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A statisztikai csoportosítások módszeréről"" 
N. G. Gracseu: Statisztikai csoportosítások (Goszsztatizdat, Moszkva, 1951, 

és Statisztikai Kiadóvállalat, Budapest, 1952.) 

N. G. Gracsev „Statisztikai csoportosítá
sok" című munkája a statisztikai tudo
mány egyik legfontosabb kérdésével fog
lalkozik. 

Л konkrét társadalmi-gazdasági tömeg
jelenségeket és folyamatokat, melyeket a 
statisztika vizsgál , fejlődési formájuk bo
nyolultsága és sokoldalúsága jellemzi. Ez 
szükségessé teszi a tömeges statisztikai 
adatok olyan feldolgozását, amelyben a 
folyamatnak és fejlődési formáinak minden 
lényeges vonása, sajátossága' visszatük
röződik és amely a folyamatot pontos 
mutatószámok segítségével tárja fel és fe
jezi ki. Ennek a feladatnak sikeres meg
oldása lehetetlen a vizsgált jelenségek cso
portosítása nélkül, azaz a jelenségeknek 
a rájuk jellemző ismérvek szerint legfon
tosabb típusokra, csoportokra és alcsopor
tokra való felosztása nélkül. 

Hogy a csoportosításoknak a statisztiká
ban milyen hatalmas jelentősége van, arra 
először a haladó orosz tudósok: A. N. 
Ragyiscsev, N. P. Ogarjov, D. P. Zsurav-
szkij, stb. mutattak rá. A csoportosítások 
igazi jelentőségét a statisztikában azonban 
Lenin és Sztálin tárta fel munkáiban. 
Lenin és Sztálin érdeme a csoportosítások 
tudományos elméletének megalkotása. 
Lenin és Sztálin munkáikban kimutatták 
és megcáfolhatatlanul bebizonyították, hogy 
a statisztikai adatok csoportosítása nem 
csupán speciális technikai művelet, hanem 
szerves alkotórésze a társadalmi-gazdasági 
vizsgálatnak. 

A bírált könyvnek kétségtelen érdeme az, 
hogy a szerző a statisztikai csoportosításo
kat a politikai-gazdasági elemzés feladatai
nak tükrében vizsgálja, Lenin és Sztálin 
műveire, Leninnek és Szt í l innak azokra a 
megállapításaira támaszkodik, amelyek a 

• Voproszl Ekonomlki, 1951, 7. sz., 119—122. old. 

statisztikára, a statisztika elveire és mód
szereire vonatkoznak. A könyv érdeme az 
is, hogy kísérletet tesz azoknak az ered
ményeknek megvilágítására, amelyeket az 
orosz tudósok a csoportosítás módszereinek 
kidolgozásával és a társadalmi élet jelen
ségeinek elemzéséhez való felhasználásá
val kapcsolatban értek el. Komoly figyel
met szentel a könyv annak a kérdésnek, 
hogy hogyan dolgozták ki és alkalmazták 
a csoportosításokat a szovjet statisztiká
ban. A könyv leleplezi a burzsoá statisz
tikában és főként az USA statisztikájában 
alkalmazott csoportosítások hamisító jelle
gét. 

A könyv első fejezete, ,,A statisztika! 
csoportosítások — a szovjet statisztika 
alapvető módszere" rövid jel lemzést ad a 
számvitel és a statisztika jelentőségéről a 
szocialista társadalomban. Megvilágítja 
Lenin és Sztálin hatalmas szerepét a szov
jet statisztika létrehozásában és kifejti a 
statisztika feladatait a szocialista terv
gazdaságban. A szerző megvilágítja a cso
portosítások helyét és szerepét a statisz
tikai adatok feldolgozásában és elemzésé
ben, megadja a csoportosítások meghatá
rozását és osztályozását. 

