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-:\íagyaror·Hzi..'t.£!·011 f'1ldig JlPlll jclf'nl 1n1•~
o l vu n m;ih'rnul ika i slal iszt ikni l«'•,:il<i,•1yv,
11i'i11L 11n1ily"n f)(li1l,í,11I II. !\I. l\1,,\1.<)l'K
Social Sh,1 isl ies clmű műv», vng_1 (:. ( 'r.A\IS'4
ós 11. l•:1.1:-r1£H ( :r·1111dl1t_l!;<'ll ii<'I' ~lai isl ik-j>1,
urru-Iyok 11, nc·111-11H,l<'111>il ik u« k,'•pz,,t,1súgü
l.út·s1ulalo11l111tl<',sok szti.rn.ín, ín'i,lt,1.k ,\s
bcuuu u.tj.ik: k1H(l11IJfr1,éS gazdt1s1igi, i1lr·Nadal111i, l,;l('kl1111i lrnLd,ísi prnlilC-n1,dd>a11
mily.-n 111Ó('8·1,(•t'f•k,,1 l'.•s ho12;_1·a11 "it-ll<'L 1(•1hnsznúlni ann,1.k ö,·,l<'kúlinn, l,ogy a kut uí
t'ln1(kLi hiputézis<'iL lrn11kn\l ailalol(l\n v1·1·i
fik,í.lh,issa. ,-\,: ulupvot
1::1:l'l-:TÖ
Z11m
I\rA:N ...',f-J'él,, nül.tr-nHtl ik a.i ~dal is'l.t ikn t1g_\'1t.n i--;
elsősorbun ma.tr-mut ik usok nn k szól. A klusv
R''-ik11snak S1/,Úmítc'> \' 111 ,1,;- I, r•:N Ili\ 1,1.-kiinyv
hnsználnl,ít, a t,írsadal.0tnl11drn11Úll\'Ok mu.i
gyaknrlat úl ól vu.ló b ivoriyos tA,·ol,il°LíK 1lllii<'
zíl Í lll<'g. ,.\ ('s1,;11-KZO:\-UJATl·IV l,,\SZLÓ ,\s
V1,1w1,; 1/,/;tJZSA s,c('rkers·1.lulLc- f',.oeinlógiai
H1<'>ds,:1•rln11i kőnvv a l11n,ad,do1nt11do,111í11\·i kut al iisok hssz,•s mórls·1,r'r- l«;rc i('.s(•il
l.iirgyalja a mint a\'ÚI ,•I I iíl a ldidolásig, így
él'llld,ően alig maradt 1i,,Iy a 1ual(•1111\l,ilmi
staLiszt.ilmi m6dszPrek s·1,ú11uirn. A Köv1,:s
l',ÍHS1C1/,KY-Cólc állal,i,110s stat iszLik1, som
,ullw.1 ol I tankiinyv-julleg<' küvel 1«'1/,I úl,011
c1,11nyit, n111011nyiro a k11tnl.Ó11uk s·1.i·1ks,,go
il'nno. A Vr:,,-cz-i-;
rs-rv,íx szP1'kf'szi ni I,,
rnin<'íségcllenőrzési közikiinyv es11p,íu ,·gy
1·úszpn1blúmát L1irgytLI l'>'> Pls6so1·!Jnll I1u1t1
t,í.rs,ulalorntudósok sz1írnán1. k1'.sziill. A
i.'-.REKÓ-l',i..R,HCZKY-l'cwr1'.at-T1-11£1SS fölo
korreláció- ó,-, rcg1·csszió,;zámfl úc; c:=<,,k ogy
módszeri; l,ü-gyal, ós iL kidiinbü,:{i szer
zőkLöl szárn1nz6 fojozctok l,iányos r'gylio
szPrkesztése is 11wgnchozít i nól1a a nwg
érl ösL.
