
/. PISZAREV: 

A STATISZTIKAI TUDOMÁNY TÁRGYÁNAK 
ÉS MÓDSZERÉNEK KÉRDÉSÉHEZ* 

A társadalmi-gazdasági formáció megváltozásával együttjár a statisz
tika rendszerének megváltozása is. A Szovjetunióban a szocializmus sta
tisztikai rendszerét hozták létre. 

A szovjet statisztika fejlődésében elvileg új, magasabb fokot jelent. 
A „Voproszi Ekonomiki" és a „Vesztnyik Sztatyisztyiki" hasábjaim kialakult 
vitában a statisztikai elmélet és gyakorlat alapvető kérdéseit vetették fel. 
A „Voproszi Ekonomiki" 1952. évi 4. számában közzé tették T. Kozlov elv
társ: „A statisztika tárgyának és módszerének kérdéséhez" c. cikkét. Szerző 
cikkét Sztálin elvtársnak az O K ( b ) P XIII . kongresszusán mondott ismert 
tanításaival kezdi: „semilyen építőmunka, semilyen állami munka, semilyen 
tervszerű munka nem képzelhető el helyes számvitel nélkül. Számvitel pedig 
elképzelhetetlen statisztika nélkül. A számvitel statisztika nélkül egyetlen 
lépést sem tehet előre". 1 

Sajnos, a cikk szerzője a statisztika tárgyára vonatkozó kérdés kifejté
sénél Sztálin elvtársnak ezt az útmutatatását nem tekinti alapvető, kiindulási 
tételnek. Véleményünk szerint, ezzel az útmutatással a szovjet statisztika 
tárgyara vonatkozó kérdés el van döntve. Ez az ú tmuta tás fundamentális és 
döntő, amely szilárd bázist nyújt a statisztikai elmélet és gyakorlat alapvető 
kérdéseinek helyes megoldására. 

N . Druzsinyin elvtárs cikke — „A statisztika mint tudomány tar ta lmáról" 
— (Voproszi Ekonomiki 1952. évi 6. szám és Statisztikai Szemle 1952. évi 7. 
szám, 544—556. o!d.) komoly ellenvetéseket vált ki , minthogy szerző nyil
vánvalóan reménytelen kísérletet tesz arra, hogy megkonstruálja a kutatás 
tárgyától megfosztott tudomány fogalmát. A statisztika általános kérdései
vel foglallkozó cikkek sorozata jelent meg a „Vesztnyik Sztatyisztyiki"-ben. 
E cikkekben számos tételt vetnek fel, amelyek véleményünk szerint mélysé' 
gesen hibásak, lényegüket tekintve likvidátoriak, ellentmondanak a szovjet 
statisztika egész tényleges gyakorlatának. Cikkünk e megnyilatkozások ellen 
irányúi. 

A statisztikusok között 'mindezideig vita van a „statisztika" szó eredete 
tekintetében. E viták elveszítették időszerűségüket, minthogy a „statisztika' 1 

szó kétségtelenül elvesztette eredeti jelentését. Nézzünk meg ilyen általáno
san elfogadott kifejezéseket, mint: a szocialista ipar statisztikája, a meg
betegedések statisztikája, a kolhozállattenyésztés statisztikája, az erdőalap 
statisztikája, a terméshozam statisztikája, az ipari felszerelés statisztikája, 
stb. E példákból nyilvánvaló, hogy a „statisztika" szó elsősorban mozgási 

* Voproszi Ekonomiki , 1952, 8. sz., 54—65. old. — A vi tával kapcsolatban leközölt cikk. 
i Sztál in Művei , 6. kötet, 214. old. , oroszul, és u. a., Szikra, Budapest, 1951, 238. old. 



jelent: я szocialista- ipar mozgása (fejlődése), az állattenyésztés mozgása 
(fejlődése), stb. A statisztika és a mozgás fogalmának e közeli egybeesésé
ben nincs semmi véletlen. A statisztika anyagi alapja sajátos formában 
mozgó, fejlődő, meghatározott (mindig meghatározott!) tartalom. 

Az általunk bemutatott példákban a statisztika segítségével vizsgálandó 
anyagi tartalom az ipar, az állattenyésztés, az erdő, a terméshozam, a lakos
ság betegségei. Már e példákból is látható, hogy a statisztika mint tudo
mány, nemcsak a tartalom minőségi egységének ismérve szerint alakul ki. 
Nem lehet, például, a nyersvastermelést, a tüdő tuberkulózist, az erdőültet
vények akiimatizálódását, a szüzföld feltörését, stb.̂  olyan jelenségeknek 
tekinteni, amelyekre egy és ugyanaz a minőség jellemző. 

Milyen alapon alakul ki a statisztika anyagi tartalma? A szocializmus 
viszonyai között kialakító alapja a szocialista bővített újratermelés, az állam
igazgatás és a szocialista tervezés követelményei, a marxista tudomány köve
telményei. Nem véletlen, hogy az összes országos jelentőségű munkálatok 
programmját (kérdőm int ait), amelyek a társadalmi és természeti jelenségek 
statisztikai vizsgálatához szükségesek, a kormány hagyja jóvá. A szovjet 
statisztikai tudomány egységét meghatározott történelmi viszonyok között, 
meghatározott földrajzi környezetben megvalósuló szocialista bővített újra
termelés egysége, az egész társadalom állandóan növekvő anyagi és kultu
rális szükségletei maximális kielégítésének a szocialista termelés szakadatlan 
növekedése és az élenjáró technika útján történő biztosítására irányuló szo
cialista terv egysége határozza meg. 

A szovjet statisztikai tudomány kialakulása, fejlődése programmszerfí 
feladatai végeredményben a szocializmus alapvető gazdasági törvénye köve
telményeinek vannak alárendelve. Ez meghatározza a politikai gazdaságtan 
és a statisztika közötti kölcsönös összefüggéseket. A politikai gazdaságtan 
a statisztika módszertani alapja. (Lásd ugyané szerző cikkét a „Vesztnyik 
Sztatyisztyiki" 1949. évi 4. számában) . Ez azonban egyáltalán nem jelenti 
azt, hogy a politikai gazdaságtan és a statisztika tárgya és módszerei azo
nosak. Ezt a hibás álláspontot erősen propagálják az utóbbi időben. A z ilyen 
szemléletek nem egyszerűen hibásak, hanem egyenesen károsak, ártalmasak 
n tudomány fejlődése számára, minthogy lényegében a politikai gazdaságtan 
és a statisztika felszámolását jelentik. Az államigazgatással és a szocialista 
tervezéssel a statisztika egyenes, közvetlen, mindennapos, gyakorlati kap
csolatban van. Itt van programmszerű feladatai nagyobb részének forrása, 
itt központosul anyagának túlnyomó része. Bármilyen — politikai, gazda
sági, kulturális, műszaki stb. — feladatok álljanak is a vezető szervek előtt, 
a statisztika segít azokat sajátosan jellemző eszközeivel és módszereivel 
megoldani. 

