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Biostatisztikai alapismeretek gyakorló orvosoknak (1)
HAJTMAN BÉLA DR.

Klinikai Biostatisztikai Társaság, Budapest

BEVEZETÉS  Az orvosképzésben évek óta helyet kap a bio sta tisz-
ti kai alapismeretek oktatása valamilyen (pl. biometria) néven. 
Hogyan került oda ez a tantárgy? Egykori tekintélyek bele-
erô sza kol ták a tantervbe és ottfelejtôdött, vagy valóban olyan 
fontos téma ez, amely nélkül nem képzelhetô el korszerû or-
vosképzés? Sok orvostanhallgató kételkedik ebben, és örülne, 
ha ezt az „idegen” témát nem kellene megtanulnia, és a vizsgán 
nem faggatnák ilyen kérdésekkel.

A felsôbbévesek, akik már olvassák a szakirodalmat, más 
nézeten vannak. Az orvosi könyvekben, folyóiratokban egy-
re-másra találkoznak olyan kifejezésekkel, amelyeket a bio-
sta tisz ti ka órá kon hallottak elôször, és amelyeket azóta sikerült 
teljesen elfelejteniük. Valószínûleg úgy érzik, a leírtak pontos 
megértéséhez szükséges lenne ezeknek az idegen, homályos 
je len tésû szavaknak az ismerete – de hát hol nézhetnének utá-
na? Szótárban, lexikonban utánakeresve alighanem zsákutcába 
kerülnek: a magyarázatok olyan más, alkalmasint ugyanehhez 
a területhez tartozó szavakat használnak, amelyek csak fokoz-
zák a zavart, a meg nem értést.

Példaként vegyük az egyik ilyen szakkifejezést: szignifikáns. 
Alighanem mindenki, akik forgatja az orvosi szakirodalmat, ta-
lálkozott már vele, nem is egyszer. Sokan úgy érzik, értik is, meg 
is tudják magyarázni. De vajon megbízható-e az a magyarázat, 
amit adnak? Hiszen ahhoz, hogy ennek a jelzônek a jelentését 
pontosan meghatározzuk, sok olyan (a biostatisztika elemeihez 
tartozó) szót kell használnunk, amelyek ismét csak magyarázat-
ra, gyakran nem is egyszerû magyarázatra szorulnának.

A biostatisztika önálló tudományág, könyvtárnyi irodalom-
mal. Amellett, hogy az orvostudomány része, nélkülözhetetlen 
segédeszköze, voltaképpen – ne kerteljünk! – a matematika 
egyik ága. Senki nem kívánja egy orvostól, hogy ebben el-
mélyedjen, ennek részleteit ismerje. Általában még magukat 
a biostatisztikai módszereket, azok használatát sem kell is-
mernie. Mindössze azt kell tudnia, hogy mivel járul hozzá a 
biostatisztika szakmai (orvosi) ismeretei gyarapításához, mikor 
lehet valamit a biostatisztika eszközeivel alátámasztani, és mit 
jelentenek az ilyenkor megfogalmazott, biostatisztikai kifeje-
zéseket is használó állítások.

Ebben igyekszik az orvosok segítségére lenni ez az összefog-
laló. Nem a biostatisztika „rejtelmeibe” próbálja bevezetni az 
olvasót (erre általában nincs is szükség), csak segít az orvosi 
szakirodalomban leggyakrabban használt biostatisztikai kifeje-
zések, állítások értelmezésében.

MIVEL FOGLALKOZIK A BIOSTATISZTIKA?  A biostatisztika olyan 
(ma te matikai) módszerek gyûjteménye, amelyek alkalmasak kü-
lönféle adatok feldolgozására, belôlük a szakma (itt: orvostudo-
mány) szempontjából jelentôs következtetések levonására. Ez az 
alaptevékenység – az adatfeldolgozás – természetesen kiegészül 
más, szorosan ehhez tartozó tevékenységekkel. A biostatisztika 

„felügyeli” az adatgyûjtést is, hiszen megbízható következtetések 
csak megbízható adatokból vonhatók le. Jóval többrôl van itt szó, 
mint az összegyûjtött adatok pontosságáról: az egész vizsgálat 
(kísérlet, megfigyelés) megtervezésének és végrehajtásának is a 
bio sta tisz tika szabályai szerint kell történnie ahhoz, hogy a ka-
pott adatok feldolgozhatók legyenek. A biostatisztika nyelvén 
megfogalmazott következtetések hitele és érvényességi köre is 
ettôl függ. Nem a kérdés elodázásáról, fölösleges, nélkülözhetô 
alapismereteknek az orvosokra való kényszerítésérôl van tehát 
szó, ha ezt az összefoglalót is az adatokkal, azok fajtáival kezdjük.

