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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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