A likvidátori irányzat képviselői azt állítják, hogy statisztikailag csak 
a tisztán társadalmi jelenségeket, sőt csupán a társadalom közgazdasági 
bázisára vonatkozó jelenségeket lehet tanulmányozni. Ismeretes azonban, 
hogy a statisztika a társadalmi, műszaki, természettudományok sorával meg
határozott külcsönhatásban van. Egyedül ez a vitathatatlan tény teljességgel 
megcáfolja a likvidátori irány képviselőinek azt az állítását, hogy a statisz
tikának a társadalom és a természet jelenségeire való alkalmazhatóságának 
elismerése állítólag egyenlő «fe statisztika univerzális tudományként való el
ismerésével. A statisztika egyetlen társadalmi tudományt, egyetlen műszaki 
és egyetlen természettudományt sem tesz feleslegessé és nem helyettesít 
nem is tehet feleslegessé és nem is helyettesíthet. 



A tudomány feladata a törvényszerűségek minőségi-mennyiségi meg
határozottságukban való megismerése. Ez a feladat számos esetben nem 
oldható meg a statisztika segítsége nélkül, minthogy a mennyiségi viszo
nyok gyakran csak statisztikai úton állapíthatók meg. Nem kell azt sem 
elfelejteni, hogy 'a statisztika konkrét jelenségekkel foglalkozik. Egy és 
ugyanazok a tények különböző tudományokat kölönböző oldalukról érdeklik. 
M i van azon csodálkozni való, hogy a statisztikai tényeket felhasználják 
mind a társadalmi, mind a műszaki és természettudományokban? Ebben van 
a statisztikai tudomány egyik sajátos tulajdonsága és ebben az értelemben 
a statisztika a tudományos haladás hatalmas tényezője. 

A statisztika — nem univerzális tudomány, éspedig azért nem, mert 
távolról sem vizsgálják statisztikai úton az összes társadalmi és m é g ke-
yésbbé az összes természeti jelenségeket. A statisztika csupán azokat a 
jelenségeket vizsgálja, amelyekre a mozgás sajátos formája jellemző. Hogyan 
kell a statisztika által vizsgált mozgás sajátosságát meghatározni , hogyan 
kell azt a szó tágabb értelmében vizsgált, azaz az anyag létezésének formája
ként, az anyag belső, jellemző tulajdonságaként értelmezett mozgásból kivá
lasztani? Ez a kérdés speciális tárgyalást igényel. Itt csak igen röviden fog
lalkozunk ezzel. Ilyen mozgással találkozunk mind a a társadalmi, mind a 
természeti jelenségek területén. A-természeti jelenségek statisztikája a tár
sadalmi-gazdasági statisztikához képest egyszerűbb, elemibb, primitívebb 
(egyebek között éppen ezért e területen könnyebb a matematikai statisztika 
módszereit alkalmazni). 

A természeti jelenségek statisztikájára példaként felhozhatjuk az erdő
alap mozgását (statisztikáját). Az erdőstatisztikát a Szovjetunióban a Nép-
biztosok Tanácsának 1934. december 24-én kiadott rendelete alapján végzik. 
E rendeletnek megfelelően az erdőipari gazdaságok (erdőgazdaságok) min
den év január 1-én a következő adatokat küldik meg: 1. az összterület meg
oszlása kategóriák szerint; 2. az erdővel borított terület megoszlása fafajiak 
és korcsoportok szerint; 3. <a vágásra érett terület fatömege; 4. a kitermelt 
fajták fatömege. 2 

A természeti jelenségek statisztikája különös jelentőséget nyert a Szovjet
unióban a nagy sztálini természetátalakító terv megvalósításával kapcsolat
ban. Nem férhet hozzá kétség, hogy a sztálini természetátalakító terv meg
valósításának feladatai nem a természeti jelenségek statisztikájának felszá
molását, hanem ellenkezőleg, minden oldalra kiterjedő fejlesztését javítását, 
tökéletesítését követelik meg. 

Az élenjáró szovjet stat iszt ikának — a társadalmi tudományoknak, a 
technikának és ,a természettudománynak — a nagy sztálini természetátala
kító terv teljesítéséért folytatott harcban feltétlenül a statisztikai megfigye
lésekre, megbízható, tudományosan megalapozott statisztikai adatokra kell 
támaszkodniuk. Kétségtelen, hogy a kommunizmus felé való további előre
haladás mértékében, a szocialista társadalom által a természetre gyakorolt 
átalakító behatás fokozódásának mértékében, a természeti jelenségek sta
tisztikájával szemben támasztott követelmények növekedni fognak. 

Ugyanez vonatkozik a technikára is. A statisztika mind mélyebben 
behatol a technika területére, ahol alkalmazása rendkívül hatékony. Például 
vehetjük akár a technológiai folyamatok, akárha termelés minőségének sta
tisztikai ellenőrzését. 

'2 „ E r d ő g a z d a s á g i tá jékozta tó s z ó t á r " , 1. kötet. 1948, 207—208. old. , oroszul. 



Ä statisztika segítségével vizsgált mozgás — tömeges mozgás. Ebben 
a mozgásban nincs automatizmus. Ott, ahol automatizmus van és következő
leg, a mennyiségi viszonyok szigorú függvényszerű összefüggés formájában 
jelentkeznek, ott statisztikára nincsen szükség. 

Minden ember meghal — ebben a biológiai törvényben nincsen semmi 
statisztikai tartalom. Az emberek egyéni élettartama azonban különböző. 
A z emberek egyéni élettartama a néhány másodperc és a száz és ennél 
több év keretei között változik, az ember természete által feltételezett leg
különbözőbb okoktól, s főképpen a társadalmi-gazdasági környezettől függ. 
Az embereknek az egyéni tényekből kialakult átlagos é let tar tama meghatá
rozott társadalmi-gazdasági törvényszerűséget fejez k i . így például az 1921. 
évi népszámlálás adatai szerint Inaiéban az átlagos élettartam: a férfiaknál 
24,8 év, a nőknél 24,7 év, át lagosan 24,75 év volt, szemben az angliai 
é s walesi 55,6 évvel. A z átlagos élettartam Indiában 1921 után még jobban 
csökkent. Ez a példa illusztrációul szolgálhat a konkrét társadalmi-gazdasági 
törvényszerűség statisztikai formában való megnyilvánulására. 