ADATOK  Mivel beteg vagy a betegség gyanúja miatt vizsgált 
embe rek rôl van szó, az adat szó hallatán valószínûleg valami 
olyasmi jut eszünkbe, mint vérnyomásérték, testhômérséklet, 
vércukorszint, fehérvérsejtszám vagy más, többnyire a vér labo-
ratóriumi vizsgálata segítségével nyert adat. Ezek mindegyike, 
bár fontos adat, de valamennyi az adatok egy szûk osztályához, 
mondhatnánk az „arisztokráciához” tartozó adatok. Ezek ugyan-
is mérési adatok: valamilyen jól meghatározott, fizikai fogal-
makkal (hosszúság, tömeg, anyagmennyiség, idô) jel le mez he tô, 
egyenletes beosztású skálán helyezkednek el, és – egyetlen ki-
vétellel – van egy kezdôpontjuk is, amelyet a 0 (nulla) számmal 
szokás jelölni. Nehéz így példák nélkül látni, hogy miért ez a sok 
kitüntetô jelzô, de mindjárt világosabb lesz az egész, ha másfajta 
– úgy is mondhatnánk: „alacsonyabb rendû” – adatokat is szem-
ügyre veszünk. Sietek leszögezni: ezek az „alacsonyabb rendû” 
adatok ugyanolyan fontosak, esetenként ugyanolyan pontosak is, 
mint a mérési adatok, csak éppen nem hasonlíthatók össze olyan 
egyszerûen, mint a mérési adatok.
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Lássuk rögtön az elôbb említett kivételt, amely történetesen 
a hô mér sék let. Ez abban különbözik a többi mérési adattól, 
hogy nincsen kezdôpontja, „nullpontja”. Látszólag persze 
van, hiszen sokszor emlegetünk „nulla fokot” (és negatívot is, 
amely szintén nem fordul elô a többi mérési adat esetén!), de 
ez nem igazi nulla. Rögtön kiderül, ha szembeállítjuk a többi 
mérési adattal.

Ha valaminek a hosszát megmérjük, az lehet nagyon kicsi is, de 
ha egyáltalán nincs kiterjedése, akkor a hossza 0 cm. Ugyanígy 
egy tömeg vagy egy idôtartam esetén: pontosan értjük, mi az, 
hogy 0 másodperc telt el, vagy valaminek 0 gramm a tömege. 
A „nulla fok” azonban nem ilyen. Egy önkényes megállapo-
dásról van szó, amelyet nem is mindenki fogad el (gondoljunk 
a Celsius- és a Fahrenheit- hômérsékleti skálákra!), és nincs 
is valódi tartalma. A hosszúság, a tömeg, de a sebesség, a 
töménység és a többi összetett mennyiség is lehet nulla: ott 
nincs kiterjedés, nincs tömeg, nincs sebesség (stb.); a skála 
valódi kez dô pont ján állunk. A hômérséklet esetében ilyen 
nincs. A fizika ugyan mesél nekünk az abszolút nulla fokról, de 
teljes képtelenség lenne onnan mérni a hômérsékletet. Inkább 
afféle filozófiai absztraktum az az abszolút nulla, akárcsak a 
végtelen. Azzal sem tudunk kezdeni semmit, ha mérni akarunk. 
(De a matematika „megbirkózik” ezzel az elvont fogalommal, 
ugyanúgy, ahogy a fizika elbánik az abszolút nulla fokkal.)

Kissé hosszúra nyúlt ennek a kivételnek a megbeszélése, és 
még mindig nem tudjuk: miért baj ez? Azért, mert míg a mért 
adatok közt mindig meg tudjuk mondani, hogy az egyik hány-
szor akkora, mint a másik (egy 10 cm-es hajszál pontosan két-
szer olyan hosszú, mint egy 5 cm-es, 10 mg hatóanyag éppen 
két és félszer annyi, mint 4 mg), a hômérsékletek ilyen össze-
hasonlításának a világon semmi értelme. Ki képzeli azt, hogy 
ha a szobában +20˚C a hômérséklet, az éppen négyszer annyi, 
mintha +5 fok lenne. (És ha netán Fahrenheitben mértük? Vagy 

„nulla alatti”, negatív hômérsékletekrôl van szó?) 

