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AZ ALKÍMIA ÉS A GYÓGYSZERÉSZET
RÉPAY LAJOS

"4-z alkhnia és a gyógysze1 észet c-í1nü dolgozatban a
szerző az alkÍ1nia rövid is1nertetője után a XV I I I
.század·i gyógyszertár·i edériyzetek, a XIX. század·i oi -vasi 1'eceptek és az egyeten~i tankönyvként használt
jegyzetek fényképeivel, valamint a gyógysze1tá1 i laboratóriumi felszerelésekkel és a munkálatokkal igazolja, a,gyóqyszerészetnek az ősi alkí1niából való szái 111azasal

A gyógyszeiészet jelentős elméleti anyagának,
laboratóriumi felszereléseinek, de még a gyógyszerészi 111unkálatoknak is az ősi alkímia az eredete,
amelyeket titkos jelzéseivel együtt átvett. Mindezek a hosszú évezredes fejlődés alatt változtak, és
az en1pirikus alapon gyógyszerk:ént használt 11övényi és állati eredetű anyagok feldolgozásával bő
vültek, de alapjába11 véve az összes orvosi tudo111ány 111ég középkori sallangjai közül is egyed.ül az
alkín1ia jelle1nz6i n1aradtak fenn a g·y-ógyszerészetben
Az nlkín1ia az ó-egyiptonli vezető -papság által
művelt magasfokú metallmgiának titkos kémiai
n1elléktudon1ánya volt, an1e1lyel a fén1ek transzn1utációját, nen1esítését, végc1cd111énybon az
„aianycsinálást" kutatták Hogy hog)' an, miképp
sikerült prin1itív eszközeikkel keresztülvinni az
akkor 1nég va1ázslásszán1ba n1enő n1űveleteiket,
az n1a n1ár szinte érthetetlen; n1indössze tudon1ásunk va.11 róla!
N e·vét a cha;Jn \:agy clteni·i - észak-eg_y ipto111i
nyelvhasználatban Egyiptomot jelentő - szóból
kapta, a.n1elyet k:ésőbbi arab n1űvelői al névelő·vel
ellátta alchiniiának 1nondtak) s ezen a né-ye11 te1jedt el az egész világon
Kezdeti n1űv-elői n1ég ne1n is1nerték fel a kén1ia
gyógyászati jelentőségét; egyetle11 célul (L fé1nek:
nen1esítését, az arany n1esterséges el6állítását tűz
ték ki Titkos tudományuk fejlődését az ókorban a
hataln1as ~~gyiptomot ko1n1ányzó pa1)i rend, u1aj(l
(L nagyhírű alexa.ndria.i filozófusok tanításai, a középkorban pedig a pénzsóvár fejedeln1ek kapzsisága biztosította Az ő jól felszerelt laboratóriunmikban folytatott kitartó kísérletek a titkm - és
a, k_öznép szán1ára szigorúar~ tiltott - tud_on1án\;t
tmább fejlesztették
A,,_z óko1ból fennn1a1adt fé1nek ncn1esítési lehetőségenek n1él~y hite a középko1 r1agy tudósait is
hataln1ába kerítette, aldk ~li szélhá1nosok nagy seregétől eltérően, a leggyakrabban kuda1cba fulladó
kísérleteik sokaságával n1ár nen1 an1ryi1a az aranJ
előállítására törekedtek, min! il1kább a vele eg,ené1 tékű életelixí1 t, tehát gyógysze1 t kívántak elő
állítani lJgyanakkor kísé1leteik közben eg3Tn1ás
utá11 f6dezték fel a különöbző kén1iai clen1eket és
az újabb kémiai eljárásokat, amelyek legnagyobb
részét a. gyógvszerészet is változatlanul átvette

Az első 1nag:y nr g} ógyszerészt, Bártfa·i Jánost
mint alkimistát 1412-ben, majd az 1.500-as é\ ek
"\iégé11 az _A_ngliában élő Bánfihunyad·i. Jánost, híres
gyógyszerkészítő al._~1istát e1111ítik okn1ánvaink
Bánfihunyadi segítségéve1fejtette meg John Dee ..
I. :B~1zsébet angol királynó udva.ri tudós 01' osa a
;\fagyarországból szárn1azó a.lki1nia fe1jegJ·zé8ckct~
és írták n1eg együtt a híres alkín1iai könyvet.
A XVII1 f'Zázadban alakult titkos rózsakereszte8 páhol~ok alkén1iai labo1ató1iun1ainak \· ezctői
Yalan1ennyien a kén1iai n1Ű\ieleteket leginkább
isn1e1ő gyógyszerészek -voltak
.A legsze1nbetűnőbb alkín1jai örökségünk az al,
kímiai jelek használata volt, amelyek még a X\TI
századi gv-ógysze1könyvekben n1agyarázható táblázatként is 1negjelentelc ( 1 ábra) Titokzatosságot
keltve a gyógJ,sze1·eikct tároló edén,yzeteken n1éga X_-V]JJ. Hzáza<iban is az alkiiniai jeleket használták (2. ábra) l""."g\-anez októl az orvosok 1ecept-

