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Köszöntı 
 
 
Tisztelt Olvasó! 
 
Szeretettel és megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm az olvasót a Kaleidoscope Mővelıdés- 
Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat honlapján.   
A folyóirat megjelenésének célja, hogy elérhetıvé tegye, több oldalról megvilágítsa az 
orvostörténeti kutatások, események, problémák értelmezését, a tudomány különbözı 
területein. 
Kutatásaink központja az ember: az egészség-betegség, a gyógyítás szemlélete, orvosi 
antropológia, betegségek, járványok, caritas, könyörületesség, egészséges életre törekvés, és 
mindaz, ami az orvostörténet témáinak tárgya, s azok tágabb értelmezése a tudományok és a 
mővelıdéstörténet területein, az ókortól napjainkig. 
Célunk továbbá, hogy a hazai és nemzetközi kutatók, PhD hallgatók, rövid idın belül, széles 
olvasói tábor számára tudják átadni új kutatásaik eredményeit. 
A Szerkesztıbizottság és a Tudományos Tanácsadó Testület tagjai tárgyhoz kötıdı 
legrangosabb magyar és nemzetközi kutatók, elméleti szakemberek, egyetemi oktatók, 
akiknek személye garancia arra, hogy a folyóirat nemzetközi rangra emelkedik. 
Nagy múltú intézmények (egyetemek, levéltárak, múzeumok stb.) is csatlakoztak 
munkánkhoz, s ez nemkülönben jelentıs segítség ahhoz, hogy a Kaleidoscope a szakma 
figyelemre méltó fórumává váljon. 
Ezúton köszönöm meg minden támogatónak, szerkesztınek és résztvevınek kiváló munkáját, 
a szakmai tanácsokat és segítséget. 
A ,,Kaleidoscope" a görög kalosz, az eidosz és a -szkop szavakból, illetve képzıbıl ered, s a 
,,szép formákat nézı" játékot jelenti. A folyóirat nevének éppen ezért választottuk. 
Lapunk témái sokszínőségének felfedezéséhez e ,,színes játék" nézéséhez kívánok jó olvasást. 
 
Dr.Forrai Judit 
alapító fıszerkesztı 
 
 
 
Dear Reader, 
 
Welcome the readers of the Kaleidoscope –Journal of History of Science, Culture and 
Medicine’s website. The aim of this new Journal is rapidly becoming available the science, 
the broader area of history of medicine by extensive interpretation. 
In the centre of our research is the human being, the health and disease, the different 
philosophy of healings, the medical anthropology, illness, diseases, epidemics, caritas, 
charity, to pursuit of healthy living and all those circumstance which includes the medical 
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history issues, and its broad interpretation of the fields of science and cultural history from the 
ancient times to the present.  
 
Another objective is that the domestic and international researchers, the PhD students within a 
short time, for a large camp of the readers could to pass the new results of research. 
The members of the Editorial Board and Scientific Advisory Board are the prestigious 
Hungarian and international researchers, academics, university lecturers, who are guarantee 
the rank of rise this international journal. Prestigious institutions (universities, archives, 
museums etc) have joined our work, and that, furthermore, substantial assistance to the 
Kaleidoscope could be a remarkable forum. 
The chosen name of the journal is "Kaleidoscope" came from the Greek kalosz, eidosz and 
scope, it means the "beautiful view forms" of game. To discover the multi colour themes of 
our Journal and for the "colour game" I want to watch a good read. 
 
dr. Judit Forrai 
Founding editor in chief 
 

Bevezetı 
 
Népegészségtan Intézet nagy örömmel támogatja az Orvostörténeti Munkacsoportunk új 
kezdeményezését a Kaleidoscope - Mővelıdés- Tudomány- és Orvostörténeti Lap 
megjelenését. 
A lap tematikája az orvostörténet multidiszciplínáris bemutatása, amely magába foglalja a 
gyógyítás, a betegségek, az eszközök, az emberi kapcsolatoknak különleges formáit 
beleágyazva a mindennapi élet kultúrájába, szociális-gazdasági helyzetébe. A történeti 
szemlélet kialakítása segít az összefüggések fejlıdésének felismerésében, az orvosi 
diszciplína megértésében a mai világban, ahol a szakosodás következtében szinte alig tudjuk 
követni a saját szakterületünk, vagy a határterületen tapasztalható robbanásszerő fejlıdést, 
információáradatot. Ugyanakkor a medicina is átitatódik a többi tudomány, társadalom- és 
természettudomány felismeréseivel és divatos eszméivel, kutatási eredményeivel. Az orvosi 
gondolkodás minden korban híven tükrözi a természethez és a társadalomhoz kapcsolódás 
helyzetét. Az orvostörténelem mővelése és egyetemi oktatása Magyarországon 1835-ig nyúlik 
vissza, amikor az elsı, új szemlélető, úgynevezett oknyomozó orvos- és sebészettörténet 
elıadója Schöpf-Merei Ágost kiváló gyermekgyógyász volt. Utódjaival méltó múltat teremtett 
a mai mővelıdés- tudomány- és orvostörténeti kutatásoknak és oktatásnak. Remélem ez a lap 
nagyban hozzásegíti az érdeklıdıket további elmélyült ismeretek megszerzéséhez, melyre 
garancia a lap hazai és nemzetközi neves Szerkesztıbizottsága és Tudományos Tanácsadó 
Testülete. 
 
Prof. Dr. Cseh Károly 

 


