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B

ár a könyv címe pontosan fedi a
tartalmát, ha nekem kellene címet
választanom, feltétlenül szerepelne
benne az öröm vagy a játék, valahogy
így: „Tanuljunk örömmel” vagy
„Játsszunk biostatisztikát!”, vagy „A
feladatmegoldás öröme”. A biostatisztikai kézikönyvek világában ez ennek
a könyvnek a különös ismertetôjele.
Nincsenek benne az unalomig ismert
meghatározások, képletek, amelyeket

az olvasó szinte önkéntelenül kihagy, tudtak írni, melyek elülrôl hátrafelé
nincsenek száraz levezetések. A külö- olvasva majdnem olyan értelmesek,
nös gonddal megválasztott példák is mint hátulról elôre olvasva.”
„Játszottak velük a szavak, ennéljelzik, hogy a szerzôk igyekeztek elfogva ôk maguk is játszottak. Vagy
kerülni minden sablont és szokványt.
minthogy az író munAmint az ember elkája a velejében játék,
kezdi olvasni ezt a
»dolgoztak«. [...] Játkönyvet, különös világAmint az ember
szottak barkochbát, a
ba kerül, ahol minden
elkezdi olvasni ezt a
tökély elképzelhetetlen
logikus, ahol a buszkönyvet, különös
fokára emelve ezt az elmegállóban az emberek
világba kerül, ahol a
memozdító tornát, s a
bosszankodás helyett a
buszmegállóban az
fogalmak körét szûkítvárakozási idô várható
emberek a várakozási ve, a felelgetô igenjeiértékének becslésével
foglalkoznak, ahol laidô várható értékének bôl és nemjeibôl a legrövidebb idô alatt kitakásvásárlás elôtt a vebecslésével
láltak minden lehetô és
vôk a reális vételárat
foglalkoznak.
lehetetlen dolgot, pélmodellezik, sorsjegyvádául Poincaré legelsô
sárlás elôtt pedig kiszámítják a nyerési esélyt. Ez az úgyneve- öngyújtójának tûzkövét, vagy magázett hétköznapi valószínûségszámítás, nak Ödipusznak jól megtermett, izamely – a szerzôk szerint – megóv mos Ödipusz-komplexumát.”
Valahogy így játszanak a könyv
minket attól, hogy mindent elhiggyünk az újságoknak, hogy „bedôl- szerzôi is, s miközben bevonják az oljünk a statisztikai bûvészkedéseknek”, vasót az elmemozdító tornába, szép
hogy túl nagy kockázatokat vállal- lassan tisztázódnak a statisztikai alapjunk, vagy hogy pecheseknek érezzük fogalmak, a becslés, a hipotézisvizsgámagunkat olyankor, amikor tulajdon- lat. S ha az olvasónak kedve támad kiképpen egy meglehetôsen nagy való- próbálni frissen szerzett tudását
színûségû esemény történt meg ve- konkrét példákon is, eszközként ott
lünk, amelyre számíthattunk volna, ha vannak a rövid R-programok (az R
helyesen képzeltük volna el a statiszti- egy ingyenes, de – talán épp ezért –
„mindentudó” statisztikai programkai modellt.
A statisztika valahogy úgy szövi át a csomag).
A varázslat kicsit megtörik a varianvele foglalkozók életét, mint Kosztolányi Barkochba novellájában az Esti ciaelemzés és az általános lineáris moKornél társaságában levô fiatal írókét dell címû fejezetekben, ezek a leírások
a játék a szavakkal: „Játszottak pedig inkább receptszerûek (végy egy bô
fôképp magukkal a szavakkal, a nyelv modellt, számítsd ki a változókhoz
e rejtélyes parányaival, a nyelv e föl- tartozó p-értékeket, majd hagyd ki a
bonthatatlannak vélt elemeivel, állan- legnagyobb p-értékût, folytasd az eljádóan hevítették és fûtötték ôket gö- rást, míg elfogynak a változók vagy
rebjeikben, mint a középkori arany- már nem lehet többet kihagyni stb.).
Ez azonban nem von le sokat a köcsinálók, s munka közben diadalmasan fedezték fel, hogy a rôt rezeda tet értékébôl. Marad az
visszafelé olvasva: a dezertôr, vagy az öröm: játszva dolgozni és
ingovány visszafelé olvasva: nyávogni, dolgozva játszani.
a kiválóbbak pedig közülük nemsokádr. Singer Júlia
ra hosszú verseket és elbeszéléseket
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