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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.)
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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 
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különös jelentõsége van az orvostovább-
képzés szempontjából. Tíz fejezet alkotja 
ezt a részt: a hepato- és splenomegália, a 
sárgaság, cholestasis, portális hipertenzió, 
a máj eredetû enkefalopátia, az ödéma és 
ascites, a hepatorenális szindróma, a he-
patopulmonáris szindróma, a koagulopátia 
és vérzékenység, végül a heveny és idült 
májelégtelenség leírása teszi ki a kötet mint-
egy ötödrészét. 

A májbetegségek klinikai vonatkozásai 
talán a legfontosabbak mind a szakembe rek, 
mind az orvostovábbképzés szem pontjából. 
A kötetnek több mint fele ezek kel a kérdé-
sekkel foglalkozik. A klinikai és morfológiai 
elveket követõen a heveny vírusos májgyul-
ladások, majd a heveny ví rusfertõzéseket 
kísérõ májgyulladások leírása következik. 
Három ritkán tárgyalt, azonban az infekto-
lógusoknak és mikro biológusoknak igen 
fontos három fejezet következik. A máj 
bakteriális, parazitás és gombafertõzéseinek 
leírása. Kevesen gon dolnák, hogy Ma-
gyarországon is leírtak olyan Mycoplazma 
pneumoniae által oko zott májgyulladást, 
ami a mycoplasmafer tõzésre jellemzõ sem-
milyen más elválto zással nem járt (Seress 
et al., 2003). 

A logikai rend a kötetben a májtályo-
gokról szóló, számos kórokozó által kivál-
tott, megbetegedéseket összefoglaló feje zet 
beillesztését követelte. Munkaegész ség ügyi 

szempontból is jelentõs fejezetek ben a 
szerzõ az alkohol okozta, gyógyszer eredetû, 
toxikus anya gok hatására, vala mint az 
anyagcsere és tárolási betegségek által 
kiváltott májkáro sodásokat foglalja össze. 
Az epeútgyulla dás és diszplázia kö vet-
kezményeit és az autoimmun hepati tisz 
jellegzetességeit írja le a következõ két 
fejezet. Végül a kró nikus májgyulladás, a 
májcirrózis, majd a jóindulatú májelvál-
tozások és benignus májdaganatok össze-
foglalása és a rosszin dulatú májdaganatok 
probléma köre ké pezi a következõ négy 
fejezet té makörét.

A végsõ fejezetek a máj szisztémás 
be tegségekben betöltött szerepével, a 
kar diovaszkuláris és májbetegségek össze-
függéseivel, valamint a gyógykezelés alap -
elveivel foglalkozik. (Erwin Kuntz és Hans-
Dieter Kuntz Hepatology, Principles and 
Practice. Springer Medizin Verlag Heidel-
berg: Springer Medizin Verlag, 2006) 
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Mikor a filozófus
és az uralkodó…

Az Avicenna Intézet Monumenta et Mono-
graphiae címû sorozatának V. köteteként 
jelent meg a The Correspondence between 
Aristotle and Alexander the Great. An Ano-
nymous Greek Novel in Letters in Arabic 
Translation címû munka Maróth Miklós 
kritikai kiadásában (arab rész 1-149) és kísé-
rõ tanulmányával (angol rész 1-112).

A bölcsek erényei Nagy Sándor nap jai-
ban címû munka bizonyos részei hosszú 
ideje ismertek a tudományos kutatás szá-
mára. A gyûjtemény, amely formálisan Arisz-
totelész és Nagy Sándor leveleit tartal mazza, 
rendkívül izgalmas kérdéseket ve tett fel az 
arab nyelvû politikai irodalom sajátosságai 
tekintetében. Egyfelõl peda gógiai elbeszé-
lések sorozatát tartalmazza, amelyek révén 
a filozófus Arisztotelész, az uralkodó Nagy 
Sándor számára fontos er kölcsi tanításokat 
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