Az automatizmus hiánya az objektív törvényszerűség megnyilvánulásá
ban — a tömegjelenség lényeges ismérve. A tömegjelenséget az határozza 
rneg, hogy egy és ugyanazon fajtán belül az ehhez a fajtához tartozó egyes 
elemekre az egyéni és véletlenszerű sajátosságok ós különbözőségek jellem
zők. Engels rámutatott arra, hogy ,,A gazdasági helyzet . . . nem hat gépiesen, 
mint ahogy ezt itt-ott kényelmesen hinni szeretnék, hanem az emberek maguk 
csinálják történelmüket, csakhogy adott, őket meghatározó környezetben, a 
készen talált, tényleges viszonyok aíapján, amelyek közül a gazdasági viszo
nyok, bármennyire befolyásolják is őket a többi politikai és ideológiai viszo
nyok, végső fokon döntenek és alkotják azt a vörös fonalat, amely végig
vonul az egész történelmen és amely nélkül az nem érthető meg". 3 Abban 
az összefüggésben, amelyben a kérdést vizsgáljuk,. számunkra különösen 
Engelsnek az az útmutatása fontos, hogy a gazdasági helyzet, azaz a gaz
dasági törvények nem hatnak gépiesen. A gazdasági törvények gépies (auto
matikus) érvényesülése kizárná a mozgás gazdasági tar talmának sajátos 
formáját. 

Marx ezt írta: „ . . . ugyanaz a gazdasági alap — t. i . fő feltételeiben 
ugyanaz — számtalan különböző tapasztalati körülmény, természeti feltétel, 
különböző faji viszonyok, kívülről jövő történelmi hatások, stb. következté
ben végtelen sok változatot és fokozatot mutathat, megjelenésében, amit csak 
e tapasztalatilag adott körülmények elemzése útján lehet megérteni". 4 Marx
nak e szavai a társadalom gazdasági alapja megnyilvánulásának formáját, 
a társadalmi-gazdasági törvényszerűségek 9 mozgásának formáját jellemzik. 

A számok és táblázatok, a számszerű megvilágítás, a számszerű jellem
fők — mindezek nem mások, mint eredmények. Ha nem volna sajátos for
mában mozgó anyagi tartalom, nem volnának sem statisztikai számok, sem 
statisztikai táblázatok, minthogy hiányozna ezek keletkezésének forrása. 
Ebből, egyebek között, következik, hogy nem szabad megsemmisíteni a tech
nikai statisztikát és a természeti jelenségek statisztikáját. Am persze reak
ciós nézeteket terjesztve, egyidőre meg lehet nehezíteni a statisztikai tudo
mány fejlődését. Erre is vezetnek végeredményben a statisztikai tudomány 
likvidátorai tevékenységének összes következményei. A társadalmi-gazdasági 

3 Marx és Engels: Levelek „A tőké"- rő l 1948, 303. old. , eroszul és Marx—Engels: Váloga to t t 
levelek, Szikra , Budapest, 1950, 546. o ld . 

* Marx : A tőke, III. kötet, 1951, 804. old. , oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1951, 858. old. 



törvényszerűségek éppen tartalmuknál fogva, éppen társadalmi-gazdasági 
és nem /másféle jellegűek. A „statisztikai törvényszerűség" kifejezés minden
esetre helytelen, minthogy a törvényszerűség sajátos jellegét az anyagi mi
nőségi tartalom és nem a megjelenés formája határozza meg. 

Marx és Engels a gazdasági törvények megnyilvánulásának jellegére 
vonatkozó tételeiket nem korlátozták egy valamely társadalmi-gazdasági for
máció kereteire. A szocializmusban szintén nincsenek gépiesen (automatiku
san) ható gazdasági törvények. Ha ilyen automatizmus volna, akkor a szo
cialista terv számok és feladatok felsorolása lenne. A valóságban a termelési 
terv, tanítja Sztálin elvtárs, „az emberek millióinak eleven és gyakorlati tevé
kenysége. Termelési tervünk realitása — a dolgozók milliói, akik új, életet 
alkotnak. Programmunk realitása — az eleven emberek, mi mindannyian, a 
mi munkaakaratunk, készségünk, hogy új módon dolgozzunk, eltökéltségünk, 
hogy a tervet teljesítsük". 5 

A szocializmusban a társadalmi-gazdasági statisztika létezésének és 
minden oldalra kiterjedő fejlesztésének szükségességét ily módon tehát a 
gazdasági törvények megnyilvánulásának jellege követeli meg. A gazdasági 
törvények megnyilvánulására a szocializmusban a hely és az idő konkrét 
körülményei között kialakult változatok (variációk) és fokozatok jellemzők, 
amelyeket csak a tapasztalatilag adott körülmények elemzése segítségével 
lehet megérteni. A statisztika az ilyen elemzés céljait szolgálja. Ez egyáltalán 
nem mond ellent a szocialista tervezés lényegének. 

A szocialista tervezés természetét nem érti, például Sz, P. Partigul, aki 
kijelenti: „így például Bojarszkij elvtárs és mások úgy véiik, hogy a statisz
tika tárgyát csak olyan jelenségek alkotják, amelyek változó értékeket vehet
nek fel. A kérdésnek ilyen, lényegében likvidátori felvetése, kizárja a statisz
tika tárgyköréből a szocialista társadalom gazdasági jelenségeit". 6 Világos, 
hogy Partigul elvtárs likvidátori álláspontot fejez ki. Valóban: miért van 
szükség statisztikára, ha az egyes vállalatok, például a vaskohászati válla
latok tervteljesítésében nincs semmi különlegesség, semmi egyéni sajátos
ság? A számok és tervfeladatok felsorolása már előzetesen ismeretes — ez 
is helyettesítheti a statisztikát. Ugyanez vonatkozik a népgazdaság összes 
többi ágaira is. Vannak, természetesen olyan egyes gazdasági jelenségek is, 
amelyeknél bármiféle eltérés ki van zárva, például az egységes állami kis
kereskedelmi árak. Az ilyen árak színvonalának feljegyzésére elegendők az 
árjegyzékek. Partigul elvtárs azonban elfelejtette, hogy a népgazdasági terv 
nem árjegyzék. A. Dmitriev a szóródást a polgári elmélet ismeretszerző mód
szerének nyilvánítja. 7 Lényegében ez azonos a statisztikának a szocializmus
ban való kihalását hirdető „elmélettel", azonban ez alkalommal nem egyene
sen és nyílt formában jelentkezik, mint korábban (lásd, például, V . M . Szta-
rovszkij, A statisztika ábécéje. 1934.), hanem leplezett formában. 

