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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) 

Berencsi György
az orvostudományok doktora
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rological Markers of Hepatitis Viruses in Pa-
tients and Contacts from a Low Prevalence 
Population in South Hungary in 1994-2001. 
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and Environmental Medicine. 9, 243–252. 

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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és intelmeket fogalmaz meg, másfelõl pedig 
jól felismerhetõ politi kai filozófiai mun-
kának tekinthetõ, amennyiben bizonyos 
részeiben az állam, a hatalom, a háború stb. 
politikai kérdései vel foglalkozik. A teljes 
szöveg azonban mindeddig csak kézira-
tokban állt a kutatás rendelkezésére, így a 
további elmélyült ku tatás érdekében mind 
sürgetõbbé vált a teljes corpus megismeré-
se, illetve a szö veg kiadása. Maróth Miklós 
kritikai kiadása ennek a feladatnak tett 
eleget, de a terje delmében jelentõs kísérõ 
tanulmány is lé nyeges és új eredményekkel 
gazdagította ismereteinket az iszlám kultúra 
kialakulá sában meghatározó szerepet játszó 
görög-arab kölcsönhatás ezen aspektusával 
kap csolatban. Mindenekelõtt azzal, hogy a 
korábbi kutatók álláspontjával szemben a 
teljes mûvet önálló egységes irodalmi mû-
nek, teljes egésznek fogta fel. Maróth Mik lós 
álláspontja szerint ugyanis a szövegki adás 
tárgya egy levelek (levélfüzér) for májában 
megfogalmazott regény, amely mint ilyen 
foglalja magába az Ariszto telész nek tu-
lajdonított írásokat, illetve Nagy Sán dor 
élettörténetét. S így egységes filozófiai cur-
riculum formájában jelenik meg az olva só 
számára (98.).

Ismert, hogy a középkori latin nyelvû 
Európában a politikai irodalom keresett és 
sokat tanulmányozott munkája, a Pszeu-
do-Arisztotelész nevével jelzett Secreta 
Secre torum (Sirr al-asrÁr) arab forrásokra 
megy vissza. A Sirr az újonnan kiadott 
kötet nyol cadik fejezeteként, A közösség 
vezetése cím alatt a mû legfontosabb és 
legterjedel mesebb részét képezi. De ezen 
túlme nõ en, a további részeket is pszeudo-
ariszto telészi munkáknak tekinti a kutatás. 
Ezek: Arisztotelész végrendelete, Értekezés 
a városok vezetésérõl és a De mundo. A 
le vélregény tartalmi és logikai egységét 
Nagy Sándor életrajza biztosítja, s ebben 
az elõadásban ez a négy értekezés az élet-
rajz egy-egy jelentõsebb fordulóján kap 

szerepet. Ez a forma, ahogy Ma róth Miklós 
hangsúlyozza, jól ismert okta tási eszköz 
a filozófiai írások készítésének oktatására, 
és mint ilyen, a késõi görög ré toriskolák 
kép zési programjának részét képezte. Azt 
is mondhatjuk, hogy ez a for ma a filozófiai 
ismeretek terjesztése eszkö zének funk cióját 
töltötte be a görög írásbe liségben. S talán 
ezt az életrajzra épülõ, fo kozatos ta nulási, 
ismeretelsajátítási min tát követi Ibn Tufajl is 
A természetes ember (Hajj ibn Jakzán) címû 
munkájának alapszerkeze tében.

A bevezetõ tanulmány jelentõs részét 
a görög rétoriskolai hagyományokban sze-
replõ, jól ismert és sokféleképpen kutatott 
görög levélregény és A bölcsek erényei 
Nagy Sándor napjaiban címû munka 
össze vetése foglalja el. A könyv ebben a 
kon textusban jellemzõ formai párhuza-
mokat mutat, és ez valószínûvé teszi, hogy 
a késõi görög irodalom érett levélregényé-
nek egy mintapéldányával van dolgunk. A 
mû nar ratív szerkesztése, a sztoikusokéra 
emlé keztetõ stílusjegyei megalapozzák és 
bizo nyítják ezt a hipotézist. 

