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Ki mondja meg nekem, hogy kit, mikor, mi-
lyen gyógyszerekkel kezeljek? A kérdés egy-
kor könnyen megválaszolható volt. Talán jól
képzett, tapasztalt fônököd, talán a modern
tankönyvek, vademecumok, talán a szakmai
protokollok? Manapság mindenki „egyedi”
megoldást keres, és szinte már lehetetlen tájé-
kozódni a bábeli zûrzavarban.

Valójában milyen nyelvet beszélünk? Értjük-
e egymást, illetve betegeinket? Ismerjük-e az
általunk ajánlott terápia hatásait, veszélyeit,
hatékonyságát?

Mély filozófiai fejtegetés helyett e szerteága-
zó témakörnek csupán egyetlen vonatkozásá-
ra szeretnék kitérni. „Homo contempla-
torként” most a medikalizáció által is felkor-
bácsolt, rohamosan növekvô gyógyszerarze-
nál veszélyein tûnôdöm.

Több mint kétezer év távlatából csodálom és
egyben irigylem a bölcs Hippokratészt. Mi-
lyen szép lehetett akkor az orvoslás, milyen
magasztos lehetett a hivatás. Ôt nem szorítot-
ták a futószalagon gyártott bugyuta törvé-
nyek, holmi „korbácsrendeletek” Prokrusz-
tész-ágyába, nem darálták porrá individuu-
mát (vö. burn-out szindróma). Akkor még
komolyan lehetett venni az orvosi eskü minden
szavát, hiszen mindenki által elfogadott tapasz-
talati („experience-based”) tényeken alapult. A
mesterség ezernyi fortélya apáról fiúra, illetve a
tanítványokra szállt, az oktatás egyben neve-
lést, azaz példamutatást is jelentett.

Azóta sajnos nem csupán fejlôdött, de egy-
ben óriásit változott is az orvoslás. A hivatás, a
szolgálat szolgáltatássá degradálódott, a
betegbôl, a páciensbôl megrendelô, vásárló
lett. Az irgalom, az együttérzés, a segíteni aka-
rás karitászszemléletét a kegyelten fiskális, a
profitot hajszoló sikerkarrierre való törekvés
váltotta fel. Hová lettek modern korunk
orvosetalonjai?

Már nem is vitatjuk, legfeljebb rezignáltan
sajnáljuk, hogy már sem az orvossá váláskor
elmondott eskü szövegét, sem annak nemes

szellemiségét nem veszi senki komolyan. Mert
nem is lehet! De akkor miért? És mire eskü-
szünk? Ha léteznek még kétkedôk vagy jóhi-
szemûen naivak, akkor vegyék a fáradságot,
és olvassák figyelmesen az egykor elmormolt
eskü szövegét. A fenti tények bôvebb kifejtése
egyre több kiváló publikációban olvasható. 

Azt ígértem, hogy tûnôdésem közben nem
kalandozok el, tehát nézzük csak, hogy mi a
baj a gyógyszerekkel.

Egyre több van belôlük, hazánkban csak-
nem tizenötezer (sic!) patikaszer kapható.
Egyik fele receptköteles, másik része OTC-
ként forgalmazott (közülük sok már nem is
patikaszer, hiszen benzinkutaknál is kapható),
aztán szép számmal sorjáznak az ún. komple-
menter medicina (csoda)szerei is. Mi vagyunk
a közvetítôk, tehát „szem a láncban”. De vajon
tudjuk-e, hogy valójában mit mûvelünk? Hip-
pokratész azt tanítja, hogy csak olyan kezelést
(gyógymódot) szabad alkalmazni, amelyet
alaposan ismerek, a beteg hasznát szolgálja,
tehát nem árt („nil nocere…”). 

Vajon lehet-e sok ezer gyógyszer nevét, ha-
tóanyagát, hatáserôsségét, mellékhatásait,
interakcióit stb. alaposan ismerni? Elvárható-e
egy háziorvostól, hogy tudása, gyakorlata
ilyen szinten (is) „up to date” legyen? Biztosan
állítom, hogy nem, még a legkiválóbb specia-
listától, orvosprofesszortól sem!