Fig; IQ. Tabelf(': _df!r aldlimislisdien Z~id1'-'li,
f\us der Kőlm,•r_Pliatm!jkopöe von 1628
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jeiken még a XIX. század elején is sűrűn használták a karaktel'essé vált jelzéseket, sőt az 1840-es
évek elején a n1ágócsi Zichy család részére több orvos frt fel recepett alkímiai jelekkel (3, 4 ábra).
A pesti- -eg-yeteinen gyógyszerészetet előadó
Schuszter János tankönyvként használt jegyzetében is aikímiai jeleket alkalmazott még az 182124. években ...1\ du1ra.nóaran-y bon1lásának ábrázolásában a.z aUiu111, az aqua éS az ain1nónia alkín1iai
jeleit használta (5. ábra)
Az ókorban csak 7 fémet ismertek, s ezek jelzéseit változatlanul az asztrológiában isn1ert 7 fő
planétának a jelével látták eL Meggyőződésük volt
11i., hog:y ezen égitestek a nekik szí11ben és tulajdon-ságaikban megfelelő fémeket a földön sugarnikkal
édelik, fejlesztik A lassú fejlődésben megismert
többi fémeket, az előállítási munkálatokat, valan1int a.z ezekhez használt felszereléseket filozófiai
alapon, szimbolikusan képezték, de figyelembe kell
venni a n1indenko1i ké1niai tudásuk ala11ján töi:t-énő rneghatározásaikat !
A középkor végén 111ár eze1nél több alkín1iai jel
volt használatban . Ezek ez egymástól távol mű
ködő alkimisták maguk képezte jelzései folytán,
majd a szélhámosok elleni védekezésből, illetve
azok titokzatos jeleiből alakultak ki Mária Tel'ézia
(1768 . IV. 25-i) szigm ú rendelkezése következtében
a X'7III században nagyon inegcsappant a.z álki1nisták száma.) és vele a jelzéselc nagy része egyszerűsödött, vagv megszűnt Ezeket a jeleket azonban
általánosan csak a Berzelius J akob svéd tudós által
bevezetett kémiai jelek váltották fel, és hazánkba11 is csak a.z első Mag:ya1 Gyógyszo1kö11yv 1872
évi életbelépésével, illetve 3 évi türelmi idő lejá1 tá"
val tüntek eL Ugyanez a Gyógyszerkönyv szüntette meg a drachma súlyrendszer használatát,
amely még ó-görög eredetű, de míg az attikai
drachma 4,366 g volt, addig. a nálunk l 768·"ig használt ún nürnbergi drach111a, 4,376 g-n1al ·volt
egyenlő. Ezt akkor az általánosan kötelezővé tett
bécsi mértékegységgel váltották fel, amelynek
d!ach1nája n1indössze 3,728 g volt.
Az alkí111iai örökség legfüntosabb része tcrn1észetesen az elméldi an;yag, amelyből csak a XVI.
száza.d hu1nanista légkö1ébe11 fejlődött ki az 01 vasi
ké1nia. Az ideig a fén1eket és a.zok: kén1iai készít111é11yeinek nagy 1észét csak n1é1egként használták,
és csak Paracel,us döbbenetes új elméletének hatása alatt váltak gyógyszerré A fémek felhasználásával azok előállítási 111ódszc1eit és a n1unkálatok
1nenetét is csakne111 ·változatlanul átvették
Még a XX. század cls6 felében is 111inden gvógyszertár saját laborató1iun1ában állította. elő 6si
felszereléseivel g:yógy-sze1einek al<:1pan}"agát _A_ növényi és állati anyagok aprítását porítássa], töréssel, reszeléssel, dö1zsöléssel \;égezték fa-) fén1-, kő
po1celá11 vagy~ achátn1ozsa1akban ...4- porított a.nya,g
fu1omabb részét réz-, lószőr-, ·yag}'- sel1-·en1szitán
választották le A növényi ned' eket sajtolással,
letöltéssel, szűl'éssel, esetleg fonalással és lchabozással tisztították n1eg. ~i\. kivonást hidegen "Vagy
n1eleg vízzel, bo11al, szesszel, rü\.idebb v-ag:y hosZszabb időn át áztatással, esetleg főzéssel, bepárologtatással és különböző szűrésekkel oldották meg.
A gyógyszertáii munkák közt feledésbe ment