Ilyen összehasonlításokat nem tudunk tenni. Azt viszont mond-
hatjuk (akármilyen skálán is mértük a hômérsékletet), hogy 

„ma 3 fokkal melegebb van, mint tegnap, és 2 fokkal hidegebb, 
mint tegnapelôtt”. Ez az állítás akkor is igaz, ha 17 és 20 fok 
az elsô két említett hômérséklet, vagy 25 és 28 fok. (Sôt lehet 

-4 és -1 fok is.) Éppen ez jelentette azt, hogy a mérési skálák 
egyenletesek. (Egészen természetes, hogy mérési adatok esetén 
mindig meg tudjuk mondani, hogy az egyik mennyivel na-
gyobb a másiknál.)

A kezdôpont hiányát olyan nagy bajnak látták az adatokkal fog-
lalkozó kutatók (például a biostatisztikusok), hogy külön adat-
fajtának kezelték a „kezdôponttal nem rendelkezô” skálán mért 
adatokat. Mivel azonban a gyakorlatban egyedül a hômérséklet 
ilyen, egyszerûbb kivételnek tekinteni és vigyázni, hogy ne 
beszéljünk „kétszer olyan melegrôl” vagy hasonló badarságról. 
Ehelyett vegyük szemügyre a mérôskálák egy másik tulajdon-
ságát, hogy eljussunk az „alacsonyabb rendû” adatokhoz.

A skáláknak ez a tulajdonsága a folytonosság. Szemléletesen 
könnyebb megérteni, mint egzakt módon meghatározni. Azt 
jelenti, hogy a mérôskála bármely pontján lehet az az adat, 
amelyet meghatároztunk. Tehát nemcsak az egész számok, ha-
nem bármilyen közbülsô „törtszám” is lehet adat. Ha a mérés 
azt mutatta, hogy valami nem 3 és nem 4 cm hosszú, hanem 
köztük van, ezt kifejezhetjük úgy, hogy 3,72 cm. Vagy áttérünk 
milliméterre (37,2 mm), de ezzel sem úsztuk meg a törtszám 
használatát. Persze ha mikrométerben mérünk, akkor egész 
szám lesz a szóban forgó távolság: 37 200 mm. De egyáltalán 
nem biztos, hogy ez a jó érték! Csak ezért ennyi, mert tized-
milliméter pontosságú mérést tett lehetôvé a mérôeszközünk. 
Az érték bárhol lehet a skálán, és nagyon valószínû, hogy nem 
az említett kerek érték, hanem mondjuk 37 186 a mérés pontos 
eredménye.

Pontos? De ki mondja, hogy „kerek” mikrométerben fejezhetô 
ki a megmért tárgy hossza? Lehet, hogy a pontos hosszúság 
37 186 371 nm. Vagy még a nanométernél sem állhatunk meg? 
Nem bizony, ha „tökéletes” pontosságra áhítozunk. Ha lenne 
le he tô sé günk, ennél pontosabban is megmérhetnénk. Valami 
effélét jelent a folytonosság.

Megmérhetnénk, de minek? Többet tudunk meg azáltal, hogy 
nanométerben fejezünk ki valamit, amit „természetes módon” 
csak mm vagy cm pontossággal tudunk meghatározni? Gon-
doljunk például a testmagasságra, az élô emberen mért egyik 
leggyakoribb adatra. Kell az nekünk „finomabban”, mint cm-es 
pontossággal? 

Persze itt is el lehet filozofálgatni, hogy mikor milyen pon-
tossággal kell mérnünk – de a gyakorlatban ez szinte mindig 
világos és egyértelmû. Nem is a mérés pontosságáról van szó 
(mennyi minden befolyásolhatja ezt; gondoljunk csak ismét a 
testmagasságra: ha valaki mm pontossággal mért magasság-
adatokat hozna, elhinnénk neki azok hitelességét?), hanem a 
folytonosságról. Arról, hogy két mérés eredménye akármilyen 
közeli szám lehet; olyan közeli, hogy mérési lehetôségeink 
alapján nem kü lön böz tet he tôk meg.