Maróth Miklós értelmezése szerint a 
szöveg a görög levélregény hagyományai-
hoz kapcsolható, mégpedig úgy, hogy 
az arab változat egy feltételezett, de nem 
is mert eredeti görög munka fordításának 
tekinthetõ. 

Minthogy azonban az eredeti szöveg 
elveszett, külön kell választani a szerzõség 
és a fordítás problémáit. A szerzõséggel 
kapcsolatban azt valószínûsíti, hogy a szö-
veget a Kr. u. 6. században állította össze 
egy szír keresztény, akinek meghatározó 
görög kulturális képzettsége volt. Ennek 
bizonyítása során a szöveg stilisztikai je-
gyeire támaszkodik, melyek a nazianzuszi 
Gregorius rétoriskolájának sajátosságait 
mutatják (33.). A fordítással kapcsolatos 
kérdéseket elemezve megállapítja, hogy 
minden valószínûség szerint a Kr. u. 8. szá-
zad közepén készítették. S minthogy nem 
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állnak rendelkezésünkre adatok a fordító 
személyére vonatkozóan, a vele kapcso-
latban felmerülõ kérdések tisztázása során 
csak a stilisztikai, szóhasználatbeli meg-
figyelésekre lehet támaszkodni. Ezekbõl 
arra következtet, hogy a fordító minden 
bizonnyal keresztény vallású volt, amit 
pél dául a keresztény körökben használt 
maÎabba ’szeretet’ vagy ’afw ’megbocsá tás’ 
szavak használata bizonyít. Ezzel együtt 
megjegyzi, hogy a fordító valószínûleg a 
körülmények szorításában jellemzõ koráni 
kifejezéseket is alkalmazott a munka so rán, 
mint például naÓr allÁh, ’Isten segít sége a 
gyõzelemre’.

A kísérõ tanulmány másik jelentõs része 
az arab-iszlám kultúra története szempont-
jából vizsgálja A bölcsek erényei címû 
mû vet. Ennek során Maróth Miklós megálla-
pítja, hogy ez a szöveg az elsõ, görögbõl 
arabra fordított mûvek közé tartozik. Más-
felõl részletesen elemzi a szöveg helyét és 
jelentõségét az arab nyelvû prózairoda lom 
története szempontjából. Mindenek elõtt 
megállapítja, hogy a szöveg szerkeze-
tének nincsenek arab elõzményei, majd 
összehasonlítva a korai arab nyelvû pró-
zahagyománnyal azt mondja, hogy annak 
töredezett, tulajdonképpen strukturálatlan 
mûveivel szemben ez a könyv a világos szer-
kesztettség, a befejezettség jegyeit mu tatja. 
Véleménye szerint ez a könyv az elsõ arab 
nyelvû teljes prózai munka. 

A tanulmány legfontosabb eredmé nyeit 
a következõkben foglalhatjuk össze: 

1.) Bizonyítást nyert, hogy a szóban for gó 
munka a levélregény mûfajába tartozik. Tel-
jes, egységes irodalmi mû, amelynek sajátos 
szerkezete van, és nem tekinthetõ levelek 
esetleges, laza gyûjteményének.  2.) Ez a 
szöveg az elsõ, arab nyelvû prózai munka. 
3.) A munka az elsõ görögbõl arabra fordított 
mûvek közé tartozik. 4.) Az arab nyelvû pró-
zairodalom a görög irodalmi ha gyományok 
egyenes folytatása volt Szí riában. 

A könyv jelentõségét az iszlám kultúra 
kutatói számára az adja, hogy bár az isme-
retlen összeállító szerint görög szerzõtõl 
származnak az iratok, maga a szöveg olyan 
egyértelmû jegyeket tartalmaz, amelyek arra 
mutatnak, hogy a középkori arab nyel vû 
muszlim kultúrából származik a mû.