Néhány ezer szó memorizálásával bárme-
lyik idegen nyelv irodalmi szinten beszélhetô.
Sôt, egy-egy népcsoport a napi kommuniká-
cióhoz csupán egy-kétezer szót használ.
Hogyan lehetne elvárni bárkitôl is, hogy me-
móriája ennél nagyságrendnyivel nagyobb le-
xikális anyagot tároljon? Talán legjobb, ha egy,
a gyakorlatban elôforduló típuspéldát említek.

Érdeklôdéssel böngészem az orvosi folyói-
ratokat, bennük a legújabb terápiás lehetôsé-
geket taglaló összefoglaló publikációkat, a pa-
radigmaváltásként beharangozott szakmai
ajánlásokat (protokollokat). Gondot okoz,
hogy a gyógyszerek hatóanyagai mellett nem
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koztak. Az Orvosi Hetilap új kiadójaként
társszervezôi voltunk a lap 150 éves fennállá-
sa alkalmából rendezett ünnepségnek, mely
két okból is fontos volt számunkra. Egyrészt
örömmel jelenthettük, hogy a nagy múltú lap
kiadásának átvétele sikeres volt, és együttmû-
ködésünk elsô néhány hónapja alatt is számos
fontos újítás született. Másrészt ezekre a sike-
rekre hivatkozva, azzal az üzenettel fordul-
tunk a népes, magyar és angol nyelven publi-
káló hazai orvosközösséghez, hogy kiadói ta-
pasztalatunkat készek vagyunk az ô fórumaik,
lapok és könyvek szolgálatába állítani. Felhí-
vásunkra több megtisztelô megkeresés érke-
zett. Azóta nálunk jelenik meg a Magyar Sebé-
szet, több új orvosi könyv kiadását készítjük
elô, most pedig örömmel köszöntjük lapjaink
között a fôszerkesztôvel egyetértésben
MediArt névre keresztelt folyóiratot.

Az Akadémiai Kiadó tudományos kiadó. A
tudomány évszázadok óta folyamatosan szét-
váló, egymástól elkülönülô ágakra oszlik.
Folyóiratainkba szerzôink egy adott – sokszor
aránylag szûk – tudományterület mûvelôinek
írnak.

A MediArt küldetése más, sokkal szélesebb
réteghez szól: közérthetôen és magas színvo-

nalon. Hasábjain az orvostudomány körüli
világról, tudósok életérôl és érdemeirôl, tudo-
mány és mûvészet kapcsolatáról, tudományos
és mûvészi teljesítmény kölcsönhatásáról és
összefonódó kultúrtörténetérôl olvashatunk.
A folyóirat egyedülálló színfolt kiadónknál, a
magyar sajtóban sincs párja. Mindez dr.
Gömör Béla laptulajdonos, fôszerkesztô tehet-
ségét, kitûnô érzékét és kitartását dicséri. 

A most induló együttmûködésben az Aka-
démiai Kiadóra hárul a MediArt tartalmához
méltó külsôben való elôállítása és hosszú tá-
von is fenntartható mûködésének megszerve-
zése. Ezért fontos az új cím, mellyel jelezzük,
hogy szakterülettôl függetlenül, a mûvészet
iránt érdeklôdô, gyógyító és kutató orvosok
kitüntetô figyelmébe ajánljuk a lapot. Szeret-
nénk, ha elôfizetôink között tudhatnánk ôket
és az orvosi intézmények könyvtárait is. Még
inkább számítunk – a lap eddigi támogatóin
túl – további szponzorok részvételére. Széles
olvasóközönség, olvasmányos tartalom és igé-
nyes megjelenés ad súlyt itt megjelenô hirde-
téseiknek.

A minôséget felismerni és sokakkal megis-
mertetni – dióhéjban ez a kiadó küldetése. A
MediArt esetében az elsô igen könnyen ment, a
második felé jó úton haladunk.

BUCSI SZABÓ ZSOLT

igazgató, Akadémiai Kiadó

Köszöntô
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árnyalja e jelenséget, hogy  fájdalom jelentke-
zése esetén a dózist általában a beteg titrálja.
Amennyiben ez sem hoz kellô eredményt, ak-
kor újabb szert igényel, melyet készséges
kezelôorvosa egy másik megnevezésû, de a
már szedett gyógyszerrel azonos hatóanyagot
tartalmazó gyógyszer felírásával old meg. Sok
esetben ez akkor derül ki, amikor például a
mozgásszervi panaszok miatt szedett gyógy-
szerek (fôleg a nem-szteroid csoportba tarto-
zók) által kiváltott súlyos gyomor-bél rendszeri
szövôdmény etiológiáját már gasztroenteroló-
gus analizálja, miközben az ulcus, a vérzés
vagy a perforáció szanálásán tevékenykedik.

