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Biostatisztikai alapismeretek gyakorló orvosoknak (2.) 
Normális eloszlás
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Klinikai Biostatisztikai Társaság, Budapest

A normális eloszlás görbéje a csaknem mindenki által jól 
ismert „haranggörbe”. Az orvosok gyakran nevezik Gauss-
görbének (és Gauss-eloszlásnak), mivel Gauss egyike volt 
azoknak, akik ezt a görbét, ezt az eloszlást tanulmányozták.

A névvel való megjelölés az orvostudományban meglehetôsen 
elterjedt „személyi kultusz” jele. Kétségkívül jelentôs mate-
matikus volt Gauss, de ô az, akinek szerepe Bolyai János elis-
mertségének elmaradásában, életének tragédiájában legalábbis 
kétes. Gauss nevérôl nekem inkább Bolyai János jut eszembe, 
és nem a normális eloszlás.

„Haranggörbe” – mondottuk az imént. Valóban a harang jelleg-
zetes alakjára emlékeztet ez a szimmetrikus, középen a legma-
gasabb, szép formájú görbe. Jellemzô alakján belül ugyanúgy 
sokféle lehet, mint a harangok: magasabb vagy alacsonyabb, 
keskenyebb vagy szélesebb. Mégsem harang ez, hiszen végei 
messze elnyúlnak, annyira messze, hogy ilyan harangot még 
elképzelni sem lehet, nemhogy kiönteni. A normális elosz-
lás görbéje ugyanis (mindkét irámyban) a végtelenbe nyúlik. 
Ez természetesen a matematikai absztrakció következménye: 
a talált (nem kitalált, hanem a természet törvényszerûségeit 
kutatva megtalált) képlet ilyen végtelenbe nyúló formát ered-
ményez. Azt jelentené ez, hogy akármilyen nagy és akármilyen 
kis adatok is elôfordulhatnak? Bizony azt. De nagyon-nagyon 
ritkán; a szakma nyelvén szólva: nagyon kis valószínûséggel.

Hogy valami képünk legyen ezeknek a „távoli” adatoknak 
az elô for du lá si valószínûségérôl (és természetesen a többi 
adatéról is), képzeljük el egy pillanatra ezt a görbét (1. ábra). 
Az x tengelyen akárhol elhelyezkedhet a görbe „közepe”, 

szimmet ria ten ge lye (a harangot akárhova tehetjük!); mi azért 
ábrázoltuk azt az esetet, amikor ez a középpont a nullában van, 
mert így könnyebb megfogalmazni mondandónkat. (A görbe 
ugyanolyan magasan van a +1, mint a –1 pontban, +2-ben 
ugyanakkora, mint –2-ben – és általában minden olyan helyen, 
amelyek ugyanakkora, csak épp ellentétes elôjelû számmal 
adhatók meg.) Állításaink azonban nemcsak erre az esetre, ha-
nem minden normális eloszlású változóra érvényesek. 

A harang közepén, a legjellemzôbb adatok táján a görbe ho-
morú. Aztán – a középtôl távolodva – egyszercsak átfordul, és 
lefelé domborodik. (Ha nem tenné, egyszer csak „átfúrná” az 
x tengelyt, és nem tudna folytatódni a végtelenig.) Azt a távol-
ságot, amely a görbe közepe (szimmetriatengelye) és az átfor-
dulás helye közt található, jelöljük s-sel. (Lesz ennek késôbb 
neve is; a jelölést ennek megfelelôen választottuk.)

Vágjuk el a görbét függôleges vonalakkal a +s és a –s pontok-
ban. A „megmaradt” terület a teljes területnek bô kétharmad 
része (68%-a). Ez azt jelenti, hogy a változó összes elemének 
kétharmada itt, a „csúcs”, a szimmetriatengely közelében he-
lyezkedik el.

Persze ez még nem mutatja, hogy milyen ritkák a nagyon nagy 
és nagyon kis adatok. Ezért ismételjük meg az elôbbi eljárást, 
és csonkítsuk a görbét a +2s és –2s pontokban. Ekkor a meg-
maradt rész területe majdnem pontosan 95%, tehát mindössze 
5%-át hagytuk figyelmen kívül az összes értékeknek. Az elosz-
lásoknak ez a „csonkítása” nemcsak itt, a magyarázatban, ha-
nem a biostatisztikai eljárásokban is gyakori: levágjuk a görbe 
végeit, és azt mondjuk, „számunkra ez az eloszlás”, és a kívül 
esôket úgy tekintjük, mintha nem is lennének. 

A biostatisztika módszerei mind így mûködnek: csonkítjuk az 
eloszlásokat, elhagyjuk a ritkán elôforduló (kis valószínûségû) 
értékeket, és állítunk valamit az egészrôl. Csakhogy hozzátesz-
szük, hogy állításunk nem egészen, csak – az elôzô példára 
gondolva – 95%-ig biztos. Tehát lehet, hogy tévedünk, de ez 
nem fordul elô gyakran. Ráadásul ennek a tévedésnek a mérté-
két (elô for du lá sá nak gyakoriságát) mi magunk választjuk meg! 
Ezzel már majdnem el is mondtam, hogy mi is az a bizonyos 
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szignifikancia, amit az elsô részben említettünk. A fogalom 
pontos meghatározásához azonban meg kell még ismerked-
nünk néhány fogalommal. Egyelôre a normális eloszlásról sem 
tudunk még eleget.

Térjünk csak vissza a normális eloszlás görbéjéhez, az 1. áb-
rához. Végezzük a görbe csonkítását most a +3s pontban. 
Az ennél nagyobb értékek elôfordulásának gyakorisága (azaz 
való szí nû sé ge) mindössze 0,001, vagyis 1 ezrelék. Ha a –3s 
pontban vágjuk le a görbe bal végét, akkor hasonló eredményre 
jutunk: az értékeknek összesen 1 ezreléke található ettôl a levá-
gási ponttól balra. Vagyis a –3s – +3s szakaszban található az 
értékek 99,8%-a. (A pontos érték egy kicsit kisebb: 99,73%.) 
A gyakorlat szempontjából ezt úgy is fogalmazhatjuk, hogy 
minden adat itt van.

Ezeken a pontokon kívül már nem is látjuk a görbét: az már 
úgy „rásimul” az x tengelyre, hogy észrevehetetlen. Gondoljuk 
csak el: a levágási ponttól egészen a végtelenig (!) húzódó csík 
területe a görbe és a tengely közti teljes területnek mindössze 
egy ezredrésze. Ez pedig igen kis terület, akármilyen nagy áb-
rát készítünk is. Ha a levágási pontnál még láthatóan a tengely 
fölött van a görbe, ennél sokkal nagyobb területet fog bezárni, 
mire elér a végtelenhez. 
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Tanulj meg szépet mondani,  
Ördögnek gyertyát gyújtani. 
Ha hív pokolba, menj vele, 

De az ajtónál, rúgj bele.

Révfülöp, 1960-as évek