Komoly hiba volna a statisztika segítségével vizsgált mozgást csupán 
a variációra korlátozni. Az ilyen álláspont mindenféle formalista félremagya
rázáshoz vezet a statisztikában, a variációnak mint reális ténynek tagadása 
viszont az összes lehetséges nihilista félremagyarázások és a mindenféle lik
vidátori eltévelyedések forrása. A variációk, fokozatok — a mozgás jellemző 
ismérve, de nem több. Magát a mozgást, természetesen, a vizsgált jelenség 
anyagi tartalma és a más jelenségekkel való kapcsolatai és kölcsönhatásai 

б Sztá l in : Művei, 13. kötet, 80. old., oroszul és u. a., Szikra, Budapest, 1951, 84. old. 
6 Vesztnyik Sztatyisztyiki, 1950, 1. sz., 92. o ld . 
7 Vesztnyik Sztatyisztyiki, 1950, 2. sz., 24. old. 



határozzák meg. Példaként vehetjük a szovjet szocialista ipar nyersvaster
melési statisztikáját. A népgazdasági tervben a nyersvastermelésre vonat
kozóan azokat az utasításul szolgáló tervfeladatokat irányozzák élő, ame
lyek a bővített szocialista újratermelés szükségleteinek számbavételéből 
következnek. 

A statisztika felöleli az egészében vett nyersvastermelés mozgását, a 
maga egész konkrét meghatározot tságában, amely kizárja a matematikai 
sémákra való egyszerűsítésének minden lehetőségét. 

A tervnek gépiesen (automatikusan) ható mechanizmusként való értel
mezésénél nem vesszük figyelembe a tervteljesítés menetében mutatkozó 
egyéni sajátosságok potenciális lehetőségét, nem vesszük figyelembe a szo
cialista verseny eredményeit. Sztálin elvtárs tanítja: „A szocialista verseny 
nem irodai ügy. A szocialista versenyben a tömegek gyakorlati forradalmi 
önbirálata jut kifejezésre, mely a dolgozók millióinak alkotó kezdeményezé
sére támaszkodik. Mindenkit, aki akár tudatosan, akár öntudatlanul korlá
tozza a tömegeknek ezt az önbírálatát és ezt az allkotó kezdeményezését, el 
kell távolítani az útból, mint nagy ügyünk kerékkötőjét". 8 

A születési statisztika a statisztika másik típusára szolgál például. 
A szocializmusban a születések alakulása — sajátos mozgás, amely a szo
cializmus társadalmi-gazdasági törvényszerűségeinek tjplyegét viseli magán . 
Ismeretes, hogy a Szovjetunióban a népesség évi természetes szaporodása 
az utóbbi években felülmúlja az 1940. évi növekedést és több, mint 3 millió 
főt tesz ki . Ez a mozgás természetesen, nem tervszerű, ez a tervezés területén 
kívül esik, bár a társadalom gazdasági alapjának meghatározott behatása 
alatt áll, minthogy a népesedési törvények történelmi jellegűek. A születési 
statisztika a társadalmi, de nem tervezett jelenség statisztikájára szolgál 
például. A tervszerű beavatkozás példájaként a természeti jelenségek terüle
tén a szárazság ellen folytatott harc során megvalósított erdőültetvényekre 
lehet rámutatni . Az erdősávok statisztikáját a természeti és egyúttal tervezett 
jelenségek statisztikájához kell sorolni. Igen durva formalista félremagya
rázás volna mindezeket a különböző jelenségeket egy halomba összehányni. 
A tudományos statisztika mindig az adott jelenségek minőségi sajátosságá
ból indul ki és éppen ezt a .minőségi sajátosságot tekinti azok vizsgálati 
alapjának. Hangsúlyozni kell, hogy a szocialista gazdaság statisztikája gyö
keresen különbözik a kapitalista gazdaság statisztikájától. 

A széleskörű gyakorlati alkalmazás következtében a statisztika differen
ciálódott. Jelenleg nem 4ahet m á r a statisztikáról mint egységes tudomány
ról beszélni, mint ahogy lehetetlen ezt a közgazdasági tudomány, az orvos
tudomány, stb. tekintetében megtenni. Van gazdaságstatisztika, egészség
ügyi statisztika, természeti erőforrások statisztikája, kultúrstatisztika, az új 
í; elmiika statisztikája, bírósági statisztika, stb. Van a statisztikának általá
nos elmélete, amely a statisztika tárgyának és módszerének általános kérdé
seit a megismerés marxista elméletének fényében vizsgálja. Van végül, mint 
a matematika ága, matematikai statisztika, amely a megfigyelési eredmények 
matematikai feldolgozása tekintetében a statisztika összes ágait kiszolgálja. 

A „Vesztnyik Sztatyisztyiki" 1951. évi 2. számában jelent meg V . Szo-
boljnak, aki a statisztikában jelentkező likvidátori irányzat képviselője, 
, ,A statisztika elméletének kérdései" c. cikke. Szobolj elvtárs és (azt lehet 
mondani, igen csekélyszámú) követői a statisztikát elsüllyesztik a politikai 
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gazdaságtanban, elszakítják az ál lamigazgatástól és a szocialista tervezéstől, 
megkísérlik, hogy a statisztikai tudomány számára tiltott zónát létesítsenek. 
A tiltott zónába tartoznak a technika egész területe, az összes természeti 
jelenségek, egyebek között magára az emberi természetre vonatkozó jelen
ségek. A statisztikának a technika és a technológia, a természeti jelenségek 
vizsgálatára való a lkalmazhatat lanságára vonatkozó tételüket Szobolj, 
Dmitriev, Sztarovszkij és más elvtársak skolasztikus, álmarxista megfonto
lások segítségével próbálják megalapozni ós mint a statisztika általános elmé
lete oktatásának likvidátorai lépnek fel. A likvidátori irányzat a statisztiká
ban rendkívül káros és mélységesen hazafiatlan, mert ellentmond a szovjet 
statisztika fejlődésének. A gyakorlat, az eleven élet követelményei számukra, 
szemmelláthatólag, nem léteznek. 