Igyekszünk úrrá lenni a bajokon, de közben
figyelmen kívül hagyjuk a beteg embert. A ha-
zai morbiditási mutatók igazolják, hogy külö-
nösen az idôsebb korosztályhoz tartozó beteg
alapos kivizsgálása révén mindig többféle
megbetegedés derül ki. Az életkor önmagában
is komoly rizikótényezô! Tûnôdjünk egy kicsit
az alábbi számokon: Magyarországon kb. 900
ezer csontritkulásban szenvedô beteggel szá-
molunk (600 ezer nô és 300 ezer férfi). A szak-
emberek szerint Magyarországon a csontritku-
lásos betegek száma a következô 25–30 évben
az elöregedô népesség miatt megduplázódik.

A szív- és érrendszeri betegségek nemzeti
programjában 2,5 millió hypertoniás, 1 millió
diabeteses és 1,5 millió „túlsúlyos” említése
szerepel. Hyperlipidaemia miatt 500 ezer be-
teg gondozásba vételére lenne szükség. A
hepatológia vonatkozásában 1 millió rendsze-
res alkoholfogyasztóval, 500 ezer steatosis
hepatissal és kb. 70 ezer hepatotropvírusmar-
ker-pozitív egyénnel kell számolni. A GERD
miatt kb. 1 millió egyén keres orvosi segítsé-
get. A funkcionális bélbetegnek tartottak szá-

ma 500 ezer. Említést érdemelnek az allergiás
betegek (a lakosság 30%-a!). A kb. 2 millió fo-
gászati ellátást igénylô carieses beteg keve-
sebb publicitást kap. Valóban (nagyon) beteg a
magyar nemzet! Ezen érdemes lenne vezetô
politikusainknak is „eltûnôdni”!

Igen sokat költünk gyógyszerekre, egyre
többször észleljük a polypragmasia veszélyeit,
esetenként az életet is veszélyeztetô szövôd-
ményeit.

A Lege Artis Medicinae (LAM) 2005 júniusá-
ban megjelent számában ismertettem egy
olyan betegem történetét, aki a iatrogenia,
illetve a medikalizáció mintapéldája lehetne.

A 71 éves, látszólag jó testi-lelki állapotban
lévô nyugdíjas mérnök számos bajával rend-
szeres látogatója az orvosi rendelônek. Évek
óta állandóan szedett gyógyszereit egy akku-
rátusan vezetett irkalapon tárta elém. Az A/4-
es formátumú lapon összesen 28 (!) különbözô
szer sorakozott. „Évek óta szedem ôket, mind-
egyiket jól ismerem – mondta –, tulajdonkép-
pen csak azért vannak így felsorolva, hogy a
háziorvosom könnyebben tudja kiadni a
recepteket. Most derült ki, hogy a májammal
is valami baj van.” 

No comment! Legfeljebb még annyi, hogy
feleslegesen szedett gyógyszerei „kigyomlálá-
sával” sikerült a „májbajt” is orvosolni, és a
havi 21 ezer forintot kitevô gyógyszerszámlá-
ját is jelentôsen redukálni. 

Végül Párizs egykori jelmondatának aktua-
litásán tûnôdöm: „Fluctuat, nec mergitur.”
Mindannyian közös hajóban hánykolódunk
(és csak reménykedhetünk abban, hogy nem
süllyedünk el).

DR. NEMESÁNSZKY ELEMÉR
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találom a gyári megnevezést, tehát nem
tudom a gyakorlatba átvinni a legújabb isme-
reteket. Miért lenne etikai szempontból bírál-
ható a gyógyszer dobozán olvasható felirat
említése, ha a folyóiratot kizárólag orvosok-
nak szánják? Alkalmazása esetén a betegnek
ezt kell említenem, a páciens pedig kizárólag
ezt igyekszik memorizálni, több-kevesebb si-
kerrel.

A közös nyelv kialakítása, az orvos-beteg
kapcsolat ápolása szempontjából fontos szót
érteni betegeinkkel. Nagyon furcsa az olyan
szituáció, amikor a beteg említ olyan gyógy-
szerneveket, amelyekrôl kezelôorvosának fo-
galma sincs. 