Most ahelyett, hogy itt is elkezdenénk fiziko-filozófiai ellen-
vetést tenni, hogy hiszen nem lehetnek akármilyen közel azok 
az adatok: ha a hosszúságuk (vagy tömegük) közt legalább 
egyatomnyi különbség van, már nem egyformák – az ilyen 
szôr szál ha so ga tás helyett keressünk inkább olyan adatokat, 
amelyek nem folytonosak. Könnyû ilyet találni, még az egyen-
letes skálán elhelyezkedô adatok közt is. Nem méréssel, hanem 
számlálással kapjuk ôket. Értékeik felsorolhatók (ha nem is 

„fejezzük be” a sort): 0, 1, 2, 3, … (Ezeket nevezik a matema-
tikában természetes számoknak. Csak halkan, és igazán csak 
az ér dek lô dôk nek mondom, hogy a mérési adatok számértékei 
az ún. valós számok. De nem a mérések eredményei! A mérés 
ugyanis – láttuk az elôbb – nem finomítható a végtelenségig: 
néhány tizedesjegy után meg kell állni. Az így kapott adatok 
a racionális számok; ezek azok, amelyekkel a gyakorlatban 
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számolni tudunk. A valós számok olyan sokan vannak és 
egymáshoz olyan közel, hogy számolni nem is tudunk velük. 
Viszont egy görbe vagy egyenes vonallal le lehet ôket rajzolni. 
Így talán jobban érthetô a kezdetben mesterkéltnek tûnô „foly-
tonosság” elnevezés.)

Sok olyan adat van, amelyik ebbe a csoportba tartozik. Hány-
szor volt rohama az elmúlt hónapban, hányan laknak egy szo-
bában, hány tablettát szedett be az este – és bizonyára vannak 
meg fe le lôbb példák is. Itt inkább a határvonal elmosódására 
szeretném felhívni a figyelmet. A példaképp már említett 
fehérvérsejtszám (és ugyanígy a vörösvértest meg a többi ala-
kos elem) nyilván ebbe a kategóriába esô adatok, de mérési 
adatokként kezeljük ôket. Nem mindegy, ha valakinek mm3-
ként (maradjunk csak a régi egységmegadásnál!) 6231 vagy 
6188 fehérvérsejtje van? Hiszen úgysem tudjuk ilyen pontosan 
megállapítani. Azt mondjuk: 6200 fvs/mm3, és úgy kezeljük, 
mint mérési adatot. Talán úgy magyarázhatnánk meg (ha 
ugyan kell erre magyarázat), hogy az adat nagyságához képest 
(ezres nagyságrend, máskor meg millió) az adatok közti kü-
lönbség, vagyis egy-egy „lépcsôfok” olyan kicsi, hogy felôlünk 
nézve folytonosnak látszik.

Egy másik példa, a pulzusszám esetén – amelyet szintén a mé-
rési adatokkal egyformán kezelünk – azzal érvelhetünk, hogy 
a mért idô tar tam (mondjuk 1 perc) alatt nem pontosan 66-ot 
vert a szív, hanem „megvolt majdnem 67”, hiszen a perc lejárta 
után hamar jött az újabb ütés. De ennél jobb magyarázatot is 
adhatunk: valójában a „pulzus számlálása” csak egy (egyszerû) 
eljárás, de minket igazán a szívverések közti idôtartam érdekel, 
ami vitathatatlanul folytonos, mérhetô érték. (Persze mindkét 
esetben feltételeztük a tökéletesen egyenletes szívritmust, ami 
nyilván megmosolyogtató feltétel. Vegyük azonban észre, 
hogy az adatok pontossága, megbízhatósága még ezeknél a 

„leg fel sô osztályba tartozó” adatoknál is milyen gyenge lábon 
áll. Az „alacsonyabb osztályba” sorolt adatok esetében néha 
még ennél is rosszabb a helyzet.)