Szobolj elvtárs ezt írja: „Minden egyes tudomány a mozgás egy bizo
nyos formáját elemzi". Egyúttal megkísérli, hogy Engels ismert megálla
pítására hivatkozzék. Engels azonban mást mond. Minden egyes tudomány, 
írja Engels, „egy bizonyos mozgásformát vagy az összetartozó és egymásba 
átmenő mozgásformák egy-egy sorát elemzi.. ." 9 Helytelenül magyarázva az 
Engels által adott meghatározást , V . Szobolj elzárja maga előtt a statisz
tika elméleti kérdéseinek megértéséhez vezető helyes utat. 

Világos, hogy V . Szobolj a dialektika törvényeinek értelmezését matefizi-
kusan kezeli. Ezt írja: „Csupán a dialektikus materializmus általános tör
vényéi egységesek az objektív világ e tökéletesen különböző területei szá
mára . A társadalmi élet összes egyéb törvényeinek, számos polgári tudós 
véleményével szemben, semmiféle közös kapcsolatuk nincs a természet tör
vényeivel". 1 0 V . Szobolj feltalálta az objektív világ összes törvényeinek egy 
különös felosztását: vannak általános és egyéb törvények. A dialektika 
általános törvényei önmagukban léteznek, az egyéb törvények szintén ön
magukban. Semmiféle összefüggés sincs a társadalom egyéb törvényei között. 
V. Szobolj felfogása a legtisztább skolasztika. A dialektikus materializmus 
a természet, a társadalom és a gondolkozás fejlődésének egyetemes törvé
nyeiről szóló tudomány. „A marxizmus a természet és a társadalom fej-
lődéstörvényeiinek tudománya, az elnyomott és kizsákmányolt tömegek for
radalmainak tudománya, a szocializmus minden országban való győzelmé
nek tudománya, a kommunista társadalom építésének tudománya" . 1 1 A dialek
tika törvényei jelentik azt az általánosságot, ami objektíven sajátossága a 
természet és a társadalom különféle törvényeinek s ami a különböző területe
ken különbözőképpen nyilvánul meg. 

Teljesen hibás azonosítani a természet és a társadalom törvényeit, de 
nem kevésbbé hibás a társadalmi jelenségeket szembeállítani a természeti 
jelenségekkel. Szobolj elvtárs elköveti ezt a hibát. Az ő felfogása szerint 
a .társadalom és természet — teljesen különböző területei az objektív világ
nak. Kétségtelen, hogy ez nem dialektikus, hanem metafizikus álláspont. 

Ha a természet és a társadalom teljesen el vannak egymástól választva, 
érthetetlen, hogyan keletkezhetett és fejlődhetett az emberi társadalom és 
hogyan létezhet. Azokat a tudósokat, akik elismerik annak lehetőségét, hogy 
a statisztikai adatokat felhasználják a természet jelenségeinek tanulmányo-

» Engels: A te rmésze t d ia lekt ikája . Goszpolitizdat, 1952, 198. old., oroszul és u. a., Sz ikra , 
Budapest, 1950, 82. old. (A kiemelés a szerzőtől . ) 
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zására a „Vesztnyik Sztatyisztyiki" folyóirat szerkesztőbizottsága olyan 
embereknek nyilvánította, akik megtagadják a társadalmi fejlődés törvényei
nek sajátszerűségére vonatkozó marxi tanítást és a burzsoá tudósok nézeteire 
támaszkodnak, akik megkísérlik az emberi társadalom fejlődésének törvényeit 
a természet ,,örök" „természetes" törvényeivel azonosítani . 1 2 

V . Szobolj elutasítja annak lehetőségét, hogy a statisztikát felhasználjuk 
a szocialista termelés technikájának tanulmányozása és tökéletesítése érde
kében. Azt írja, hogy , , . . . a statisztika a termelőerőket a társadalmi termelés 
folyamatának gazdasági és nem technikai elemeiként vizsgálja. Más szavak
kal, a statisztika a termelés folyamatának társadalmi és nem technikai olda
lát vizsgálja, amelyet a megfelelő műszaki tudományok vizsgálnak". 1 3 Mind
ez а V . Szobolj által bemutatott reakciós skolasztika ellene mond a tények
nek. A politikai gazdaságtan jellemzését újból és újból mechanikusan átviszi 
a statisztikára. íme egy példa, amely szemmel láthatóan mutatja V . Szobolj 
nézőpontjának helytelenségét. A Központi Statisztikai Hivatal által végre
hajtott egyik összeírásnál az öntvényekről a következő minta szerint nyúj
tották be az adatokat: a táblázat alanya: 1. ai kibocsátott kifogástalan minő
ségű öntvények mennyisége tonnában; 2. a fém-adagolás (fém elegy) össz
súlya tonnában; 3. a selejtöntvény tonnában; 4. az öntvényfajták; fröccs-
öntvény, centrifugál, kokilla-öntvény homokba gépi formázással, kézi formá
zással, készült és egyéb öntvény fajták; 5. az öntvény maximális, mini
mális súlya kilogrammban; a táblázat állítmánya: 1. az öntvények összesen; 
2. ebből szürke öntvényből; 3. tempe röntvényből; 4. acél fazonöntvény; 5. acél
öntvény (ingót); 6. színes fémöntvény könnyű öntvényekből; 7. egyéb színes 
öntvények. Az összeírási kérdőív tartalmazta az öntési berendezés, a homok
előkészítő gépek, a formázógépek, az öntőműhelyek kemencéinek, az öntő
gépek, a kiverő, tisztító és daraboló berendezések jellemzését. Az összeírási 
kérdőív magában foglalta az öntőműhely rövid jellemzését is. Mindezek a 
statisztikai adatok feltétlenül szükségesek az öntvénytermelés gazdaságtaná
nak és technikájának tanulmányozásához. Az ilyen természetű összeírások 
végrehajtása, amelyeik nemcsak a termelés gazdaságtanának, hanem techni
kájának tanulmányozására is irányulnak, a szovjet statisztika élenjáró, haladó 
kezdeményezése. A statisztika új ágát jelentő technológiai statisztika fejlődé
sének megakadályozására irányuló kísérletek reakciósak, bukásra vannak 
ítélve. 