Számomra szinte naponta dilemmát okoz-
nak a gyógyszerek.

Májbetegek szakambulanciáján mindig gon-
dosan kutatni kell a kóros leletek hátterében
meghúzódó esetleges gyógyszertoxikus
tényezôket. Az egészségügyben dolgozó fiatal
diabeteses betegemnek testsúlyfeleslege jelen-
ti egyedüli panaszát, de aggódik, hogy máj-
funkciói is kissé kórossá váltak. Elmagyará-
zom, hogy problémái hátterében anyagcseré-
jének zavara áll, ennek következménye a dia-
betes, a hyperlipidaemia, illetve a mérsékelt
steatosis hepatis. Sorolja rendszeresen szedett
gyógyszereit, összesen 11-félét, köztük a Ama-
rosát, az Inegyt és még vagy két-három álta-
lam nem kellôen ismert gyógyszert. Kissé za-
varba hoz. Polcomról elôveszem az OGYI által
2007-ben kiadott vaskos vademecumot, sze-
retném frissíteni tudásom és tájékozódni a
mellékhatások profiljáról. Némi részsiker el-
érése után az önképzést éppen feladni készü-
lök, amikor a beteg megkérdi: „…fôorvos úr
nem ismeri az általam szedett gyógyszere-
ket?” Valóban kínos. De lehet még fokozni, hi-
szen egyre gyakrabban fog el hasonló érzés
olyankor, amikor én ajánlok gyógyszert a be-
tegnek. Részletesen magyarázom, hogy miért
éppen ezt, miért nem a legolcsóbb generiku-
mot, mikor, milyen dózisban szedje, mikor jöj-
jön majd kontrollra. Majd receptírás közben a
„kódfüzetbôl” puskázom ki a BNO számokat.
Gondolatban helyet cserélek a beteggel, és
megkérdem: „Megint (tan)könyvekbôl tetszik
kilesni a gyógyítás tudományát?” 

Az orvosok figyelmének, energiájának, mo-
tivációjának más irányba terelésével (pl. vizit-
díj, elszámolási bizonylat adása, aláírások be-

gyûjtése, receptek írása és számos más admi-
nisztratív kötelezettség miatt is) növekszik a
iatrogenia veszélye. Mindehhez jelentôsen
hozzájárul a „medikalizáció pandémiája” is. A
civilizáció, illetve a globalizáció felgyorsult
üteme ugyanis gyártja a különbözô megbete-
gedéseket is. Olyanokat, amelyeket korábban
nem tartottunk annak, vagy „borderline”,
illetve „form fruste” esetként értékelve a
gyógyszeres kezelést nem tartottuk indokolt-
nak. Számos példa említhetô a pszichiátria
területérôl (hangulatzavar vagy depresszió,
fáradékonyság, alvászavar, fejfájások), de bár-
melyik szubdiszciplína funkcionális szindró-
mái is. A gasztroenterológia körébe tartozó
(ma már népbetegségnek tekintett) gastro-
oesophagealis reflux (GERD) változatos meg-
nyilvánulásaikor ki mondja meg, hogy az
egyébként fiziológiás reflux mikor tekinthetô
kórosnak, tehetô felelôssé a beteg aktuális pa-
naszaiért, tehát mikor indokolt a gyógyszeres
kezelés? Vagy kellô iudiciummal mikor helyes
gyógyszeres eradikációt javasolni Helicobac-
ter pylori-pozitivitás esetén? A városban élô
felnôtt lakosság fele ugyanis H. p.-pozitív, de
senki sem állíthatja, hogy közülük mindenki
betegnek tekinthetô.

A medikalizáció terjedésének alapja az az
orvosi sztereotípia (és/vagy a páciens elvárá-
sa), hogy minden testi-lelki panasz vagy kóros
vizsgálati paraméter esetén gyógyszer (gyógy-
szerek) adása szükséges. 

Tovább tûnôdöm az írásom elején feltett kér-
désen: ki mondja meg nekem, hogy kit mikor
milyen gyógyszerekkel kezeljek?