A második fejezet — „A statisztikai cso
portosítások a haladó orosz statisztikusok 
munkáiban" — a csoportosítások kidolgozá
sának és gyakorlati alkalmazásának tör
ténetével foglalkozik a legkiválóbb orosz 
tudósok — M . V. Lomonoszov, A. N. 
Ragyiscsev, D. P. Zsuravszkij stb. — 
munkáiban. A szerző gazdag tényszerű 
anyag alapján mutatja ki azokat az elvitat
hatatlan érdemeket, amelyeket az orosz 
tudomány a csoportosítás elméletének és 
az ezen alapuló táblázati módszernek ki
dolgozásában szerzett. A statisztikai táblá
zatok feltalálója a térképész-statisztikus 



I. К. Kirilov volt (1689—1737). Fő művé
ben — „A virágzó orosz állam abban az 
állapotban, ahogyan azt Nagy Péter találta, 
amilyenné hallatlan nagy munkával változ
tatta és amilyenben hátrahagyta . . . '* (1727) 
— igen széles területen alkalmazta a „tabel
lákat", azaz a táblázatokat Oroszország 
gazdasági helyzetének jel lemzéséhez. A 
kombinációs táblázatok kidolgozása és első 
gyakorlati alkalmazása — amely a bo
nyolult társadalmi-gazdasági jelenségek 
vizsgálatának egyik hathatós eszköze — az 
orosz zemsztvostatisztika érdeme. 

„Lenin és Sztálin — a statisztikai csopor
tosítások tudományos módszerének meg
alkotói" című fejezetben a szerző kifejti a 
csoportosítások marxi-lenini elméletének 
alapjait. Lenin és Sztálin műveikben több
ször utalnak a csoportosítások szükséges
ségére, megmutatják a csoportosítások sze
repét a statisztikai adatok tudományos fel
dolgozásában és ezeknek a csoportosítá
soknak tudományos alapelveit (a politikai 
gazdaságtan elméleti tételeinek döntő 
jelentőségét a csoportosítások számára, a 
csoportosító ismérvek kiválasztását, a kom
binációs csoportosítások szükségességét , 
stb.). Lenin és Sztálin számos klasszikus 
példát adnak a csoportosítási módszernek 
a statisztikai adatok feldolgozásánál és 
elemzésénél való alkalmazására. 

A csoportosítás főbb elméleti kérdései a 
következők: 1. a csoportok kiválasztása; 2. 
az ismérvek kiválasztása a kijelölt csopor
tok elhatárolására. Ezeknek az egymással 
szoros kapcsolatban álló kérdéseknek he
lyes megoldása lehetetlen azon társadalmi
gazdasági jelenségek és folyamatok lénye
gének vi lágos "megértése nélkül, amelyekre 
vonatkoznak a csoportosításra kerülő ada
tok. A folyamat jellegétől és fejlődési for
máitól függenek a csoportosításoknál alkal
mazott eljárások. 

A társadalmi élet jelenségeinek tudomá
nyos, egyedül helyes megvi lágítását a 
marxi-lenini elmélet adja. Ezért ez képezi 
a csoportosítási módszer tudományos alap
ját. A marxizmus-leninizmus azáltal, hogy 
a gazdasági típus meghatározásánál a leg
lényegesebbet — a termelési viszonyokat 
—- választja ki, megmutatja a helyes utat 
à társadalmi-gazdasági típusok feltárásához 
és azoknak az ismérveknek meghatározásá
hoz, amelyek alapján az egyes típusokat a 
megfigyelési adatok szerint el lehet hatá
rolni. 

A helytelen elméleti kiindulópont a sta
tisztikai adatok összesítésének és csoporto
sításának elkerülhetetlenül hamis, tudo
mánytalan módszereihez vezet. A mező
gazdasági összeírások adatainak feldolgo
zására kedvelt módszer a kapitalista orszá
gokban a gazdaságoknak a földterület nagy
sága szerinti csoportosítása. A burzsoá sta
tisztika egyenlőnek tekinti a termelés ter
jedelme szerint nagy és kis gazdaságokat , 
a tőkés- és proletárgazdaságokat, ha azok
nak hasonló mennyiségű földjük van. Ahe
lyett, hogy a parasztság főbb társadalmi 
csoportjainak jel lemzését adná, a gazdasá
gokat a föld nagysága szerint csoportosítja. 
Az ilyen módszer segí tségével megszépítik 
a tönkremenő kisgazda helyzetét, elleplezik 
a mezőgazdaságban fennálló ellentmondá
sokat. „ . . . A földterület szerinti csoporto
sítás — írta Lenin — egybefoglalja a nagy-
és kisgazdaságokat, mihelyt földterületük 
nagyságát tekintve hasonlóak, olyan gazda
ságokat foglal egybe, amelyek termelésének 
méretei teljesen eltérők, olyanokat, ame
lyekben túlsúlyban van a családtagok mun
kája, olyanokkal, amelyekben a bérmunka 
van túlsúlyban. Ebből az a teljesen hely
telen, a valóságos helyzetet teljesen eltor
zító — de a burzsoáziának nagyon tetsző 
— kép tárul elénk, mintha a kapitalista 
társadalomban letompulnának az osztály
ellentétek. Ennek eredménye a kisföldmüve-
sek helyzetének nem kevésbbé hamis és a 
burzsoáziának nem kevésbbé tetsző szépít
getése, ennek eredménye — a kapitalizmus 
védelme."i 