A statisztikai tudomány likvidátorainak gyökeres hibája abban van, 
hogy megnyilatkozásaikban a társadalomról úgy beszélnek, hogy a társa
dalom életének anyagi feltételeit, a társadalomnak a termékekkel való együtt
működését figyelmen kívül hagyják, olyan társadalomról beszélnek, amely 
légüres térben van. Ilyen társadalom azonban nem létezik. Marx rámutatott 
arra: „A reprodukció gazdasági folyamata, bármi is legyen annak sajátos 
társadalmi jellege, ezen a területen (a földművelés területén) állandóan egy
befonódik a reprodukció természeti folyamatával". 1 4 Marxnak ez a tanítása 
vonatkozik az állattenyésztésre is, ahol szintén érvényesül a természetes 
reprodukció. 1 5 

12 Vesztnyik Sztatyisztyiki , 1950, 2. sz., 14. old. és u. a., Statisztikai Szemle, 1950, 12. sz., 
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A termelés ilyen területe a természetre gyakorolt emberi behatás terü
lete. Engels írta, hogy „A gazdasági viszonyokban bennfoglaltatok továbbá 
a földrajzi alap, amelyen ezek lejátszódnak. . . " 1 6 

A földrajzi környezet, a társadalmat környező termeszét által a társa
dalom fejlődésére gyakorolt befolyás kérdését a legnagyobb világossággal 
Sztálin elvtárs fejtette ki „A dialektikus és történelmi materializmusról" című 
munkájában. „Elvitathatatlan, hogy a földrajzi környezet — mutat rá 
Sztálin elvtárs — a társadalom fejlődésének egyik állandó és szükségszerű 
feltétele és hogy az, természetesen, befolyást gyakorol a társadalom fejlő
désére, gyorsítja vagy lassítja a társadalom fejlődésének menetét. Befolyása 
azonban nem döntő." 1 7 Éppen azért, mert a földrajzi környezet az emberi 
társadalom fejlődésének egyik állandó és szükségszerű feltétele, és azért, 
mert a természettel való együttműködés nélkül az emberi társadalom létezése 
elképzelhetetlen, a földrajzi környezet beletartozik a statisztikai tanulmányo
zás tárgyába. Térjünk át példaképpen a mezőgazdasági munkálatok menetére 
vonatkozó statisztikai összesítésekre. Ugyanakkor, amikor a Szovjetunió 
egyes vidékein a földeken még fekszik a hó, más vidéken már erősen foly
nak a tavaszi mezőgazdasági munkálatok; ugyanabban az időben, amikor 
egyes vidékeken az őszi mezőgazdasági munkálatokat már befejezték, más 
vidékeken még meg sem kezdték. A statisztikai adatok alapvető rendeltetése, 
hogy anyagot szolgáltassanak a mezőgazdasági munkálatok operatív veze
tésére, de ugyanezek a statisztikai adatok azt a célt is szolgálják, hogy 
anyagot nyújtsanak a Szovjetunió egyes vidékei földrajzi (természeti) sajá
tosságainak tanulmányozására is. A statisztikában a likvidátori irányzat 
híveinek nézőpontjából ezeknek az adatoknak az első célra való felhaszná
lása törvényes, de a második célra való felhasználása már burzsoá csempész 
áru. M i lehet reakciósabb, mint ezek az állítólagos marxista nézetek? 

A ,,Vesztnyik Sztatyisztyiki" folyóiratnak ugvanabban a számában," 
amelyben V . Szobolj cikke jelent meg, közölték I/ Paszhavernek: „A helyes 
vetésforgók hatékonyságának tanulmányozása a csoportosítások módszeré
vel" című tanulmányát. Közöljük e tanulmányból (rövidítve) az alábbi táb
lázatot: 1 8 

Az őszi búza terméshozam-többlete 
az ugaron végrehajtott kultivátorozások számától függően (q/ha) 

A kolhozok csoportjai a 
t i sz ta ugaron v é g r e h a j 

tot t k u l t i v á t o r o z á s o k 
s z á m a szerint 

S z í y e p p é s 
t e r ü l e t e n 

F.rr t í iszlyeppés 
t e r ü l e t e n 

1-szer 0 0 

1,1—2 „ 1,2 2,1 

2,1—3-szor 2,8 4,1 

3 ,1— és enné l t ö b b s z ö r 3,4 5,3 

Ezek az adatok fontosak mind a közgazdaságtudomány, mind az agro-
biológia számára. Ezeknek az adatoknak a közgazdasági tudomány szem
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pontjából való felhasználását törvényesnek ismerik el, de ugyanezeknek az 
adatoknak a természettudományban való felhasználását kategorikusan eluta
sítják és a marxizmusról való lemondásnak minősítik. 

[Holott ennek nincs semmiféle tudományos alapja. Nem lehet komolyan 
venni V . Szoboljnak azt a skolasztikus megállapítását, hogy áthághatat lan 
szakadék van a társadalom és a természet között, mert ilyen szakadék nem 
létezik. Természetesen a természet és a társadalom törvényei között éles 
határ van. De mindkét fajta törvény vizsgálatánál kötelezően a tényekre kell 
támaszkodni. Sok esetben ezeket a tényeket a statisztika állapítja meg. Nem 
szabad a tudományt „tiszta statisztikának" tekinteni, de a tények tanulmá
nyozását sem szabad elhanyagolni. V . R. Viljamsz akadémikus írta: „Korunk 
tudósainak többsége dialektikusan azt képzeli és gondolja, hogy a tudatlan
ságokat a tényleges megfigyelések és tények tömege, a számok és táblák 
tényei elpalástolják. Ez utóbbiak fontosak a tudomány számára, mint a 
levegő, de önmagukban véve még nem jelentenek tudományt" . 1 9 V . R. V i l 
jamsz e megjegyzései feltétlenül helyesek. Ezek segítségünkre vannak abban, 
hogy megadjuk a statisztikának, mint tudománynak jellemzését. Mindenek
előtt azonban jellemeznünk kell a statisztika módszerét. E kérdést itt igen 
röviden tárgyaljuk. 

A statisztika módszere a materialista dialektika módszere, amely a sta
tisztikai tudomány sajátos feladatainak megoldásánál alkalmazandó. A sta
tisztika módszere harmonikus összhangban van a statisztika tárgyával . Mint
hogy a statisztika segítségével vizsgált törvényszerűségek nem gépies (auto
matikus) jellegűek, a statisztika módszere a tömeges megfigyeléseken alap
szik. A statisztikai tömegészlelés célja a jelenségek mennyiségi oldalának, 
fejlődésük méreteinek a minőségi oldalakkal elválaszthatatlan kapcsolatban 
történő vizsgálata. A jelenségek egész megfigyelésének minőségi oldalukkal 
való elválaszthatatlan kapcsolatából következik, többek között a csoporto
sítást módszer alkalmazásának elsőrangú jelentősége a statisztikában. 
Ugyanúgy, mint a tömegészlelés módszere, a csoportosítások módszere is a 
statisztika alapvető módszere. Tömegészlelés nélkül, tudományosan megala
pozott csoportosítások nélkül — ilyen tudományos megalapozottságot pedig 
csak a marxi-lenini elmélet adhat •— a statisztika elveszti a maga jelentő
ségét, és nem lehet a társadalom megismerésének egyik leghatalmasabb 
fegyVere. A csoportosítás feladata, hogy a konkrét tömegszerűségek vizsgá
latának céljaira az egy és ugyanazon típushoz (fajtához) tartozó jelensége
ket egyesítse és a más típushoz (fajtához) tartozó jelenségektől elválassza. 

