
S T A T I S Z T I K A I HÍRADÓ 

A „Statisticky Obzor" a magyar statisztikai kiadványokról 

A Csehszlovák Statisztikai Hivatal 
negyedévi elméleti folyóiratának, a 
Statisticky Obzor-nak (Statisztikai 
Szemle) nem régen megjelent 1950. évi 
III. és IV. negyedévi összevont száma 
részletesen foglalkozik a marxista-leni
nista statisztika kialakításának elvi 
problémáival, a statisztika szerepével a 
szocializmus építésében, az ipari és mező
gazdasági statisztika módszereinek töké
letesítésével. A cikkek világosan mutat
ják, hogy a csehszlovák köztársaság sta
tisztikai szervezetében — hasonlóan a 
többi népi demokráciákéhoz — a szovjet 
példamutatás, a tervgazdálkodás szük
ségletei nyomán alapvető változás követ
kezett be, felszámolják a burzsoá sta
tisztika áltudományos maradványait, a 
statisztikát a marxi-lenini tanítások 
szellemében tudománnyá, a tervgazdál
kodás eszközévé, az osztályharc fegyve
révé alakítják át. 

Érdekes a Statisticky Obzor 1950 III 
és IV. negyedévi száma abból a szem
pontból is, hogy megmutatja azt a baráti 
együttműködést, kölcsönös tapasztalat
cserét, amely a statisztika területén is 
kialakult a csehszlovák és a magyar 
népköztársaság között. A Statisticky 
Obzor több cikke foglalkozik a magyar 
statisztikai kérdésekkel. Megemlékszik a 
lap a magyar statisztikai küldöttség lá
togatásáról a Csehszlovák Statisztikai 
Hivatalban és előnyösen értékeli en
nek a tanulmányútnak az eredményeit. 
Teljes egészében leközli a Statisztikai 
Szemle 1950. 9. számában megjelent 
„Harc a szocialista statisztika szervezett
ségéért és egységes rendszeréért" című 
tanulmányt. 

Amint a tanulmány bevezetőjében a 
szerkesztőség megjegyzi: a megjelente
tést indokolttá teszi, hogy valamennyi 
népi demokráciában — így többek között 
Csehszlovákiában.. Lengyelországban és 

Magyarországon — különös jelentősége 
van a tervgazdálkodás szempontjából az 
egységes statisztikai rendszer megterem
tésének s a Szovjetunió, valamint a népi 
demokráciák kölcsönös tapasztalatainak 
felhasználása ezen a téren a fejlődés 
jelentős mozgató ereje. 

Részletes cikkben foglalkozik a Stati
sticky Obzor-ban Dr. T. Fabry a Köz
ponti Statisztikai Hivatal kiadványaival, 
köztük a Statisztikai Szemlével is. A cikk 
helyesen állapítja meg, hogy a népi 
demokrácia, a proletárdiktatúra megerő
södése változást hozott létre a ma
gyar Statisztikai Hivatal szervezetében, 
napirendre tűzte a statisztikai szolgálat 
újjászervezését, munkájában a szocialista 
módszereknek, a pártszerűség elveinek 
érvényesítését, és hogy ezzel kapcsolat
ban sor került a Központi Statisztikai 
Hivatal kiadványainak, elsősorban a Sta
tisztikai Szemlének, újjászervezésére is. 
Megállapítja a cikk, hogy mint a cseh
szlovák közleményekben, úgy a magyar 
statisztikai folyóiratban is vezető helyet 
kaptak a statisztikával foglalkozó szovjet 
tanulmányok, elsősorban Lenin és Sztálin 
tanításai a statisztikáról. Elismerőleg 
nyilatkozik az ismertetés a Statisztikai 
Szemlének arról a törekvéséről, hogy 
mind szervezeti, mind elméleti téren éles 
harcot folytat a statisztika következetes 
marxista jellegének kidomborításáért, a 
burzsoá statisztikai maradványok ellen. 

Bár a Csehszlovák Statisztikai Hivatal 
folyóiratának cikke nem tűzte maga elé 
azt a feladatot, hogy átfogóan kiértékelje 
a Statisztikai Szemle munkáját, és ezért 
nem is fűz bíráló megjegyzést a Statisz
tikai Szemle anyagához, az a tény, hogy 
a Szemlével a csehszlovák statisztikusok 
részletesen foglalkoznak, nagyobb igé
nyességre, a Szemlében közölt tanulmá
nyok gondosabb kiválogatására figyel
mezteti a szerkesztőséget. 


