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Ha egy patinás periodika élén szerkesztôi váltás következik be,
minden hagyománytisztelet mellett is óhatatlanul módosítá-
soknak kell történni. Miként az Orvosi Hetilapnál, amikor
Lenhossék Mihály anatómus professzor lett a fôszerkesztô. Az
átmenetet és a folytonosságot Székely Ágoston személye bizto-
sította, aki hosszú ideig volt Hôgyes Endre szerkesztôtársa.
A nagy szervezô Markusovszky Lajos és a kórtani kutató Hô-
gyes Endre után tehát egy morfológus került a bársonynak
nem mondható székbe. Lenhossék Mihály, a neves dinasztia
harmadik képviselôje ekkor 42 éves, 1899-tôl tanszékvezetô,
1903-tól a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a neurontan
vitában már nemzetközi ismertséget szerzett [1].

Ragyogó képességérôl az illetékesek tudtak, így senkit nem
lepett meg, hogy reá esett a választás. Aztán 17 évig oldotta
meg ezt a nehéz feladatot, mert szerkesztési éveinek harmada
az elsô világháborúra és az azt követô kegyetlen idôkre esett.
Amikor küzdeni kellett a papírhiánnyal, továbbá még a hivatott
kutatóorvosoknak sem a publikálás volt a legfôbb gondjuk. 

Igaz, hogy az Orvosi Hetilap 1905. évi kötetének külsô
címoldalának felsô részén a neve már fel van tüntetve (1. ábra),
a valóságban viszont csak a 15. számtól lett a fôszerkesztô (2.
ábra). Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nagy elôdjének egész-
ségi állapota reménytelen. Adjuk tehát át a szót az új fôszer-
kesztônek: 

„Tisztelt Olvasóinkhoz! Hôgyes Endre tanár úr, az Orvosi
Hetilap nagynevû fôszerkesztôje, súlyos és sajnos vigasztalan
prognósisú kórságba esett. Ezen szomorú esemény miatt a lap
szerkesztôségében változásnak kellett beállnia. A mikor a mai
számmal átvesszük a lap szerkesztôségét, kötelességünknek is-
merjük kifejteni azokat az irányelveket, a melyek szemmeltartá-
sával szándékozunk a lapot tovább vezetni.

Programunkat nagyon röviden foglalhatjuk össze, mert lé-
nyege a régi marad. Hívek akarunk maradni ahhoz a szellem-
hez, a melyben a lapot immár közel félszáz év elôtt Marku-
sovszky alapította és a mely mint tiszteletre, méltó hagyomány
érvényesült mindezidáig a lap vezetésében. 

Elsô feladatunk lesz tehát ezentúl is, hogy teret nyújtsunk a
hazai önálló orvosi kutatás értékesebb termékeinek. 

További feladatunknak tekintjük, hogy tájékoztassuk olva-
sóinkat mindenrôl, a mi akár orvostudomány, akár orvostársa-
dalmi téren hazánkban történik. Megbízható tudósítók aka-
runk lenni továbbá mindarról, a mit mint értelmesebb,
maradóbb értéküt az orvostudomány terén a külföld termel.
De ha meg is tartjuk a bevált keretet, némi változásnak szüksé-
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gét mégis érezzük. Így mindenekelôtt szükségesnek tartjuk
azt, hogy lapunk hasábjain a gyakorlati iránynak az eddiginél
nagyobb teret engedjünk, annyival is inkább, mert csak így re-
méljük, hogy az a tudományos szellem, a melyet lapunk min-
denkor kifejezésre juttatni iparkodott, orvosaink között job-
ban elterjedjen.

A gyakorlati irány fokozását fôkép a következô két módon
véljük elérhetni. Az egyik mód az, hogy eredeti közleményeink
között hozni fogunk oly czikkeket is, a melyekben nevesebb
szerzôk egy-egy fontosabb kérdést az orvosi gyakorlat igényei-
nek megfelelô módon tárgyalnak. Bírjuk is már igéretét egyete-
münk egyes orvostanárainak, nemkülönben más jónevû szer-
zôknek is, hogy hasábjainkat ily irányú czikkekkel idônként
felkeresik. 

A másik mód az, hogy »Lapszemle« rovatunk egyrészt tete-
mesen bôvítjük, másrészt pedig különösen figyelemmel le-
szünk arra, hogy az abban bennük foglaltakat a gyakorló orvos
azonnal beleilleszthesse tudása és gondolkozása körébe és
hogy orvosi mûködésében azoknak közvetlen hasznát vehesse.
Ezirányú törekvésünkben gondunk lesz arra is, hogy olvasóin-
kat a fontosabb dolgokról lehetôleg gyorsan értesítsük.

A közegészségügy nagy fontosságának tudatában az e téren
felmerülô haladások ismertetésére is ezentúl nagyobb gondot
óhajtunk fordítani. 