A tudományosan végrehajtott csoportosításnál egy és ugyanazon cso
portban azonos típusú, egynemű, azonos fajtájú jelenségek fognak szere
pelni. Ez ad lehetőséget arra, hogy megismerjük tipikus sajátosságaikat és 
ennek következtében vizsgálhatjuk a fejlődés törvényszerűségeit. A csoport 
határain belül találkozunk a csoporton belüli variációval. Ez a variáció a 
vizsgált törvényszerűségek nem automatikus jellegének megnyivánulása. 
Ennek következtében a csoporton belül az egyes elemeknek egyéni különbsé
geik, egyéni sajátosságaik vannak. 

A csoporton belüli variáció kérdését rendkívül összezavarják egyrészről 
a formalisták, másrészről a statisztikai tudomány likvidátorai. A csoporton 
belüli variáció sok esetben alá van vetve a nagy (átlag-) számok törvényé
nek. Ezen az alapon a formalisták a polgári tudósok nyomán a nagy számok 
törvényét a statisztikai tudomány központi tételének nyilvánítják. A l ikvi-

19 V . R. Vil jamsz: Válogato t t müvei , 1948, 42. old. , oroszul. 



dátori irányzat hívei elutasítják a nagy számok törvényét, és ugyanúgy,, 
mint például Kletz-Norberg bécsi professzor „tiszta matematikai" törvénynek, 
a kombinatorika törvényének tekintik. Mindkét nézet egyformán hibás. 

Ennél a kérdésnél röviden meg kell állanunk, minthogy ez a vita egyik 
döntő pontja. A társadalmi-gazdasági statisztika és a természeti jelenségek 
statisztikája mellett, amiként már említettük, létezik még a matematikai sta
tisztika, amely a matematikának egyik része. A matematikai statisztika a 
mozgás „statisztikai" formáját matematikai eszközökkel vizsgálja; éppen 
ebben van a sajátossága és ismeretszerző jelentősége. A matematikai statisz
tika eltekint a jelenségek minőségi sajátosságaitól. Ebben van a matematikai 
statisztika gyenge oldala, de ebben rejlik az erőssége is. A konkrét jelenség 
sajátosságait, konkrét összefüggéseit, más jelenségektől való konkrét feltéte-
lezettségét a matematikai statisztika nem veszi figyelembe. Más oldalról 
azonban a matematikai statisztika mélyrehatóan vizsgálja azt, ami általános, 
ami sok jelenségnek sajátossága, legfőképpen a statisztikai variációt. A nagy 
számok törvénye a reális világ objektív törvénye. A. N . Kolmogorov akadé
mikusnak az élenjáró szovjet tudomány nézőpontját kifejező, tökéletesen 
helyes meghatározása szerint a nagy számok törvénye egyik dialektikus 
kifejezése a véletlen és. a szükségszerű közötti összefüggésnek. 2 0 

Van a nagy számok törvényének egy alaposan, főleg hazai tudósok által 
kidolgozott matematikai elmélete. A vulgáris nézőpont abban az állításban 
foglalható össze, hogy a nagy számok törvénye „tiszta matematikai" törvény, 
a valószínűség elméletének pedig nincs semmi közössége a marxizmussal, 
a marxi tanítás határain kívül esik. Nincs szükség ennek az értelmetlenség
nek a megcáfolására, a marxizmus sohasem vetette el a véletlen kategória 
létezését. A matematikai statisztikában a nagy számok törvényeinek elmélete 
valóban központi helyet foglal el. 

Amikor azonban ezt — a matematikai statisztika tekintetében — helyes, 
tételt átviszik a gazdasági vagy agrobiológiai statisztika területére, ez gyö
kerébe hamisnak bizonyul. Teljesen világos, hogy a gazdaságstatisztikában 
a politikai gazdaságtan törvényei az alapvető jelentőségűek, az agrobioló
giai statisztikában pedig a micsurini agrobiológia törvényei. A nagy számok 
törvénye azonban sem az egyik, sem a másik statisztikában döntő szerepet 
nem játszik, de a csoporton belüli variáció elemzésénél, a következtetések 
megbízhatóságának kiértékelésénél megtartja lényeges jelentőségét. íme, ezt 
sem értik a likvidátori irányzat hívei. Ezek, mint már említettük, visszauta
sítják a nagy számok törvényét vagy a legjobb esetben csak a reprezen
tatív megfigyelésnél ismerik el s nem veszik észre következetlenségüket. 

A csoportosítások módszereiről az átlagok, az általánosító mutatószámok 
módszerére való áttérésnél a csoporton belüli variációs vizsgálat elen
gedhetetlenül szükséges közbeeső láncszem. A csoportosítások módszere, ön
magában véve nem ad semmi biztosítékot arra, hogy a csoportosítás alapján 
mindenegyes csoport számára helyes általánosító eredményeket kapunk, 
A csoport határain belül a tények számának az egész sokasághoz viszonyítva 
elegendő nagynak kell lennie ahhoz, hogy az átlag kifejezze a jelenségek 
tipikus vonásait és ezáltal tudományos, ismeretszerző jelentőséghez jusson. 
A csoportátlagnak, azaz a csoportos általánosító értéknek kiválasztása a 
csoporton belüli variáció jellegétől függ. Ezek a kérdések tudományosan 
csak a nagy számok törvénye elméletének bevonásával a csoportom belüli 
variáció elemzése segítségével oldhatók meg. Ez azonban egyáltalán nem azt 

s o „ N a g y Szovjet Enc ik lopédia" , II. k i adás , 5. kötet, 538. old., oroszul. 



