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Berzeviczy Gergely:
A közgazdaságról 
Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozat 
egyik legújabb kötete az 1800-as század-
for duló polihisztor gondolkodójának, 
Ber zeviczy Gergelynek szakkörökben is 
ke véssé ismert gazdaságelméleti munkájá-
nak megjelentetése. A közgazdaságról címû 
mûvet eredetileg latin nyelven írta a szerzõ, 
a szöveg kéziratban maradt hátra, az eddigi 
egyetlen magyar nyelvû kiadás több mint 
egy százada látott napvilágot.

A sokoldalú tudóst a magyarországi szo-
ciológia és néprajz éppúgy egyik legjelen-
tõsebb elõfutárának, korai képvise lõjének 
tartja, mint a közgazdaságtan. Ebbe a tudo-
mányági felsorolásba a társadalom tudo mány 
egyéb területei is beleértõdnek, a sta tisztika 
például éppúgy, mint a demo gráfia.

Berzeviczy életútja, a felvilágosodás 
kori gondolkodó kor- és jellemrajza a ma 
élõ értelmiségi generációk, fõként törté-
nészkörök számára elsõsorban a nemrég 
elhunyt H. Balázs Éva munkássága nyomán 
vált ismertté. A közgazdász-gondolkodó 
Berzeviczy elsõ nagy reneszánsza egy szá-
zaddal korábbi ugyan, ám kevésbé él a mai 
kutatók tudatában. Az 1800-as évek végén 
még Kautz Gyula tisztelte meg a „nemzet-
gazdasági elsõ remekírónk” címmel, s az 
akkori századforduló neves nemzetgazda-
ságtanprofesszora, Gaál Jenõ tette köz-
kinccsé a többnyire latinul vagy németül 
író Berzeviczy közgazdasági írásait magyar 
nyelven, 1902-ben.

A család õsi kastélyában, a tátrai Kakas-
lomnitzon 1763-ban született Berzeviczy  

 
 
 
 
 
 
 
életútja a kor neves tudósainak tipikus ál-
lomásait és szomorú fordulóit is magában 
foglalja. Magyarországi líceumi, göttingai 
egyetemi tanulmányok, nagy európai kör út 
hosszabb angliai, franciaországi, belgiu mi 
tartózkodással, személyes kísérlet II. Jó-
zsefnél, hogy tapasztalatait megfelelõ szin-
ten hasznosíthassa a jozefin-reformok ban, 
a központi államigazgatásban. Majd családi 
támogatással marad a budai hely tartóta-
nács, s a félsikert hozó politikai ambí ciók 
után, a Martinovics-féle jakobinus összees-
kü vés hullámveréseinek bonyodal mait 
el kerülendõ, visszatérés a családi bir tokra, 
ahol elismerést hozó mûvei meg születtek.

Berzeviczy göttingai tanárai – fõként a 
statisztikus, történész August Ludwig von 
Schlözer, a nemzetgazdász Johann Beck-
man és a filozófus Johann Georg Heinrich 
Feder – révén, továbbá tehetségének, mû-
veltségének és széles látókörének kö szön-
hetõen megismerte a korabeli közgazda sági 
gondolkodás legfrissebb eredményeit. 
Az 1797-ben megjelent A Magyarország 
ke reskedelmérõl és iparáról (De commer-
cio et industria Hungariae) címû latinul 
írt, s néhány évvel késõbb Weimarban 
né metül is kiadott mûvét az elsõ, magyar 
szer zõtõl származó önálló közgazdasági 
szak könyvként tartjuk számon. Általa hirte-
len nagy ismertségre tett szert. E mû alapján 
vá lasztotta a Göttingai Tudós Tár saság is 
tag jai közé 1802-ben. A parasztok állapo-
táról és természetérõl Magyarorszá gon (De 
conditione et indole rusticorum in Hun-
garia, latinul, 1806) c. könyvét Schlö zer a 
Göttinger Gelehrten Anzeigen ben, Engel a 
hallei Literatur-Zeitungban, Rumy a lipcsei 
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Literatur-Zeitungban ismertette. Gazdaság-
elméleti munkásságának most megjelent fõ 
mûvét, eredeti címén a De Oeconomia Pub-
lico Politica-t élete al ko nyán, 1819-ben írta. 
A cenzúra útvesz tõjé ben a kézirat elveszett. 
Berzeviczy 1822-ben bekövetkezett halála 
is közreját szott abban, hogy a kiadás akkor 
elmaradt. A mûnek kiemelt fontosságot 
ad, hogy ez a tudományág elméletének 
elsõ ismert ma gyarországi összefoglalója, 
arról tanús kodva, hogy itt is megindult az 
önálló gaz daságtani eszmefejlõdés, s terjedt 
az akkor legkorszerûbbnek tartott smithi 
rendszer, még ha a korabeli német felfogás 
néhány át értelmezési-kiegészítési kísérletén 
át szûrten is.