Sokan keresnek kapaszkodót a szakmai kol-
légiumok által publikált kezelési protokollok
segítségében. Sajnos egyikük sem vádolható
terápiás nihilizmussal, elvetik a monoterápiát
is, és bármelyik klinikai entitás kezelésére
több gyógyszert ajánlanak. Ezek szakmailag
lehetnek helyesek, de – különösen többirányú
komorbid tényezôk esetén – nem tekinthetôk
betegbarátnak. A napi gyakorlatban gyakran
tapasztalható például, hogy a hypertonia
négy, a diabetes három, a hyperlipidaemia két,
a reumatológiai panaszok meg még nagyobb
számú gyógyszer szedését indokolják, továb-
bá preventív célzattal is felírható még néhány
szer. Az egyre szigorodó „célértékek” elérésé-
hez több, hatékonyabb, egyre nagyobb dózis-
ban alkalmazott gyógyszer szükséges. Tovább

Az 1882-ben elhunyt Charles Darwinról jegyezték fel, hogy a megfigyelé-
seinek, véleményének ellentmondó tényeket rögtön papírra vetette. Azt ta-
pasztalta ugyanis, hogy ezekrôl könnyebben feledkezik meg, mint azokról,
melyek összhangban állnak az általa vallott elvekkel.

(A szerk. megjegyzése: Politikusokra nem lehet érvényes a gondolat.)
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illetve a medikalizáció mintapéldája lehetne.

A 71 éves, látszólag jó testi-lelki állapotban
lévô nyugdíjas mérnök számos bajával rend-
szeres látogatója az orvosi rendelônek. Évek
óta állandóan szedett gyógyszereit egy akku-
rátusan vezetett irkalapon tárta elém. Az A/4-
es formátumú lapon összesen 28 (!) különbözô
szer sorakozott. „Évek óta szedem ôket, mind-
egyiket jól ismerem – mondta –, tulajdonkép-
pen csak azért vannak így felsorolva, hogy a
háziorvosom könnyebben tudja kiadni a
recepteket. Most derült ki, hogy a májammal
is valami baj van.” 

No comment! Legfeljebb még annyi, hogy
feleslegesen szedett gyógyszerei „kigyomlálá-
sával” sikerült a „májbajt” is orvosolni, és a
havi 21 ezer forintot kitevô gyógyszerszámlá-
ját is jelentôsen redukálni. 

Végül Párizs egykori jelmondatának aktua-
litásán tûnôdöm: „Fluctuat, nec mergitur.”
Mindannyian közös hajóban hánykolódunk
(és csak reménykedhetünk abban, hogy nem
süllyedünk el).
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találom a gyári megnevezést, tehát nem
tudom a gyakorlatba átvinni a legújabb isme-
reteket. Miért lenne etikai szempontból bírál-
ható a gyógyszer dobozán olvasható felirat
említése, ha a folyóiratot kizárólag orvosok-
nak szánják? Alkalmazása esetén a betegnek
ezt kell említenem, a páciens pedig kizárólag
ezt igyekszik memorizálni, több-kevesebb si-
kerrel.

A közös nyelv kialakítása, az orvos-beteg
kapcsolat ápolása szempontjából fontos szót
érteni betegeinkkel. Nagyon furcsa az olyan
szituáció, amikor a beteg említ olyan gyógy-
szerneveket, amelyekrôl kezelôorvosának fo-
galma sincs. 

Számomra szinte naponta dilemmát okoz-
nak a gyógyszerek.

Májbetegek szakambulanciáján mindig gon-
dosan kutatni kell a kóros leletek hátterében
meghúzódó esetleges gyógyszertoxikus
tényezôket. Az egészségügyben dolgozó fiatal
diabeteses betegemnek testsúlyfeleslege jelen-
ti egyedüli panaszát, de aggódik, hogy máj-
funkciói is kissé kórossá váltak. Elmagyará-
zom, hogy problémái hátterében anyagcseré-
jének zavara áll, ennek következménye a dia-
betes, a hyperlipidaemia, illetve a mérsékelt
steatosis hepatis. Sorolja rendszeresen szedett
gyógyszereit, összesen 11-félét, köztük a Ama-
rosát, az Inegyt és még vagy két-három álta-
lam nem kellôen ismert gyógyszert. Kissé za-
varba hoz. Polcomról elôveszem az OGYI által
2007-ben kiadott vaskos vademecumot, sze-
retném frissíteni tudásom és tájékozódni a
mellékhatások profiljáról. Némi részsiker el-
érése után az önképzést éppen feladni készü-
lök, amikor a beteg megkérdi: „…fôorvos úr
nem ismeri az általam szedett gyógyszere-
ket?” Valóban kínos. De lehet még fokozni, hi-
szen egyre gyakrabban fog el hasonló érzés
olyankor, amikor én ajánlok gyógyszert a be-
tegnek. Részletesen magyarázom, hogy miért
éppen ezt, miért nem a legolcsóbb generiku-
mot, mikor, milyen dózisban szedje, mikor jöj-
jön majd kontrollra. Majd receptírás közben a
„kódfüzetbôl” puskázom ki a BNO számokat.
Gondolatban helyet cserélek a beteggel, és
megkérdem: „Megint (tan)könyvekbôl tetszik
kilesni a gyógyítás tudományát?” 