jelenti, hogy a nagy számok törvényét és a valószínűségi elméletét el kell 
ismernünk a statisztika alapjának. A tudományosan megalapozott, abszolút 
megbízható, közös és általánosító csoport átlagok kiszámítása, az élenjáró 
tapasztalatok, valamint a tervfeladatok lemaradása és félben hagyása fényei
nek feltárása a statisztikát ahhoz a határhoz vezeti, ahol a statisztikai mód
szer, mint ilyen, elégtelennek bizonyul. A statisztikában rejlő ismeretszerző 
lehetőségek hatalmasak, de nem határtalanok. A likvidátori irányzat hívei a 
statisztika ismeretszerző lehetőségeit egyidejűleg aláértékelik és túl is érté
kelik. Az első abban jut kifejezésre, hogy a statisztika értékes módszereit 
mint például a korreláció módszerét elvetik, a második pedig abban, hogy a 
statisztikát a politikai gazdaságtan helyére állítják. így például V . Cser-
menszkij a marxista statisztika keletkezéséről ezeket írja: „A statisztika tör
ténete e korszakának az a jelentősége, hogy feladata volt a kapitalizmus 
fejlődésének folyamatát összes ellentmondásaiban, mint a dialektikus fejlő
dés folyamatát feltárni". 2 1 Ilyen általános formában ezt a feladatot tényle
gesen a marxista tudomány oldotta meg Marx, Engels, Lenin, Sztálin mun
káiban. A tudomány e kimagasló egyéniségeinek munkái azonban politikai 
gazdaságtani munkák és nem statisztikaiak, ámbár széles körben alkalmaz
zák a statisztikát. A kapitalizmus fejlődési folyamatának összes ellentmondá
saiban, mint a dialektikus fejlődés folyamatának elemzése nem egyszerűsít
hető le kizárólag statisztikai számokra és táblázatokra. A z ilyen vizsgálat 
megköveteli a széleskörű történelmi kutatást, a tényleges anyagnak (nemcsak 
a statisztikai adatoknak) mélyreható általánosítását, a tudományos absztrak
ció, a gazdaságtörténeti szoeiális-társadalmi elemzés tudományos módsze
reinek felhasználását. 

A statisztikában a likvidátori irányzat hívei lényegében új életre kel
tik a statisztika törvényszerűségek „elméletét". Ebben nincs semmi új és 
eredeti. A statisztikai tudomány likvidátorai csak megismétlik Georg Mayr 
német polgári statisztikus elképzeléseit, — aki a statisztikát exakt társadalom
tudománynak nyilvánította — és a reakciós Szreznyevszkij agyrémeit, aki több 
mint 100 évvel ezelőtt ezt írta: „A politikai gazdaságtan annyira függ a sta
tisztikától, hogyha a politikai gazdaságtan nem létezhetnék mint önálló tudo
mány, akkor a statisztika a tudományok javának minden vesztesége nélkül 
helyettesíthetné azt s ezáltal megszabadítaná a világot a semmitmondó és 
gyakran szofista álomképek megismerésétől." 2 2 

A politikai gazdaságtannak a statisztikával való helyettesítése: lehetet
len a statisztikai módszer ismeretszerző lehetőségeinek korlátozott volta 
következtében. Nem szabad fetisizálni a statisztikát és átváltoztatni univer
zális társadalmi tudománnyá és ezt az „univerzális" statisztika elleni harc
ról szóló frázisokkal leplezni. Meg kell érteni végre, hogy a statisztika nem 
politikai gazdaságtan. Éppen ezért kell a statisztikusnak értelmes közgaz
dásznak lennie. 

Ilymódon a szovjet statisztika alkalmazásának területéül szolgál a jelen
ségek széles köre, amelyek közvetlenül vagy közbeeső láncszemeken keresz
tül összefüggésben vannak a bővített szocialista reprodukcióval. A statisztika 
nem az összes jelenségeket vizsgálja, hanem csak azokat, amelyekre a moz
gás sajátos formája jellemző. A statisztika a jelenségeket minőségi termé* 
szelükkel elválaszthatatlan kapcsolatban, teljes konkrétsegükben vizsgálva^ 

21 Vesztnyik Sztatisztyiki, 1950, 1. sz., 28. old. 
22 1. Szreznyevszkij: Kísérlet a statisztika és a politikai g a z d a s á g t a n t á r g y á n a k és elemeinek 
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sajátos módszereivel feltárja a törvényszerűen alakutó mennyiségi viszonyo-
kai. Az ilyen vizsgálat nélkülözhetetlen szakasza a fejlődési törvények minő 
ségi-mennyiségi meghatározottságukban való feltárásának. A minőség és 
mennyiség kategóriáinak objektív dialektikája, a tudomány fejlődésének belső 
logikája következtében a statisztikai tudomány által feltárt eredmények szer
vesen beletartoznak számos más tudomány állományába, amelyek területén 
vizsgáljuk a bővített szocialista újratermelés törvényszerűségeit. Ebben van 
a statisztika alapvető ismeretszerző jelentősége. 

A marxizmus-leninizmus klasszikusainak munkái kiváló példákat adnak 
a statisztikának a mélyreható politikai-gazdasági elemzés céljára való alkal
mazásáról. A statisztika ezekben a munkákban éppen azt a helyet foglalja 
el, amelyet tárgyának és módszerének sajátossága határoz meg. Hasonló-
képpeíY áll a dolog a népgazdasági terv teljesítésének a statisztika segítsé
gével való ellenőrzése tekintetében is. Statisztika nélkül ilyen ellenőrzés lehe
tetlen volna. Ebben van a statisztika hatalmas jelentősége a vezető szervek 
közvetlen, mindennapi, építő munkájuk szempontjából. Értelmetlen volna 
azonban megkísérelni a terv/teljesítés egész kiértékelését a „tiszta statisz-
t iká"-ra korlátozni. 

A likvidátori irányzat a statisztikában megnyilvánuló formális-matema
tikai irányzat elleni harc zászlaja alatt lép fel. Ténylegesen a likvidátori, 
nihilista irányzat csak fordított oldala a formális-matematikai irányzatnak. 
Mindkét irányzat egyformán káros. Kétségtelen, hogy a likvidátori irányzat 
skolasztikája, talmudizmusa, betűrágása összeegyeztethetetlen a szovjet sta
tisztikának, mint osztály, pártos tudománynak lényegével. A pártos tudo
mány élenjáró tudomány, amely aktívan segíti a kommunizmus építését. 
A likvidátori irányzat akadályozza a statisztikai tudomány fejlődését. 
A szovjet statisztikusok feladata, bogy ennek az irányzatnak véget vessenek 
és a szovjet statisztika minden ágának fejlődését előbbre vigyék. 

Megjelent a 
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összefoglaló adatokat tartalmaz az ötéves terv harmadik évének 
második negyedéről, a Szovjetunió hatalmas iramú fejlődéséről és 
a szocializmust építő népi demokráciákról. „Kapitalista orszá
gok" című rovata statisztikai adatokkal mutatja be az imperia
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