Ugyana.kkor Sl'll ki sz1Í,rniÍnL r;r'rn kél sé
ges már, .hogy 11 küzgazil11;,ágt.1.rni kutatá
sokban minél nugyobb rnérLökben kdl Rb1Lisztilmi vorifikálást alkalmazni, hogy uzok
ne ragadjanak meg nz elrnélet.i ko11sLi-11k
ciók szintjén, ha.nem a valósúggul való
ó

ő

iiss·1.,•,·(•! C:·s úl ján r•ll,·lli'írizzc'k a lcidolgm,oLL
1•ill 11'.lci r·k, Ii ipol (zifwk 1·,dús,i,gh1,rl a.lmáL.
I, i'•I s{gl 1•11•11, I 1ogy (•zl, a v1·1·i l'ik,U;\,;.,t Pl
l,•lfl'I. l'<':12;ozlli ll\/Llr·rnnl.il<>,i 111órls1/.rw0k né,I
k ii 1 i~, a ki)zgn:t.t l,1s1í,gl an és ;t HZO(:iológi,:1
klc1HS1/.ik11sni j,'1 p/·ld1í.k,t1 1,111 1111 Ink f'ITO.
1,:zr·k a r n/i, lsz(,n·lc 11,:or I h,1.11 1\111-;\" 111('•1·1 ók1 w11 1l 11':..;kii1111y íLik <-s lii1/.I 11sn t,IJ,\, i.<'S1/,ik ,1
slat iszl ilrni nd11tok (>lr·)l11/.1:sc'·I <-s n, kii,·,·I lwz
t,,J,',;.;nk l1•1·1,11t'1s,í.l . .'\ 111,1l.<'1111tlik1Li kü1/,
ga:;,, !as1í.gl ,u1
11 ii V('I I Ii pol lS:;.i~('j t. n 1;1 It·rnat il<11i 11,laklJn,11 r,,gn.,lu1a:.,,'./,a 1nng - l.;,.i'1lii11C,s,-·n kí111Ukoz1\ Lol'i.,l(·L n, 1i1it.le111nlíkai ~lat iszi ika nlkídn1:tz1is,írn. l·~~V('S 1n{H lszi•rol<f•I ;,1,t'•l1•,; kii1·l ,r•II ni lm I, ,111·1,;1,1 k a 111:1g_v11.1·
iiko110111r·I rin.i k11l.al.1í.s"ldm11 is, dn 111ivnl
újnl,l,n.11 (pl. ll-'.I. l'.lliO :szr,p(nllti>mi rc'.·\'fftliipi
ko111'1:n,1u:i1'1n, vul;111)i11L n h.1J1·na.i ,l:í.noR
,,1\,lli-,•q11ilil>ri111r1"-a kiiriili vili'ilmn) i'r'l1t1(\1·i·i11, ll'.I, igö11y, l1ogy n visznr1s1la1~ ld)11y11y(•)l l,vanLil'ik,'Lll,ai6 gnzrlrn-\/Í.gi roly11111n.
lok ÖH t.ú11yoz(1k 111<'I11:I I. llHÍ;s g11,zrl11sági
li'L1·sa,lnl1fli 1,r\ny(•'l.lík,-1. is f'igyr•l1·11,h,· kuli
V(~llll i, n rnal i ·111a1.,i I..: ni ki~,'f~ll'.I.< la:--1igi.n11 1111',< IH·1,r,rl n 11,ívnl dolgozr'> k11lnt.(n1nk i,; ngyrl'
inldd,1, s·1,iiks,\gr• va11 ,, 11111lrn1111.l.ilrn,i ,;l,11I i;.;zt.ikn VL1'H1ulalrnr1Lr11lo1111í.nyi ,Llk,drn,v1.,',
s1í11ak is11 HJrr,Lúrn.
1I:libon n hnlyz,·Uio11 IHllll ,uuglnp/í, l1ogy
mú.r llnjl.1111,n lk-l>L ngyoLcmi jngyzolól, Ü.;
l,1,szn(dL{LI, 1., I ,í.rH1LrlnlornL11drnuú11vi k1il,n
i,Ók. Mcíg fokm.oLt.ahbn.n úrvó11yt1fl ("I, 11
jóval 1,/ívobli k,·,nyvro.