Mindezek után annak a reménynek adunk kifejezést, hogy
az a lap, a mely oly bensôen összeforrt a hazai orvostudomány

és orvosképzés fejlôdésével, ezentúl is részesülni fog egyfelôl a
munkatársak, másfelôl az orvosközönség részérôl abban a tá-
mogatásban, a melyben eddig is része volt. Mimagunk teljes
erôvel azon leszünk, hogy nemcsak megtartsuk e lapot az eddi-
gi színvonalon, hanem a kor haladásának és a felmerülô szük-
ségletnek megfelelôen fejlesszük is; a mit annál nagyobb buz-
galommal teszünk, mert szilárd a meggyôzôdésünk, hogy
ezzel nemcsak a hazai orvosaink és ezek útján szenvedô ember-
társaink, hanem hazai kultúránk érdekeit is szolgáljuk.

Székely Ágoston Lenhossék Mihály” [2]
Tömör és lényegre törô ez a célkitûzés, érdemes tehát szó

szerint idézni. A szaporodó gyakorlóorvosi szaklapok konku-
renciát jelentettek, így valóban lépést kellett tartani a korral.
Ne feledjük, a századelôn a röntgentôl a laboratóriumig, a szé-
rumterápiától az új gyógyszerekig elég felsorolni, mi minden-
nel bôvült a diagnosztikus és terápiás arzenál.

Az elsô szám mindössze három eredeti közleményt hozott.
Óriási lett viszont az irodalomszemle, a heti szemle és vegye-
sek, a tudományos társulatok és egyesületek életérôl, mûködé-
sérôl szóló tudósítások.

Közlemény jelent meg Báron Jónás tollágból, a „Féregny-
ulványt tartalmazó sérvekrôl”, továbbá Áldor Lajostól „A ma-
gas bélbeöntések értékérôl”. A harmadik Tóvölgyi Elemérnek
„Az éneklés légzési hibáiról” szól. Ily kevés közlemény ellenére
a kötetek az ígért mellékletekkel és referátumokkal alaposan
megvastagodtak. A szupplementumok száma öt, sorrendben a
következôk: „Szemészet”, szerkeszti Grósz Emil; a „Gyermek-
gyógyászat”, szerkeszti ifj. Bókay János; a „Gynaekologia”.
Szerkeszti Tóth István és Temesváry Rezsô, az „Orr- gége- és
fülgyógyászat”, szerkesztik: Navratil Imre, Ónodi Adolf, Kre-
puska Géza és ifj. Klug Nándor. Míg az „Elme- és idegkórtan”
színvonalát a Schwartzer Ottó és Moravcsik Ernô Emil kettôs
garantálta. Vagyis az illetô szakág legjobbjai. A gyermekgyó-
gyászat és az orr-fül-gégészet a következô évfolyamból már ki-
maradtak. Ugyanakkor megjelentek rendkívüli mellékletek,
például a belgyógyász Korányi Sándor, a szintén belgyógyász
Müller Kálmán és Réczey Imre sebésztanár szorgalmából. 

Sajnos, közel egy évtized múlva kitört az elsô világháború,
az 1914. évi kötetnek már csak szemészeti szupplementuma
van. Az egyre vékonyabb kötetekben egyre több helyet kér a
hadisebészet. Dollinger Gyula professzor írja, hogy „napról-
napra jönnek a sebesültek a harczterekrôl, a mi az ország min-
den részében felállítandó tartalékkórházak szervezését teszi
szükségessé” [3]. Kuzmik Pál tanár az idegsérülésekrôl, Lob-
mayer Géza a tetanuszról értekezett. A 44. számban jelent
meg a fôszerkesztô Lenhossék Mihálynak a Balassa-emlékelôa-
dása „A fejlôdés problematikájáról”. Egy többrészes ragyogó
embriológiai eszmefuttatás, a nagy születésének századik év-
fordulója alkalmából. Ugyanakkor fejet hajt a neurontan vitá-
ban nemes ellenfél, Apáthy István elôtt is.

Az ifjú sebésztanár, Verebély Tibor a lövési aneurysmát is-
mertette [4], Grósz Emil professzor pedig a harctéri szemsérü-
lésekrôl értekezett. A közegészségtanász Gerlóczy Zsigmond a
kiütéses tífuszt „vette górcsô alá”, kihangsúlyozva a ruhatetû
vektorszerepét, a tisztaság, a megelôzés, a fertôtlenítés fontos-
ságát. Lövészárok-betegségként megjelent a súlyos fagyásos
szövethalás, amelyet már sebészileg kellett megoldani. 
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Az 1915-ös évfolyam terjedelmében elôbb kétharmadára,
majd azt követôen a felére csökkent. Nyilván a háborús papír-
hiány miatt. A „hadisebészeti” írások mellett egyre gyakorib-
bak a sebkezelési tanácsadások, a lôtt, a zúzott és a gangrénás
sebek kezelése. A cikkekbôl kiolvasható minden szörnyûség,
ugyanakkor az orvosok, professzorok, medikusok és ápolósze-
mélyzet hôsi helytállása. 