A tartalmi elemzés másfelõl nyilvánva-
lóvá teszi, hogy a levélregény az arab írás-
beliségben a politikai irodalomhoz tartoz hat, 
és ebben a kontextusban is lehet értel mez ni. 
Ha pedig el akarjuk helyezni a kö zép kori 
arab nyelvû muszlim politikai iro dalom kör-
nyezetében, akkor figyelembe kell ven nünk, 
hogy a politikai irodalomnak va lójában 
három jelentõs irányzata kü löníthe tõ el a 
jelzett korszakban. Ezek: 

1.) A vallásjogi politikai irodalom, ame-
lyik a lelki vezetés kérdéseit, a vezetõk és 
az alávetettek kapcsolatát, a háborút és a 
nemzetközi kapcsolatokat tárgyalja a szent 
törvény (šarÐca) forrásaira támaszkodva, és 
a szent törvény értelmezésének sajátos esz-
közkészletét felhasználva, azaz a val lásjog 
és a racionális teológia (fiqh és kalÁm) ta-
laján állva. Azaz itt a szent tör vény, a šarÐca 
áll a középpontban.

2.) A királytükör irodalom. Ez az ural-
kodónak adott tanácsokat tartalmaz, ame-
lyek erkölcsi, politikai tanításokat fogal-
manak meg. Alapvetõen az iszlám elõtti 
birodalmak politikai gyakorlatára támasz-
kodnak. Mûfaji szempontból mind az er-
kölcsi, mind a politikai tanítások az intések, 
óvások, figyelmeztetések formáját veszik fel, 
de bizonyos esetekben magukba fog lalják 
a vallásjogi politikai irodalom sajá tosságait 
is. Lényeges különbségét az adja az elõbbi 
csoporthoz képest, hogy ennek a közép-
pontjában az uralkodó és a király ság, tulaj-
donképpen a birodalom áll, ahol minden az 
uralom (sulOa) szolgálatában áll, miközben 
az elõbbi inkább a közösség (umma) szol-
gálatát tekinti fõ feladatának. Ennek hátterét 
és alapját a perzsa történe lem tanulsága biz-
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tosítja, különös jelentõsé get kapva benne a 
Szászánida Birodalom politikai gyakorlata, 
amit Ardasír vagy Anú sírván hagyományá-
nak is tekinthetnek. A királytükör iroda-
lom eszközkészletének középpontjában 
a narráció, a narratív iro dalom áll, illetve 
intelmek, történetek, le velek és a különféle 
alkalmakhoz fûzõ dõ beszédek, továbbá a 
vitairodalom (munÁUara). 

3.) A filozófiai politikai irodalom. Ennek 
alapja a görög nyelvû politikai irodalom 
arabra fordított része, melynek kifejtését al-
Fárábi, Ibn Színá stb. mûveiben talál hatjuk 
meg. Ez messzemenõen követi a görög 
utópikus államberendezés hagyo mányait, 
és az erényes város (madÐna fÁAila) el-
gondolását fejti ki. Azt a politikai elméletet, 
amelyben a város törvényei a filozófiára 
épülnek, s amelyben a filozófus tölti be 
a város vezetõjének funkcióját. Mind ezt 
az iszlám általános keretei között, ahol a 
próféta és a filozófus céljai nyilván valóan 
egybeesnek, jóllehet más-más utat járnak 
be például abban, hogy ismeretel méleti 
forrásaik különbözõek. 