A szakirodalmi tartalmon kívül egy hatá-
rozott tudósi ars poetica is megfogalmazó-
dik benne: „[…] én nem tetszeni, hanem 
használni akartam. Azt, amit igaznak, jogos-

nak, hasznosnak ismertem fel, azt teljes 
alázatossággal, mint törvényesen megva-
lósítandó elõnyt javasoltam édes hazám-
nak. Ha pedig annak javára híven írtam, 
vagy híven cselekedtem, úgy hiszem, nem 
dicséretet érdemlek, hanem a mulasztás 
vétkétõl mentesítem magamat”. (130.) Sch-
lözer már göttingai végbizonyítványá ban is 
megjegyezte róla, hogy a Landmann schaft 
a monarchiából ott lévõ hallga tók általános 
jó hírét magatartásával erõsítette.

A könyv kísérõ tanulmányt közöl Ber-
zeviczy fõbb gazdaságelméleti nézeteirõl 
Horváth László tollából, õ végezte el Gaál 
magyar nyelvû fordításának korszerûsíté sét 
is. (Berzeviczy Gergely: A közgazda ságról. 
Magyar Közgazdasági Klasszikusok sorozat. 
Bp., Aula Kiadó, 2006. 130 p.)

Bekker Zsuzsa
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Erwin Kuntz – Hans-Dieter 
Kuntz: Hepatology,
Principles and Practice
 

2006-ban jelent meg Erwin Kuntz és Hans-
Dieter Kuntz Hepatology, Principles and 
Practice címû kézikönyvének 2. kiadása 
a Springer Medizin Verlag (Heidelberg) 
kiadásában.

Dr. Hans-Dieter Kuntz korai halála miatt 
a 2. kiadást már teljes egészében Prof. Dr. 
Erwin Kuntz állította össze, harmincéves 
klinikai gyakorlat és további húszéves ta-
nácsadó tevékenységgel a háta mögött.

A kézikönyv német nyelven 1999-ben 
jelent meg. Az elsõ angol kiadás 2002-re 
készült el. A 2. kiadás 477 színes ábrát és 
további 306 színes táblázatot és mintegy 
7000 irodalmi idézetet tartalmaz, amelyek 
közül mintegy 1500 nem szere pelt még 
az elsõ kiadásban. A kötet több mint 900 
nagyméretû oldalt tesz ki, a színes ábrák 

száma több mint egyharmadával nõtt az 
elõzõ kiadáshoz képest. 

A munka a hepatológia negyedik (bio-
mo lekuláris) fejlõdési szakaszába sorol ható. 
A bizonyítékokon alapuló orvostudo mány 
szemléletével készült a kézikönyv. A szerzõ 
kihangsúlyozza, hogy a májbeteg ségekkel 
az orvosnak csak az empíria, az intuíció 
és a logika birtokában szabad csak foglal-
koznia.

A bevezetés három rövid fejezetbõl 
áll: a hepatológia története, a máj morfo-
lógiája, valamint a máj mûködésének a 
biokémiája.

A májbetegségek diagnosztikája össze-
foglalja a klinikai leleteket, a laboratóriumi 
adatokat, az ultrahang diagnosztikát, a bio-
psziának, laparoszkópiának a radiológiai 
és szcincigráfiás diagnosztika szempontjait. 
A fejezet a neurológiai és pszichológiai dia-
gnosztika összefoglalásával fejezõdik be.

Külön részt szentelnek a szerzõk a tüne-
teknek és szindrómáknak. Ennek a résznek 