Lenin tudományosan « megokolta, hogy a 
va lóságos politikai-gazdasági képnek meg
rajzolásához szükség van a gazdaságoknak 
n a g y s á g és típus szerinti csoportosítására, 
rámutatott a csoportosító ismérvek kiválasz
tásának elvére. Annak a kérdésnek a meg
oldásánál, hogy a csoportosításhoz milyen 
ismérveket választanak ki, tekintetbe kell 
venni, hogy ugyanazok az ismérvek a hely
től és az időponttól függően különbözőkép
pen fejezik ki a gazdaságok nagyságát és 
típusait. A társadalmi-gazdasági folyamatok 
és je lenségek vizsgálatának megkülönböz
tető módszere, valamint a helyi feltételek
nek, ezek sajátosságainak és különbözősé
geinek fiçryeîembevéte'e jelentik a leg
fontosabb tudományos elvet, amelyre Lenin 
és Sztálin több alkalommal rámutattak. 

i Lenin Művel, 22. kötet, 58. old. , oroszul é& 
u a., Szikra , Budapest, 1951, 64. old. 
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A statisztika által v izsgál t társadalmi
gazdasági jelenségeket rendszerint számos 
sajátosság és viszony jellemzi, amely külön
féle ismérvekben fejeződik ki. Ezért, ha a 
jelenségeket jel lemző statisztikai adatokat 
csoportosítjuk, ki kell választanunk néhány 
lényeges ismérvet és ezeket kombinálnunk 
kell, azaz alkalmaznunk kell a kombiná
ciós csoportosítások módszerét. Lenin ezt 
a módszert igen nagyra becsülte. 

A csoportosítások lenini elveit Sztálin to
vább fejlesztette és konkréten alkalmazta 
műveiben. A csoportosítások elmélete szem
pontjából alapvető jelentőségűek azok a 
megállapítások, amelyeket Sztálin a „Dia
lektikus és történelmi materializmus" című 
munkájában tett. Az a klasszikus útmuta
tás, hogy a társadalmi jelenségeket a ma
guk elszakíthatatlan összefüggésében és 
kölcsönhatásában, megjelenésük, fejlődésük 
és szakadatlan megújulásuk folyamatában 
kell tekinteni, a feltételektől, a helytől és 
időtől függően — egyenes és a legközvet
lenebb összefüggésben van a statisztikai 
csoportosítások módszerével. Sztálin elvtárs 
a SZK(b)P kongresszusain tartott beszédei
ben és egyéb műveiben felhasználja a szov
jet népgazdaság és kultúra kérdéseinek meg
világítására a csoportosító és kombinációs 
táblázatokat. 

Gracsev, miutác részletesen kifejtette 
Lenin és Sztálin tanításait a statisztikai' 
csoportosításra vonatkozóan, a „Lenin és 
Sztálin tanítása az át lagszámok tudomá
nyos alkalmazásáról" című fejezetben rá
mutat, hogy mi a csoportosítások jelentő
s é g e az át lagszámok tudományos elmélete 
problémáinak helyes megoldása szempont
jából. Ennek a fontos kérdésnek megvi lágí
tásánál szintén Lenin és Sztálin megál la
pításaira támaszkodik. Az átlagszámok mód
szerét szervesen össze kell kapcsolni a cso
portosítások módszerével; a csoportosító át
lagokat ki kell egészíteni a kerületenkénti 
adatokkal. Egyforma általános át lagszámok 
alkalmazása az egész területre, a speciális 
helyi körülmények figyelembevétele nélkül, 
nem tekinthető tudományosan helytállónak. 

