpen említhetem az ebben a számban megjelent tanulmányt a társadalomstatisztikai 
rendszerek felépítéséről (Andorka–Illés), a környezet statisztikai megfigyelésének kérdéseit 
felvető tanulmányt (Drechsler, XLIX. évf. 8–9. sz.), valamint a Bayes-módszereket bemuta-
tó tanulmányt (Theiss, XLIX. évf. 11. sz.). Az első kettő egy-egy fontos új statisztikai kutatá-
si témát, illetve a meglevő adatoknak rendszerbe foglalását írja le a legfrissebb külföldi tö-
rekvésekre utalva és a magyar felhasználás lehetőségeit boncolgatva, a harmadik pedig egy 
nagy jelentőségű  új módszertani kezdeményezést mutat be. 

3. Nagyon helyeselni lehet, ha a statisztikus – amikor egy új témát tanulmányozni kezd – 
felméri, hogy milyen hasonló kezdeményezések fordultak elő a magyar hivatalos statisztika 
korábbi munkájában, milyen szempontok vezették évtizedekkel ezelőtt a statisztikusokat, mi-
lyen eredményekre jutottak, amelyeket sok esetben nagyon értékesen lehet a mai magyar 
adatokkal összehasonlítani. Utalnék például a budapesti szegényügynek Kőrösy által végzett 

   
16 Huszár, I.(1972):A statisztikai tudomány és a Statisztikai Szemle. Statisztikai Szemle, 50. évf. 4. sz. 344–358. old. 
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vizsgálatait bemutató statisztikatörténeti tanulmányra (Cseh-Szombathy, XLVII. évf. 11. sz.) 
vagy a két világháború közötti budapesti és országos társadalmi mobilitási adatoknak Laky 
régi munkáját felhasználó bemutatására (Andorka, XLIX. évf. 10. sz.), vagy a 
nemzetivagyon-számítás történetét tárgyaló tanulmányra (Hajpál, XLVII. évf. 2. sz.). Mind a 
három témakörben új statisztikai kutatásokat végzünk, a két világháború közötti statisztikai 
felvételek és elemzések újraátgondolása sok módszertani tanulásággal szolgálhat és összeha-
sonlítható anyagot is adhat.  

A „Történeti Dolgozatok” rovatnak emellett van egy másik szerepe is: történelmi tanul-
mányokat közöl a rendelkezésünkre álló statisztikai adatok alapján. Ezek a tanulmányok 
nagymértékben előrelendítik a történelemtudományt is, és bizonyítják a korszerű statisztikai 
megközelítésű történeti kutatások lehetőségét Magyarországon. Utalnék például a magyaror-
szági XVIII–XIX. századfordulói munkaerőhelyzetre, azt is mondhatnánk: a foglalkozási és 
társadalmi összetételt adatokra támaszkodva bemutató tanulmányra (Dávid, XLIX. évf. 6. 
sz.), valamint a XVIII. század végi Magyarországra vonatkozó, statisztikai táblák ismerteté-
sére (Ember, XLIX. évf. 12. sz.). 

Fontos szerepe ennek a rovatnak az olyan tanulmányok közlése is, amelyek a magyar 
statisztikai tudomány elmélettörténeti hátterét mutatják ki (Szabady, XLV. évf. 8–9. sz., 
Horváth Róbert, XLVIII. évf. 1. és 2. sz.). 

4. A statisztikai tudomány továbbfejlődésének első mozzanatai, lépései gyakran tükrö-
ződnek a Szemle rovatban is, amikor a hazai és külföldi tudományos konferenciákról, viták-
ról számol be. Az új témákat és módszereket sokszor először ilyen összejöveteleken mutatják 
be, terjesztik elő vitára, hogy azután a szakmai vita tanulságait felhasználva dolgozzanak to-
vább rajtuk a kutatók. Így az előadások – tovább érlelve – gyakran megjelennek a Statisztikai 
Szemle hasábjain is. Például az 1971 őszi második magyar ágazati kapcsolati mérlegek kon-
ferencián is sok új gondolat jelent meg, mint például az ágazati kapcsolati mérlegek és az 
ökonometriai modellek összeépítése, a tevékenységi és szervezeti mérlegek egymáshoz való 
viszonyának tisztázása, mindkétfajta mérleg párhuzamos elkészítése, az együtthatók előre-
becslése különböző módszerekkel, az ágazati kapcsolati mérlegek felhasználása az árterve-
zésben.  

A Szemle rovat funkciója természetesen bővebb ennél, mert – a Statisztikai Híradó ro-
vattal együtt – általános képet nyújt a magyar statisztikai tudományos életről, bírálja a ma-
gyar szerzők statisztikai tárgyú könyveit, beszámol az akadémiai Statisztikai Bizottság mun-
kájáról, a Magyar Közgazdasági Társaság Statisztikai Szakosztályának életéről, rendezvé-
nyeiről. 

5. Ezek után az előzetes lépések után érkezik el általában valamely új statisztikai téma 
vagy módszer a fejlődésnek arra fokára, hogy megjelenik a Statisztika Szemlében az első, 
hazai adatokon alapuló, a magyar viszonyokra vonatkozó tanulmány. Talán nem túlzás, ha 
azt mondom, hogy az ilyen tanulmányok megjelenése lényeges tudománytörténeti esemény, 
fordulat. Ilyenek voltak a Magyarország gazdaságára vonatkozó első ökonometriai modellek, 
a reprezentatív adatfelvételeken alapuló jövedelemeloszlási tanulmányok, az első magyar 
ágazati kapcsolati mérleg tanulmányok. 