Az orvosok figyelmének, energiájának, mo-
tivációjának más irányba terelésével (pl. vizit-
díj, elszámolási bizonylat adása, aláírások be-

gyûjtése, receptek írása és számos más admi-
nisztratív kötelezettség miatt is) növekszik a
iatrogenia veszélye. Mindehhez jelentôsen
hozzájárul a „medikalizáció pandémiája” is. A
civilizáció, illetve a globalizáció felgyorsult
üteme ugyanis gyártja a különbözô megbete-
gedéseket is. Olyanokat, amelyeket korábban
nem tartottunk annak, vagy „borderline”,
illetve „form fruste” esetként értékelve a
gyógyszeres kezelést nem tartottuk indokolt-
nak. Számos példa említhetô a pszichiátria
területérôl (hangulatzavar vagy depresszió,
fáradékonyság, alvászavar, fejfájások), de bár-
melyik szubdiszciplína funkcionális szindró-
mái is. A gasztroenterológia körébe tartozó
(ma már népbetegségnek tekintett) gastro-
oesophagealis reflux (GERD) változatos meg-
nyilvánulásaikor ki mondja meg, hogy az
egyébként fiziológiás reflux mikor tekinthetô
kórosnak, tehetô felelôssé a beteg aktuális pa-
naszaiért, tehát mikor indokolt a gyógyszeres
kezelés? Vagy kellô iudiciummal mikor helyes
gyógyszeres eradikációt javasolni Helicobac-
ter pylori-pozitivitás esetén? A városban élô
felnôtt lakosság fele ugyanis H. p.-pozitív, de
senki sem állíthatja, hogy közülük mindenki
betegnek tekinthetô.

A medikalizáció terjedésének alapja az az
orvosi sztereotípia (és/vagy a páciens elvárá-
sa), hogy minden testi-lelki panasz vagy kóros
vizsgálati paraméter esetén gyógyszer (gyógy-
szerek) adása szükséges. 

Tovább tûnôdöm az írásom elején feltett kér-
désen: ki mondja meg nekem, hogy kit mikor
milyen gyógyszerekkel kezeljek?

Sokan keresnek kapaszkodót a szakmai kol-
légiumok által publikált kezelési protokollok
segítségében. Sajnos egyikük sem vádolható
terápiás nihilizmussal, elvetik a monoterápiát
is, és bármelyik klinikai entitás kezelésére
több gyógyszert ajánlanak. Ezek szakmailag
lehetnek helyesek, de – különösen többirányú
komorbid tényezôk esetén – nem tekinthetôk
betegbarátnak. A napi gyakorlatban gyakran
tapasztalható például, hogy a hypertonia
négy, a diabetes három, a hyperlipidaemia két,
a reumatológiai panaszok meg még nagyobb
számú gyógyszer szedését indokolják, továb-
bá preventív célzattal is felírható még néhány
szer. Az egyre szigorodó „célértékek” elérésé-
hez több, hatékonyabb, egyre nagyobb dózis-
ban alkalmazott gyógyszer szükséges. Tovább

Az 1882-ben elhunyt Charles Darwinról jegyezték fel, hogy a megfigyelé-
seinek, véleményének ellentmondó tényeket rögtön papírra vetette. Azt ta-
pasztalta ugyanis, hogy ezekrôl könnyebben feledkezik meg, mint azokról,
melyek összhangban állnak az általa vallott elvekkel.

(A szerk. megjegyzése: Politikusokra nem lehet érvényes a gondolat.)