Sztálin elvtárs a SZK(b)P Központi Bi
zottsága plénuma előtt 1929 áprilisában tar
tott beszédében éles kritikát gyakorolt a 
megkülönböztetés nélküli átlagos mutató
számok „módszere" felett, szembehelyezve 
ezzel a korrigált átlagok tudományos mód
szerét. Leleplezve a nép ellenségeit , akik 
az át lagszámokat a párt általános irány
vonala elleni harcra igyekeztek felhasználni, 

Sztálin kihangsúlyozta, hogy „ . . . az átlag
számok módszere, ha nem helyesbítik az 
egyes vidékekre vonatkozó adatok alapján* 
nem tekinthető tudományos módszernek". 8 

„A csoportosítási módszer kidolgozása és 
alkalmazásának formái a szovjet statiszti
kában", „A statisztikai csoportosítások mód
szerének alkalmazása a tervteljesítés elem
zésénél és a rejtett tartalékok feltárásánál 
az iparban", „A statisztikai csoportosítások 
alkalmazása a szocialista mezőgazdaság 
tanulmányozásánál" és „A statisztikai cso
portosítások rendszere" című fejezetekben a 
szerző megvilágítja a szovjet statisztika 
tapasztalatait a csoportosítások gyakorlati 
alkalmazása terén. Ugyanezekben à fejeze* 
tekben a szerző megkísérli , hogy a szovjet 
statisztikai gyakorlat néhány általánosítását 
adja a csoportosítások terén, valamint, hogy 
megoldja a csoportosítási módszer további 
felhasználásának egyes kérdéseit az ipari 
és mezőgazdasági vállalatok gazdasági te
vékenységének elemzésénél . ( 

A bírált mű utolsó fejezete a burzsoá 
statisztikában alkalmazott csoportosítások 
hamisító jellegét tárgyalja. 

A burzsoá közgazdászok és statisztiku
sok, uraik osztályérdekeinek megfelelően, a 
statisztikai csoportosításokat a kapitalista 
rendszer védelmezésére és dicsőítésére hasz
nálják fel. Formális, áltudományos je l legű 
az a kevésszámú statisztikai csoportosítás, 
amely a kapitalista államok gyakorlatában 
előfordul. Ilyen például a gazdaságoknak a 
földterület nagysága szerinti fentemlített 
csoportosítása a kapitalista országok mező
gazdasági statisztikájában. 

Az ismertetett mű nem mentes a hibák
tól sem. A szerző nem jellemezte részlete
sen a speciális, úgynevezett másodlagos 
csoportosítási módszert, amelyet Lenin dol
gozott ki és alkalmazott számos munkájá
ban. A másodlagos csoportosításnak Lenin 
által alkalmazott módszerét Gracsev lénye
gileg elsődleges statisztikai anyag nélkül 
világítja meg.3 Az ilyen — a statisztikai 
irodalomban nem riitkán előforduló —• meg
vi lágítás elégtelen. 

Lenin „A kapitalizmus fejlődése Orosz
országban" című munkájában azokat a tár-

2 Sztál in Művei, 12. kötet, Szikra , Budapest, 
1950, 90. old. 

a Gracsev: Statisztikai csopor tos í tások. Goszszta-
tizdat, Moszkva, 1951, 47. old. , oroszul és u . 
Statisztikai Kiadóvál la la t , Budapest, 1952, 50—51. 
old . — A továbbiakban az o lda l számot а кояут 
magyar fordí tása a lap ján a szövegben adjuk. 



sadalmi-gazdasági viszonyokat v izsgálva , 
amelyek az ipari kistermelők között kiala
kultak, csoportosító táblázatokat készített; 
az egyes iparágak (mesterségek) kusztár-
jait különböző kategóriákra osztotta (I. — 
alsó, II. — közép, és III. — felső) , az üzem 
munkásainak száma, néha pedig a termelés 
nagysága , vagy a technikai felszerelés, stb. 
alapján. A kusztárok kategóriákra való fel
osztását Lenin a különböző ( iparágakban 
különböző alapon végezte (az egészen kis 
üzemi iparágaknál az alsó fokozathoz szá
mította Lenin az 1 munkással dolgozó üze
meket, a nagyobb üzemű iparágaknál az 
alsó csoporthoz számította az 1—5 munkás
sal dolgozó üzemeket, stb.). Ilymódon Lenin 
az adatokat 33 iparágra csoportosította, 
azután 4 kategóriára osztotta és ai másod
lagos csoporosítás módszerével táblázatba 
foglalta. Emellett Leninnek fontos statisz
tikai adatai voltak a termelésről, néha pe
dig az egyes kusztárok földműveléséről is, 
azaz e lsődleges statisztikai adatok állottak 
rendelkezésére. 4 Ez a módszer, amelyet 
Lenin ja különböző csoportosító ismérvek 
alapján összeáll ított csoportok kiszámítá
sára és összehasonlítására használt , logi
kusan következik Lenin csoportosítási el
méletéből és ezt az elméletet jelentősen 
gazdagítja. 