6. Az első magyar adatokon alapuló tanulmányt általában néhány éven belül sok hasonló 
követi, amelyek továbbfejlesztik az eredeti módszert, új szempontokból mutatják be a vizs-
gált témát, újabb, mélyebb összefüggéseket tárnak fel. Nemzetközi összehasonlításokat ké-
szítenek, megkísérlik a kérdéses adatokat hosszabb elmúlt időszakra rekonstruálni, megbe-
csülni.” 

A Statisztikai Szemle, a Hivatal támogatásával, több ízben hirdetett statisztikai pályá-
zatot a tudományos tevékenység ösztönzésére, illetve helyt adott máshol kezdeményezett 
pályázatok meghirdetése közzétételének az eredményeikről szóló beszámolóknak, sőt, a 
nyertes pályaművek nagy részét le is közölte a folyóirat. E pályázatok igen sikeresek vol-
tak. 



EGY „SZAKKÖZLÖNY” SZÜLETÉSE 

 

1111

Sajnos, talán már a múltba veszett, hogy 1962-ben a Statisztikai Szemle akkori fő-
szerkesztője a szakmai színvonal és a szép, jól érthető stílus fejlesztésre statisztikai iro-
dalmi nívódíjat létesített, melyet Fényes Elekről neveztek el. Mindeddig négy alkalom-
mal, legutóbb 1983-ban osztották ki. Talán nem lenne hiábavaló feltámasztani ezt a szép 
hagyományt.17  

Napjainkban – mint oly sok minden – a Statisztikai Szemle is csendes átalakuláson 
megy át. Mint ezt korábban láthattuk, a második világháborút megelőző időkben, a XIX. 
században éppúgy, mint a XX. század első harmadában a nemzetközi diplomácia és így a 
nemzetközi statisztikai élet nyelve a francia volt. Ezt természetesen az akkori Hivatal is 
követte. 1945 előtt a Szemle is francia nyelvű összefoglalásokat és tartalomjegyzéket kö-
zölt.  Mindez a háború után megváltozott. A hatvanas években az orosz központú kapcso-
latrendszer fokozatosan megváltozott, és a magyar statisztikának is alkalmazkodnia kel-
lett a nemzetközi gyakorlathoz: mind a diplomáciában mind pedig a statisztikában az an-
gol nyelv vált elfogadottá. Ezt jelzi az, hogy 1960-as évek végétől orosz és angol, majd 
négynyelvű (angol-német-francia-orosz) tartalomjegyzékkel, és előbb angol-orosz, majd 
csak angol összefoglalókkal jelent és jelenik meg ma is a Szemle. 

Az 1990-es évek második felében megérett a helyzet az angol nyelvű különszámok 
megjelentetésére, amire az 1997 és 1999 közötti években egy-egy alkalommal, majd 
2000-ben és 2001-ben évi két ízben került sor. A folyóirat mellékleteként megjelenő kü-
lönszámok szerzői a magyar hivatalos statisztikai élet és a statisztikatudomány legaktuá-
lisabb és legreprezentatívabb eredményeit mutatták és mutatják be 10-12 ívnyi terjede-
lemben.  

Az idők szavát követve, a folyóirat szerkesztésében és megjelenítésében egyre na-
gyobb szerepet játszik az elektronika. Az Interneten, a Központi Statisztikai Hivatal hon-
lapjához kötődve, de önálló elérhetőséggel megtalálhatók a Szemle utóbbi két esztendő-
ben megjelent számainak tartalomjegyzékei és a fő tanulmányok magyar és angol nyelvű 
összefoglalója. Egy-egy tanulmány mellékleteként megjelenő nagyobb mennyiségű adat-
tár vagy táblagyűjtemény is itt érhető el. Tervezzük az archívum folyamatos feltöltését is. 
A honlap a KSH Internet-megjelenítésének korszerűsítésekor változni fog. Terveink sze-
rint egyre gyakrabban élnénk az először 2000-ben közzétett CD-ROM-melléklettel is, 
mely a 2000-ben végrehajtott Általános Mezőgazdasági Összeírás adatait tartalmazta. Az 
5. angol nyelvű különszám angol nyelvű CD-ROM-mellékleten mutatta be a magyar me-
zőgazdaság 1851 és 2000  közötti történetét. (Mindkét CD-ROM a KSH Mezőgazdasági 
Statisztikai főosztályán készült.) 

* 

Létrejötte óta a Statisztikai Szemle a Hivatallal együtt alakult, fejlődött. A folyóirat-
ban közölt tanulmányok, cikkek és egyéb írások általában azokat a problémákat,  
tudományos kutatási területeket tükrözik, amelyek a Hivatalt a különböző időszakokban 
foglalkoztatták. A szerkesztőség vezetése mindig figyelmet fordított a tudományos  
munka eredményeinek bemutatására. Ily módon – reményeink és törekvéseink szerint – 
talán  sikerült  olyan szerkesztő–szerző, szerkesztőség–Hivatal kapcsolat és tágabb szakmai  
   

17 Dr. Gy(ulay) F(erenc)  (1983) A Fényes Elek nívódíjak kiosztása. Statisztikai Szemle, 61. évf. 11. sz. 1170–1173. old. 
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kapcsolatrendszer kiépítése, amely hozzájárulhatott tudományos színvonalú dolgozatok 
megfelelő formákba öntött megjelentetéséhez.  

Ez folyóiratunknak jövőbeni célja is. A szerkesztőség arra törekszik, hogy fenntartsa 
és emelje tudományos színvonalát, hogy méltón tölthesse be az elődök által kijelölt, a 
kortársak által igényelt helyét a Hivatalban és az egész  statisztikai szakmában. 

SUMMARY 

At the 80th anniversary of the periodical Statisztikai Szemle (Statistical Review) the author introduces the 
circumstances of the creation of the periodical and the editorial features of the earlier issues using previous 
studies and internal documents. The paper describes the aims of the present and the plans of the future. 