Hogy könnyebben megértsük, mitôl lesz egy adat még ennél is 
egy sze rûbb (nem szívesen használom az „alacsonyabb rendû” 
jelzôt), képzeljük el az elôbb már többször emlegetett skálát, 
amelyen minden egész számnál van egy kis zsák – az orvosi 
dolgozatokban ez úgy szokott megjelenni, mint egy téglalap 
alakú oszlop –, amelyben gyûjtjük az adatokat. Az elsôbe ke-
rülnek azok, akiknek az elmúlt hónapban nem volt rohamuk, a 
másodikba, akiknek egy rohamuk volt, és így tovább. (Termé-
szetesen ugyanolyan betegségben szenvedôkrôl és ugyanolyan 
rohamról van szó – amennyiben ilyet egyáltalán állíthatunk. 
Biztos vagyok benne azonban, hogy az olvasó talál jobb és 
érdekesebb példát.)

Ott a skála, rajta egységenként a kis zsákok (akkorák, amennyi-
re kinyomja ôket a beléjük helyezett beteg; szebben kifejezve: 
méretük mutatja az ugyanott levô, tehát azonos adattal jellem-
zett betegek számát), és ez már sok olyan információt is ad, 

amelyet ilyen összegyûjtés nélkül nem láttunk. De most még 
nem következtetni akarunk (az már maga a biostatisztika!), ha-
nem megismerni, hogy milyen adatokkal találkozunk.

Vegyünk egy másik esetet, amelyben nem állt a rendelkezé-
sünkre ilyen egyszerû, jól meghatározható adat (a rohamok 
száma), hanem csak „a beteg állapotának súlyosságát” tudjuk, 
úgy-ahogy felmérni. Többféle betegségben szokásos úgy jelle-
mezni a betegeket, hogy betegségük az elsô, második vagy har-
madik súlyossági kategóriába tartozik. (Ha jól tudom, bizonyos 
szívbetegségek esetén szokásos az I–II–III–IV. kate gó riába 
való beosztás. Az I-esek a könnyû, talán már hazaküldhetô 
betegek, a többi súlyosabb, a IV. kategóriába pedig a „menthe-
tetlenek” vagy annak látszók tartoznak.)

A skálán ismét elhelyezhetjük ezeket a „zsákokat”, amelyekbôl 
leolvashatók a betegszámok, de hiába van ott a skálán a négy 
szám, ez nem egyenletes skála. Senki nem állít olyat, hogy a 
II-esbe tartozók ugyanannyival súlyosabb betegek az I-eseknél, 
mint a IV-esek a III-asoknál. Sôt! Egészen biztos, hogy nincs 
így. Vannak tehát adataink, amelyek közül némelyek „egyfor-
mák” (ugyanabban a zsákban vannak), mások különböznek. 
Bármely két, kü lön bö zô kategóriába tartozó betegrôl meg tud-
juk mondani, hogy melyikük a súlyosabb, melyikük az enyhébb 
beteg, de hogy mennyivel, arra vonatkozóan nem mondhatunk 
semmit. Az adatok ugyanis csak ennyit árulnak el. (Emlékez-
zünk, hogy a „magasabb rendû” adatoknál mennyivel többet 
tudtunk mondani: számszerû adatunk volt a beteg valamilyen 
tulajdonságáról – amely lehetett például betegsége súlyossá-
gának fokmérôje is.) Ezekben a rendezett (nem mért és nem 
számlált) adatokban mindössze ennyi információ van, és csalás 
lenne, ha – ilyen adatok birtokában – olyan állításokat tennénk, 
amelyekhez például mért adatok lennének szükségesek.

Még csak egészen röviden a „legalacsonyabb”, de nagyon gya-
kori és nagyon fontos adattípusról.