A csoportosítás módjait és módszereit 
nem szabad sablonnak tekinteni. A külön
féle csoportosítási módszereknél a körül
ményektől, helytől, időtől függően fe1 merül
het a másodlagos csoportosítás szükséges
sége abban az esetben, ha összegezni kell 
az e lsődleges csoportosítás eredményeit, 
vagy ha olyan csoportokat kell összehason
lítani, amelyek a csoportosító ismérvek jel
legét, vagy az osztályközök nagyságát te
kintve eltérnek egymástól . 

Az ismertetett munka lényeges hibája az, 
hogy a leíró elem túlsúlyban van az álta
lánosításokkal szemben. A könyv főként a 
statisztikai csoportosítások alkalmazásának 
egyes példáit fejtegeti és ezekhez a pél
dákhoz csak igen kevés módszertani ma
gyarázatot találunk. 

A szerző bizonyos határozatlanságot mu
tat azoknak az elméleti csoportosítási kér
déseknek feltevése és megoldása terén, ame
lyek az országunkban folyó statisztikai 
munka tapasztalataiból és a szovjet statisz-

* Lenin Művei, 3. kötet, 297—298. old. , oroszul 
és Lenin: A kapitalizmus fejlődése Oroszo r szágban , 
Szikra , Budapest, 1949, 341—342. o ld . 

Statisztikai Szemle 

tika előtt a kommunista építés során fel
vetődő feladatokból erednek. 

„A statisztikai csoportosítások a haladó 
orosz statisztikusok munkáiban" című feje
zet főként azoknak a konkrét csoportosítá
soknak a leírását tartalmazza, amelyeket 
A. N. Ragyiscsev, I. K. Kirilov, К. I. Arsze-
nyev, stb. munkáikban alkalmaztak. Szá
mos orosz tudós munkáiban azonban rend
kívül érdekes és eredeti megállapítások van
nak a csoportosítások elméleti kérdéseiről 
is. í g y például a maguk korában élenjáró 
eszmék voltak azok, amelyeket N. P. Oga-
rev fejtett ki a „Moszkvai Közlöny"-ben 
(1847. IX. 27-i, 116. számban) megjelent 
cikkében. 

Ogarev cikke válasz volt az „Orosz Im
périum kormányzóságainak és kerületeinek 
statisztikai felosztására vonatkozó v izsgáló
dás" című cikkre, , amely először 1847-ben 
a Belügyminisztérium folyóiratában, később 
pedig a „Moszkvai Közlöny"-ben jelent 
meg. (1847. VIII. 16-i, 98. szám.) Gracsev 
egyáltalán nem emlékezik meg sem „Az 
Orosz Impérium kormányzóságainak és ke
rületeinek statisztikai felosztására vonatkozó 
v izsgálódás" című cikkről, sem pedig Oga-
revnek erre adott válaszáról, pedig ezek a 
cikkek — mint a hazai tudomány történeté
nek fontos határkövei — a csoportosítások 
módszerének elméleti kérdéseit • világították 
meg. 

Az, hogy a szerző lebecsülte az elméleti 
kérdéseket, különösen szembetűnő azokban 
a fejezetekben, , amelyek a csoportosítások
nak a szovjet statisztikában való alkalma
zásával foglalkoznak. A szerző nem okolja 
meg a javasolt csoportosításokat. Ahelyett, 
hogy elméleti leg megokolná és a tényleges 
adatok e lemzése alapján kimutatná vala
mely javasolt csoportosítás szükségességét 
és értékét, a szerző csupán arra utal, hogy 
azokat „fel lehet építeni", „ki lehet jelölni", 
hogy aizok „elvégezhetők" stb. (107., 108., 
113. oldal, stb.) 