Elsõ pillantásra az a benyomása az olva-
sónak, hogy a kezében tartott könyv a ki rály-
tü kör irodalomba tartozik. Ám a szoro sabb 
tartalmi elemzés arra enged követ kez tet ni, 
hogy a munka mégis inkább a filozófiai 
politikai irodalom egyik darab jának tekint-
hetõ. Talán a munka címe is éppen erre utal 

– AÎwÁl al-ÎukamÁ’ fi ayyÁm al-Iskandar 
– „A bölcsek erényei Nagy Sándor napja-

iban”. Mintha ebben is az fogalma zódna 
meg, hogy nem Ariszto telész és Nagy Sán-
dor állnak a mû közép pontjában, hanem a 
bölcsesség, a filozófia. 

Ismert, hogy a levélregény egyes ré szeit 
már korábban is vizsgálták, és külön féle 
nézeteket fejtettek ki vele kapcso latban. 
Maróth Miklós a kötetben a teljes mûvet 
hozzáférhetõvé tette az olvasók számá-
ra, részletesen elemezte a kutatás ed digi 
eredményeit, és a levélregényt a gö rög 
hagyományokhoz kapcsolta. A kutatásban 
hosszú ideje ismert, de mind eddig nem bi-
zonyított álláspont bizonyí tását fogalmazta 
meg ezzel. Annak ugyan is, hogy a görög 
ismeretanyag jelentõs része a populáris 
csatornákon, a rétorisko lákon keresztül 
és a keresztény szír közös ség tagjainak 
közremûködésével épült be a kialakuló 
muszlim kultúra világába. Ösz-szefoglalva 
azt mondhatjuk: ez munka új horizontokat 
nyit meg a kutatás elõtt, és arra kényszerít 
bennünket, hogy újraolvas suk a középkori 
arab politikai és filozófiai irodalmat ennek 
a könyvnek a fényében. (Maróth Miklós: 
The Correspondence Between Aristotle 
and Alexander The Great. An Anonymous 
Greek Novel in Letters in Arabic Translation. 
Monumenta et Mono graphiae V. Piliscsaba: 
The Avi cenna Institute of Middle Eastern 
Studies, 2006)

Belhaj, Abdessamad –
Tüske László  

Avicenna Közel-Kelet Kutatások
Intézete, Piliscsaba 
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Ajánlás a szerzõknek

1. A Magyar Tudomány elsõsorban a tudo-
mányterületek közötti kommunikációt szeretné 
elõ segíteni, ezért elsõ sorban olyan kéziratokat fogad 
el közlésre, amelyek a tudomány egészét érintõ, 
vagy az egyes tudomány te rületek sajátos problé-
máit érthetõen bemutató témák kal fog lal koznak. 
Közlünk témaösszefoglaló, magas szintû isme-
retterjesztõ, illetve egy-egy tudo mány terület újabb 
eredményeit bemutató ta nulmányo kat; a társa dalmi 
élet tudományokkal kapcsolatos ese mé nyeirõl szóló 
beszámolókat, tudománypo litikai elemzéseket és 
szakmai szempontú könyv ismer tetéseket, de lapunk 
nem szakfo lyó irat, ezért a szerzõktõl közérthetõ, egy-
egy tudo mányterület szaknyelvét mellõzõ cikkeket 
várunk.

2. A kézirat terjedelme szöveges tanulmá-
nyok esetében általában nem haladhatja meg a 
30.000 leütést (ez a szó közökkel együtt kb. 8 
oldalnak felel meg a MT füze teiben), ha a tanul-
mány ábrá kat, táblázatokat is tartalmaz, kérjük, ezek 
várható felületével csökkentsék a szöveg mennyisé-
gét. Beszámolók, recenziók terjedelme ne haladja meg 
a 7-8000 leütést. A teljes  kézira tot .rtf formátum-
ban, mágnesleme zen (CD-n) és 2 ki nyomtatott 
pél dányban kell a szerkesztõségbe bekül deni. 

3. A közlemények címének angol fordítását 
és a legfeljebb 10, magyar kulcs szót külön olda-
lon kérjük. A tanul mány címe után a szerzõ(k) 
nevét, tudományos foko za tát, a munkahely(ek) 
pontos megnevezését, és ha közölni kívánja(ják), 
e-mail címét(eit) kell írni. A külön lapon kérjük 
azt a levelezési és e-mail címet, telefonszámot is, 
ahol a szerkesztõk a szerzõt általában elérhetik.