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rn,í.,·11," író◄lot.t.. I,:,111olc 11wgfulolé\, ·11 ,U I í
LoLl.1, ii,;s·1.o IL Rz111·z(í u, L1l.l'Lnl1111í,t.: 11, gyakori
sug, closzlitsok, ki'1liinlJtizfi közöpórlríkolc
ÚH H1/.Óród1í,si !lH;ré,s·1.,í.111olc 11L1í.11 ignn riivi
,1,,., f'ogl1dko·1.ik 11, slat.is·1,I ilrn. ol11H\lot.rí1wk
ulcn1nivol ó;; a sl.aLi,;-,.t,ilmi kövnLkozLo(0s
nlapl'r,g11,lm11ivnl. i\'[n.jrl n kiivolkczi'> 11111t.,·
m,1Li Imi Rtatiszl,i Imi , nó, lszorekot I cí.rgyu.lj,,:
L-pr61»ík, egy- éf! Liihb;,zornponl.oR va,ri
anciaunalízis,
lrn1·rnl1ioió- ÓR rogrosszió
:sz,í.,u[LA;.;, %"- l•;rl,lig a könyv követi ;1,
kor1ibbi jogyzcL fol<,píLóséL, <w,11Lán £1.zon
b,J,11 köL rnujdnom tcljnson új fejezel kii
vul,lrnzik u 11ern-pur1.1111éto1·es oljánisokról
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(Mann- 'Whitney próba, Kruskal-Wallis
próba, Wilcoxon próba stb.), valamint
néhány további statisztikai eljárásról (sore
za.t próba, differencia próba, előjel próba,
Bartlett próba). Kiegészíti a könyvet egy
fejezet az eredmények prezentálásáról, egy
ma.ternatikai függelék és egy táblázat
gyüjternény.
A könyv legfőbb érderne a használható
ság. Bár a szerző pszichológusok számára
ismerteti a metamatikai statisztikát és a
bemutatott, (igen szernléletes) példákat
mind a lélektan területéről veszi, ,,n:iutatis
mutandis" a szociológus és a közgazdász is
allrahnuzhatju őket. Valószínűleg a pszicho
lógiára összpontosulás magya.nizza meg
néhány o'lya.n rnódazer részlet esobl. ismer
tetésónek hiányát, amely a, közgaY.dász
sza.mú.ra igen hasznos Ion no. l\linclenclrnlól t
uz t lehet hiűnyolni, hogy t1 többvúltozós
rcgrcsszióelomzést éppen csak rnngemlíti,
és csupán utal a fakton.Lnalízisra. Kár,
hogy 11 nagyon népszerű és egyben egy
szerű Kendall-föle T rnngkonolációs együtt
ható kiszri.mításánu.k módszerét SPm ismer
teti. Nagyon hasznos lenne egy olyan
t áblilzatoL összcállítan i, amely rnogadja:
rnilynn I Ipusú problómriban, milyen fol-
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tétAlek mellett, milyen matemat.ikai, stn- .
tisztikai. módszereket lehet felhasználni.
(Ilyen táblázatot közöl pl. az említett
G. Clauss-II. Ebner: Grundlagen der Sta
tistik.) Végül hiányzik a könyvből egy
olyan fejezet, amely rendszeresen tárgyalja
,1 rnéréselméletet. (EzL a hiányt az olvasó
pótolhat.ja a Cseh-Szombathy~Ferge-féle
szociológiai módszertan megfelelő fejezeté
nek elolvasásával.)
E hiányosságok ellenére a könvv a szó
szoros értelmében hézagpótló szerepet tölt
be. Esetleges újabb kiadásában érdemes
Jenne megfelelően kiegészíteni. Az, új kia
,List indokolja, hogy - sok más nagy
sikerü és azonnal elfogyott tá.rsada.lom
tudomd.nyi szakkönyvl;i:iz hasonlóan
igen kis példányszámban adták ki. A könyv
torjesz tők úgy lá.tszik, rendszerint túlságo
StP1 borúlé.tóun ítélik meg az alapvető tár
sudalorntudomé.nyi kézikönyvek értékesí
tési lohet.őségcit, pedig e munkák legalább
is többozres olvasó- és vásárló táborra szá
míthatnak. Kis példányszámuk miat.t nem
fojt.hetik ki teljesen pozitív hatásukat a
r.udományos kutatásokra.
Andorka Rudolf