Gracsev nem fordít kellő figyelmet a cso
portosítások és a csoportosító ismérvek osz
tályozására. A szerző a könyv elején meg
említi a mennyiségi és az osztályozó cso
portosítást és a csoportosító ismérveket. 
(9—10. oldal.) Egy másik helyen beszél 
arról, hogy a csoportosítások alapjául a 
lényeges ismérveket kell venni (43—47. 
oldal), de figyelmen kívül hagyja az ismér
veknek közvetlen és közvetett ismérvekre 
való felosztását. Ugyanakkor Lenin több-
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ízben hangsúlyozta az olyan csoportosító 
ismérvek kiválasztásának fontosságát, ame
lyek a vizsgált je lenségeknek ,a lényegét 
nem közvetve, hanem közvetlenül mutatják. 
Lenin a következőket írta: „ . . . A gazdaság 
méreteiről a földterület nagysága csak köz
vetve tanúskodik, és ez a «tanúskodás» an
nál kevésbbé hiteltérdemlő, minél nagyobb 
arányú és minél gyorsabb a földművelés 
belterjessé válása. Ezzel szemben a gazda
s á g termeivényeinek értéke nem közvetve, 
hanem közvetlenül, méghozzá minden eset
ben tanúskodik annak méreteiről". 5 

A szerző ugyanakkor, amikor komoly 
figyelmet fordít a társadalmi-gazdasági típu
sok kiválasztására és osztályzására, nem 
világítja meg kellőképpen a csoportosítá
sok elemzési feladatait, azaz a csoportosí
tások alkalmazását a társadalmi-gazdasági 
je lenségek és a jelenségeket jel lemző ismér
vek kölcsönhatásának vizsgálásánál . A terv
szerinti irányítás és az államvezetés felada
tainak bonyolultabbá válása a kommunista 
építés kibontakozása arányában egyre in
kább szükségessé teszi, hogy sokoldalúan 
vizsgáljuk v a különböző tényezők hatását a 
népgazdasági tervek teljesítésére. A cso
portosítások módszere ezekben a vizsgáló
dásokban el kell, hogy foglalja a tudomá
nyos jelentőségének megfelelő helyet. Az 
analitikai csoportosításoknak véleményünk 
szerint nagyobb helyet kell elfoglalniuk a 
szovjet statisztikában, mint amilyet az is
mertetett munka szán,nekik . 

A könyv több, я szovjet statisztikában 
alkalmazott csoportosítási módot nem 
konkréten vi lágít meg. így , például, a „Cso
portosítások a termelés gazdasági rendelte

tésének ismérve szerint" (86—87. old.) és 
„A csoportosítás — az ipar ágak szerinti 
osztályozása'* (87—88. old.), stb. című alfe
jezetek nem hoznak egyetlen olyan csopor
tosító, vagy kombinációs táblázatot sem, 
amely a szerző megállapításait illusztrálná. 
Azt, hogy milyen sokat nyert volna a kon
krét csoportosítások megvi lágítása ha azo
kat tényleges számadatokkal illusztrálták 
volna, láthatjuk azokból a példákból, ame
lyek a 138—142. oldalon szerepelnek. Saj
nos, ilyen, tényleges számadatokat a könyv 
ritkán hoz fel. A szerző a legtöbb esetben 
megelégszik a csoportosító és kombinációs 
táblázatok sémáival és elfeledkezik arról, 
hogy,ha a táblázatok sémái nincsenek meg
töltve tartalommal, nem mutatnak meg 
semmit. 

Az elméleti kérdések lebecsülése szintén 
kifejeződött a burzsoá statisztika bírálatá
ban. Amíg nem mutattuk meg a burzsoá 
statisztika „elméleti" felépítésének hibás 
voltát, addig leleplezésének feladatát nem 
tekinthetjük megoldottnak. A szerző , mégis 
megelégszik azzal, hogy leírja a burzsoá 
statisztika gyakorlatában előforduló csopor
tosítások hamisítását. 

A fentebb kiemelt lényeges hiányosságo
kon kívül Gracsev könyvének egyéb hibái 
is vannak, így előfordulnak benne ténybeli 
tévedések, hibás meghatározások, ismétlé
sek, stb. 

Eltekintve az említett hiányosságoktól , az 
ismertetett munkát egészében értékes mű
nek kell tartanunk, mint az első kísérletet 
a statisztikai csoportosítások elméletének 
részletes kifejtésére. 

T. Tyimofejev 
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