4. Szöveg közbeni kiemelésként dõlt (italic), 
(esetleg fél kövér – bold) formázás alkalmazható; 
ritkítás, VERZÁL  (kiskapitális, small capitals, 
kapi tälchen) és alá húzás nem. A jegyzeteket 
lábjegy zetként kérjük megadni. 

5. A képek, ábrák érkezhetnek papíron, leme zen 
vagy e-mail útján. Kérjük azonban a szer zõket: tartsák 
szem elõtt, hogy a folyóirat fekete-fehér; formátuma 
B5 – tehát ne használjanak színeket, és vegyék fi-
gyelembe a megje le nõ oldalak mére teit. Általá ban: 
a képek, ábrák és magyarázataik legyenek 
egy szerûek és áttekinthetõk. A lemezen vagy 
e-mailben érkezõ képeket lehetõleg .tif vagy 

.bmp for mátumban kérjük; értelemsze rûen feke-
te-fehér ben, min. 150 dpi fel bontással, és nagy sá -
guk ne haladja meg a végle ges (vagy annak szánt) 
mére teket. A közle mény szövegé ben tün tessék fel 
az ábrák kívá natos helyét.

6. Az irodalmi hivatkozásokat mindig a 
köz lemény végén, abc-sorrendben adjuk meg, 
a láb jegyzetekben legfeljebb utalások lehetnek 
az irodalomjegyzékre. Iro dalmi hivatkozások a 
szövegben: (szerzõ, megjelenés éve – Feuer et al., 
2002 ). Ha azo nos szer zõ(k)tõl ugyanazon évben 
több tanulmány ra hivatkoznak, akkor a közle mé-
nyeket az év szám után írt a, b, c jelekkel kérjük 
megkü lön böz tetni mind a szövegben, mind az 
iroda lom jegy zékben. For dít sa nak külö nös figyel-
met a bibliográfiai ada toknak a szöveg ben, ille-
tõleg az iro dalomjegy zékben való egyez tetésére! 
Kérjük: csak olyan és annyi hivatkozást írjanak, 
ami lyen és amennyi elõsegíti a megér tést. Számuk 
ne haladja meg a 10-15-öt.

7. Az irodalomjegyzéket abc-sorrendben 
kérjük. A tételek formája a következõ legyen:

• Folyóiratcikkek esetében:
Feuer, Michael J. – Towne, L. – Shavelson, R. J. et al. 
(2002): Scientific Culture and Educational Research. 
The Educational Researcher. 31, 8, 4–14.

• Könyvek esetében:
Rokkan, Stein – Urwin, D. W. – Smith, J. (eds.) (1982): 
The Politics of Territorial Identity: Studies in 
European Regionalism. Sage, London

• Tanulmánygyûjtemények esetében:
Halász Gábor – Kovács Katalin (2002): Az OECD 
tevé kenysége az oktatás területén. In: Bábosik 
István – Kárpáthi Andrea (szerk.): Összehasonlító 
peda gógia – A nevelés és oktatás nemzetközi 
perspektí vái. Books in Print, Budapest 

8. Havi folyóirat lévén a Magyar Tudomány 
kefelevo na tokat nem tud küldeni, de még az 
el fogadás elõtt min den szerzõnek elküldi egyez-
tetésre közleménye szer kesztett példányát. A 
tör delési munka során szükséges apró vál toztatá-
sokat a szerzõ idõpontegyeztetés után a szerkesz-
tõségben ellenõrizheti.

9. A cikkeket a lap internetes oldalán, s az 
idõszakos CD-mellékleten is megjelentet jük. Kér jük, 
jelezzék, ha ehhez nem járulnak hozzá.

a lap ára: 646 forint