Gondoljunk megint az elôbbi skálára, a zsákokkal, amelyek a ben-
nük levô – tehát egyforma! – adatok számáról tájékoztatnak. Csak-
hogy most nem számok, hanem nevek különböztetik meg ezeket a 
zsákokat. Például a betegrôl megállapított diagnózis. Vagy a beteg 
foglalkozása. Világos, hogy elôzetesen el kell készíteni a zsákokat: 
meg kell mondani, hogy milyen diagnózisok tartoznak vizsgálatunk 
körébe, milyen részletességgel. A foglalkozások példáján egy sze-
rûbb megmutatni, mirôl van szó. Elhatározhatjuk például, hogy 
ezeket a kategóriákat állítjuk föl: fizikai dolgozó, szellemi dolgozó, 
diák, nyugdíjas. De lehet, hogy részletesebb felsorolásra van szük-
ség: tanár, orvos, jogász, adminisztrátor, gyári munkás, me zô gaz-
da sá gi munkás a szóban forgó beteg. Egyik klinikán ilyen, másutt 
olyan kategóriák szükségesek. A lényeg az, hogy vannak egyes ka-
tegóriák (vagy osztályok), és ezekbe besoroljuk a beteget. A mérés, 
számlálás, sôt az ezeknél kevesebbet eláruló rendezés helyett az 
adat „elô ál lí tá sa” (amit gyakran gondolkodás nélkül csak mérésnek 
mondunk), ezúttal nem más, mint a hovatartozás megállapítása, és 
a meg fe le lô kategóriába – zsákba – történô egyszerû besorolás.
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Mennyivel kevesebb ez az elôzônél, hiszen ott is „besoroltuk” 
a beteget valamelyik súlyossági osztályba. Annyival, hogy 
ezeknek az osztályoknak (kategóriáknak) nincs meghatározott 
sorrendje. Szabadon sorolhatjuk fel, mondjuk ábécésorrend-
ben vagy akár összevissza a diagnózisokat, ez semmit nem 
változtat az eredményen. A foglalkozásokkal ugyanez a hely-
zet; ott legfeljebb sértôdéstôl kell tartani, ha valakit elôrébb 
vagy hátrább sorolunk fel. De mindegy, hova tesszük az egyes 
„zsákokat” a tengelyen, egymáshoz közel vagy távol, egyenle-
tesen vagy eltérô távolságra: csak az számít, hogy mindenkirôl 
egyér tel mû en meg tudjuk állapítani, melyik „zsákba” tartozik. 
És csak egybe! Senki nem tehetô két vagy több helyre. (Ha va-
lakinek két betegsége is van, akkor olyan kategóriákat is készí-
tünk, amelyek két, esetleg több betegség együttes elôfordulását 
jelenítik meg.)

Könnyû észrevenni, de nem hagyható el itt az a megjegyzés, 
hogy magasabb adatkategóriából mindig készíthetô alacso-
nyabb kategóriájú, de fordítva nem. Hiszen az adat minden 
információt felhasznált, abból elhagyhatunk, de magunk nem 

„gyárthatunk”, nem tehetünk hozzá a mért (megfigyelt) ered-
ményhez. A „lefelé” változtatás könnyû. A testmagasság-ada-
tok felhasználása helyett mondjuk három kategóriába soroljuk 
a csoportot (iskolai osztályt): magasak, középtermetûek, ala-
csonyak. De még azt is megtehetjük, hogy „háromféle testma-

gasságról” beszélünk, és nem használjuk ki, hogy az elsôben 
levôk valamilyen értelemben nagyobbak a másik kettônél, és 
a közép sô a két másik közt helyezkedik el. Eldobhatunk annyi 
információt, amennyit akarunk – de persze akkor ne várjuk, 
hogy sokatmondó eredményt kapunk. 

Lehet, hogy nem látszik, mennyire fontos, milyen gyakori ez 
az utolsó adatfajta. Ezért befejezésképp néhány példát mondok 
ennek az adatfajtának legegyszerûbb formájára: amikor mind-
össze két kategória – két „zsák” – van. (Ennél kevesebb nem 
lehet! Mert ha mindenki egyforma, akkor ennek megállapítása 
semmiféle információt nem hordoz, és ezért nem is állapítható 
meg belô le semmi. Ha embereket vizsgálunk, akkor nem lehet 
kategória az, hogy „ember”, mert mindenki ebbe kerül. De ve-
gyük észre, hogy minden korábbi adatféleség esetén így volt. 
Ha a szisztolés vérnyomás nem lehet más, mint 130 Hgmm, ak-
kor kár megmérni. Mindegy, hogy magát a szót vagy az értéket 
mondjuk: egyik sem mond többet.)

Ilyen kétértékû adat a nem (férfi vagy nô), a betegség kimene-
tele (meggyógyult vagy meghalt), sôt egyáltalán az is, hogy 
beteg vagy egészséges, kezelik vagy nem kezelik, mûtötték 
vagy nem – és fel sem lehet sorolni, hány ilyen „pár” van. Leg-
többször az igen/nem vagy a +/– megjelöléssel szoktuk a két 
kategóriát megkülönböztetni.
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