Az 1919. évi kötetben már megtalálható a háború és anya-
tej, a háború és diabétesz, a háború és az eklampsia, a háború
és a születés, a háborús neurózis, a háborús nyomok a szülé-
szetben és a nôgyógyászatban, a háborús szív, a háborús táplál-
kozás befolyása a morbiditásra, a háborús vesemegbetegedések
– mind külön tanulmány formájában. A kolozsvári egyetem
még nem menekült el, közlemény jött onnan „a spanyol beteg-
ség egynéhány szövôdményérôl” [5]. 

A tárca-rovatban Bókay János a hazai csecsemôvédelem ha-
zai kiépítôjének, Berend Miklósnak az érdemeit méltatja, aki a
háború befejezése után, a forradalom alatt egy eltévedt golyó ál-
dozata lett. Ugyanezen mûfajban Liebermann Tódor „A hábo-
rús kép az oedema-betegségrôl” címen ismerteti ezt a jellegze-
tes kórképet. Pólya Jenô az orvosképzés akkor is idôszerû
reformjáról írt, Péterfi Tibor pedig az „Orvosi hivatás és világ-
nézet”-rôl tartott elôadást az orvosi szindikátus radikális cso-
portjának márciusi ülésén. A szövegben elôfordul Bacon, Des-
cartes és Leibniz neve, de Marx és Lenin hiányzik, holott ô
valóban radikális baloldalinak számított. Vagyis az aktuális poli-
tikának akkor sem volt fóruma az Orvosi Hetilap, még áttételes
formában sem. A cikkek szándékosan rövidek, mert a kevés ter-
jedelemre sok mondanivaló esik, különösen a venerológiai be-
tegségek és a tbc terén. A harctéri veszteségektôl függetlenül is
sok a gyászkeretes búcsúztató, elég Marschalkó Tamás, Makara
György, Berend Miklós és Bókay Árpád nekrológjára utalnunk. 

A Lenhossék Mihály és Székely Ágoston nevével fémjelzett
utolsó évfolyam 1922-ben jelent meg. A veszteség akkor is
nagy, Korányi Sándor a jeles pályatársakat: Jendrassik Ernôt és
Stiller Bertalant, a patológus Buday Kálmán az ideg-elmegyó-
gyász Lechner Károly jelentôségét méltatta, ahogy az ortopéd
Kopits Jenô a sebész-röntgenológus Holzwarth Jenôt, már
múlt idôben. A kötet még mindig nagyon vékony, a papír mi-
nôsége jellegzetesen „hadi”. Új szerzôk jelentkeztek: Balogh
Ernô, Baló József, Batisweiler (késôbb Batizfalvy) Benedek
László, Haynal Imre, Horay Gusztáv, Csiky József, ifj. Imre

József, Jeney Endre, Johan Béla, Neuber Ede, Neuber Ernô,
Petényi Géza és Verzár Gyula személyében. A névsor távolról
sem teljes. Generációváltás a fôvárosi és a Kolozsvárról Szeged-
re menekült egyetemen, Debrecenben pedig újak, az orvos-
képzés beindultával. Neuber Ede a mikológiai tanulmányát
még a Nékám-klinikáról küldte be, de már megjelentekor a
szerzô debreceni professzor. Az egyetem még nem vette fel Ti-
sza István nevét. A külföldet kongresszusi beszámolókkal csak
Németország és Olaszország képviseli. Más országba magyar
orvost nem hívtak meg, ezzel is súlyosbítva a trianoni sokkot.
A gyôztesek közül egyedüli kivétel Itália: az 1921. október
25–28. között Nápolyban megtartott belorvosi kongresszuson
részt vehetett Engel Károly. Igaz, nem elôadóként, de az kife-
jezetten honi rendezvény volt, így csak a Nobel-díjas Carrel le-
hetett kivétel. 

Irodalmi szemlét kizárólag német nyelvterületrôl közöltek,
mivel sem Franciaországból, sem Angliából könyv- és folyó-
irat-küldemény nem érkezett, Amerika pedig még „egzoti-
kumnak” számított. A magyar szellem nagyjai, köztük orvo-
sok, hiába vetették „vigyázó szemeiket Párizsra”, ekkor derült
ki, milyen egyoldalú ez a vonzódás. 

Lenhossék Mihály 1922-ben már a hatvanadik évébe lépett.
A tanszéket még megtartotta, de az Orvosi Hetilapot és annak
szerkesztését átadta a mindössze öt esztendôvel fiatalabb, far-
makológus professzor Vámossy Zoltánnak, aki 22 ugyancsak
nehéz éven át volt fôszerkesztô. Méltó módon a Markusovsz-
ky–Hôgyes–Lenhossék hármas által megszabott színvonalhoz. 

Irodalom
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(Szállási Árpád dr.
Esztergom, Monteverdi u. 4. 2500)
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A rendezvények és a kongresszusi híranyagok 
leadásának határideje a lap megjelenése elôtt 40 nap, a 6 hetes nyomdai átfutás miatt.

Kérjük megrendelôink szíves megértését.

A híranyagokat a következô címre kérjük: Orvosi Hetilap titkársága: Budai.Edit@akkrt.hu
Akadémiai Kiadó Zrt.

10pt_OH_2007_10_3tordelt  2/27/07  2:17 PM  Page 467



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




