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type of collaboration between industry, academia, clinicians and patients and contribute to a 
real shift in culture in this area.  
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Könyvekrıl 
 
Könyvek/books 
VARRÓ Vince: Hetényi Géza – a Korányiak szellemi örököse. Budapest, Medicina, 
2008. 177 p. ill.  
A tudományok fejlıdése szempontjából mindig fontos szerepe volt az un. szellemi 
iskoláknak. Az egyes kutatók munkásságának jellemzésekor fokmérınek számított – és 
számít napjainkban is -, ha megnevezték a munkásságának, kutatásainak útmutatást, közeget 
biztosító „iskolát.” Az orvostudomány haladásában is nagy szerepet játszottak az 
iskolateremtı egyéniségek, a tudományos mőhelyek. A magyar tudományos belgyógyászat 
megteremtıi a Korányiak – Frigyes és Sándor -, tevékenységük helyszíne a budapesti III. sz. 
belgyógyászati klinika volt, amely a késıbbiekben is magyar belgyógyászat kiválóságait adta 
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a gyógyításnak és a kutatásnak. A klinika és a szellemi munkaközösség nagy tekintélyő 
vezetıinek egyike Hetényi Géza (1894-1959) volt, a Korányiak méltó eszmei örököse, a XX. 
század legnevesebb belgyógyászainak mestere.  
            Egyik munkatárs-tanítványa, Varró Vince foglalta össze Hetényi Géza munkássága és 
a Hetényi iskola a tudományos jelentıségét. A szerzıi elıszóból megismerhetjük azt a 
dilemmát, amely a személyes kapcsolatban, emlékekben gyökerezı szubjektivitás veszélyére 
utal: „… fölvetıdött bennem a kétség, tudom e életét, tudósi jelentıségét a történész 
tárgyilagosságával földolgozni. Tanítványi tiszteletem és hálám nem torzítja e majd a képet, 
melyet fölvázolni igyekszem. A választ kritikusaim és a jövı tudománytörténészei adják majd 
meg.” A kötet elolvasása után pozitív választ adhatunk a szerzınek, mivel a hitelességet 
számos eredeti dokumentum, levél, korabeli könyvrészlet és folyóiratcikk idézése biztosítja. 
A „mester” életének minden oldalát igyekszik bemutatni Varró, családi és baráti kapcsolatait, 
sokirányú érdeklıdését, kedvteléseit, nyugalmat sugárzó és teremtı egyéniségét. A kötet 
függelékei jól egészítik ki a visszaemlékezést: Hetényi teljes tudományos életmővét 
tartalmazó bibliográfiát, valamint legjelesebb tanítványainak rövid életrajzát csatolta a szerzı. 
A munka információs értékét növelik a közölt fotók. 
            A könyv a jó ízléssel és arányérzékkel megírt visszaemlékezések sorába tartozik. 
                      

                                                                              Kapronczay Katalin 
 

Disease, Possession and Healing 
Edited by Fabrizio Ferrari 
Series: Routledge South Asian Religion Series 
Drawing on original fieldwork, this book develops a fresh methodological approach to the 
study of indigenous understandings of disease as possession, and looks at healing rituals in 
different South Asian cultural contexts. Contributors discuss the meaning of 'disease', 
'possession' and 'healing' in... 
To Be Published December 9th 2010 by Routledge 

 A History 
By Katherine D. Watson 
The first book of its kind, Forensic Medicine in Western Society: A History draws on the 
most recent developments in the historiography, to provide an overview of the history of 
forensic medicine in the West from the medieval period to the present day. Taking an 
international, comparative... 
To Be Published October 28th 2010 by Routledge 

 

A History of the Army Medical Department, 1818-1917 
By Bobby A. Wintermute 
Series: Routledge Advances in American History 



Kaleidoscope 
Művelődés-, Tudomány- és Orvostörténeti Folyóirat                                                       Vol. 1.No.1 

Journal of History of Culture, Science and Medicine                                                        ISSN: 2062-2597 
 
 
 

283 
 
 
 

www.kaleidoscopehistory.hu 
Varga Benedek 

Public Health and the US Military is a cultural history of the US Army Medical Department 
focusing on its accomplishments and organization coincident with the creation of modern 
public health in the Progressive Era. A period of tremendous social change, this time bore 
witness to the creation of an... 

 

Thinking about Physical Impairment in the High Middle Ages, c.1100–
c.1400 
By Irina Metzler 
This impressive volume presents a thorough examination of all aspects of physical 
impairment and disability in medieval Europe. Examining a popular era that is of great 
interest to many historians and researchers, Irene Metzler presents a theoretical framework of 
disability and explores key areas... 

 

Health and Medicine in the circum-Caribbean, 1800–1968 

Edited by Juanita De Barros, Steven Palmer, David Wright 
Series: Routledge Studies in the Social History of Medicine 
Health and medicine in colonial environments is one of the newest areas in the history of 
medicine, but one in which the Caribbean is conspicuously absent. Yet the complex and 
fascinating history of the Caribbean, borne of the ways European colonialism combined with 
slavery, indentureship, migrant... 

 

Birth and Evolution 
By Boaz Cohen 
Series: Routledge Jewish Studies Series 
This book traces the development of Holocaust research in Israel from the late 1940s, its 
consolidation as an academic subject, and the establishment and development of Yad 
Vashem. It contextualises this evolution in terms of developments in Europe and the US as 
well as public discourse on the... 
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Események 
2010. október 28.  15h. Magyar Gyógyszerészettörténeti Társaság elıadóülése 
színhely: Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár /Bp.Török u. 12./ 
           In memoriam Blázy Árpád 
           Az MGYTT új kiadványa: Gyógyszeres értekezések, Magyarország 
           ásványvizeinek térképe. 1849. 