s-·

már a legkülönbözőbb emulZiók, gyógycukorkák,
tapaszok, flastromok előállítása, pedig éppen ezek
jelentették a legtöbb köi ültekintést igénylő mmh
kát ;\fa főként csak porok, pilulák, kenőcsök ol"
datok és végbélkúpok készítésére ,:-an szükség a
legkülönbözőbb gyári készítmények mellett
"!\_ kis gyógJ·-szertárak laborató1iun1i felszerelése»
nem változott az utóbbi időkig; e1edeti founájuk
ban örököltük az üstöket, a se1pe11yőket, a szitákat, a külö11böző alakú és anyagú n1ozsa1akat,
n1e11zú1ákat, lon1bikokat, pipettákat, ü1111értékelcet, sőt 1872-ig 111ég a súlyokat is
)Jég a közeln14-ltban ~s n1inde11 g:yógyszeJtári laborató1iu1n eg~yik legfüntosabb felsze1elési tárgya
volt az ősi für111ában átvett desztilláló berendczéi-),
n1elyet több ezer éves n1últját tekintve is 1nég 1nin,
dig megfelelőnek tartottunk Az alkimistáknak ez
volt a legfontosabb eszközük, an1elyet szán1talan
tisztítási n1űv-eletrc használtak fel. _Különbüzú
alakú és i endcltetésií Jzészülékeik \ oltak, n1in1 az
iker, a vissza.csapó és a fr akcionáló kés;1,ülékok
,\._ fé1nek nen10sítésének célját szolgáló Íf-:ln1c1het(-:1 len
ldsé1leteik sokaságában lassan alakultak ki a ké1niai
készítn1énycket előállít.ó rnűveleti:-Jk:, an1el} cknek legna·
gyobb réSZf; n1a is használatban -.;. an, .1nint például:
_Ablutio n1ost-is, öblítés, idf!gen an) agok le:_-íztati-isa
4-lcoholisatio a.z elpo1ít.ott anJ" ag fino1nítása szitá \ al
Lir:;cenflio gőzöknek n1ás edénybe \.-aló felfogásn
Ooa.gulatio · hovítéssi:-1 'al6 dcnncsz:t.és (higany oxidálása).
Colatio a folyadéknak iuhtln á:tcsi:-·ppeg1etése, s/Ü

i·ése
Con0u:lio az: oldal.okból a só kikristályosítása nH JL.
gítéssel
DeZ.iquatio az a.n~yagok ElfolyósHása saj,i.i- k1is1ú.ly·

'\·izében

Depuratin a po11ii ~úzott an:yagok víztdLnfi'és(' h<~'
vítésscl
Desccn sio a gőzök 10csapolása l1ííí:L~ssel; 111cgol\ as~.·
tott anyag tisztájának leöntése.
J)c'3pu11ici,tio f(Hialásnál a kicsapódó hab le1ne1 L~Sl
Destilla.rio · á.tpárologtat.á:.:;sa.l való ti::;?.títások n1i'h l
lutei
Digestio b6 folyadl>kban való Úi'.ta1ússal \·Ógzet1- ki
'\·onás
Dú;8olutio oldás bő iol) adókban
Ebullitio fC111alással g67.fejlesztés, vag) 'L~gyi _w:ÜL·
féjlesztés
Effu8io iszapolással \aló tisztítás, elválasztás.
Exisicx1tio az oldatok beszá1ítása, g_ycnge inel1:·gc·n
Bxtlactio sok félr,_ 1nódon \aló ki\ onás. kioldás
Evapo1 al io a1: oldósze1 L:lpá1ulo~t abisa, -dgözöHigt e
tése.
}?e1 1ne11ta/ io
e~ jesLtés ,1\ n1atc i ia pi i rnn. u1 jeszt l'SC,
áta.lakitása
Filt1'(1.tio. a ioh aclrik szü1ésc
]<~tt8io íén1t-:k, 6-s\ án)ok, sók öss/.eol\ as'.t'túsa. (a1gL n1
uilr fusurn).
Granulatio <:UlJ- a.gok ap1ú1a zúzása, szcn1cst~sítésc
Tncissina.iio fclap1ózős, fCl\ a.gda.lás
L.1·rnatio felaprózás 1eszeléssf:l
L,iquefuctio i::-:lfolyósitás dihzsölésscl, oh asi'.t<lssal
l~iquatio
zsÍl, viasz, g3.-a.nta fclol\ aszti-isa, elfol~ O·
sítása
lface1 atio. kiáztatás bő fol:;. adékban Jnelegítés nélkiil
P1aepa1atio az anyagok ekíkészíh~se a 1níh-elett ktc
Pulre1 i.satio, 1_ontu8io. po1ikis dü1zsöh'•ssel.
Reduct-io oxidok szulfidok fé1n1né redukálása
R1::ctificn.tio · isn1ételt átdEsztillálás, tisztítás.
Sigillat-io h-pecsétf:lés (Sigillu1n He111nti~ titokt<-11.
tás kötclezei:tsCgi::~ )
,Solutio bő fol;yadékban \aló íelol<lás
8ubliinati'o. illanó an:yagok tisztítása he\ ítéssel
r·ozatio elillanás, hevítés útján
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Végy.:
Ca1npho1ból 17,5. gr„-ot,
Kén virágból 10,9 gi. „ot,
,Tászkeszeghájból 13,5 gr -ot
Tojássá1gája olajából,
Frissen sajtolt inandulaola-jból cg~yenlőcn 35 g.-ot
Alaposan ki;;vc1d össze és add ki üvegben JElez<l: Rendelet sze1in1

2 áb1a "-YVIll. századi alkúnia.i jelű gyógy~zc1iú1i
edényzet.ek ( ]\Té1ncto18zág)

J ábra

Ba1assynak az 1840·-e8 ácekben a nágócsi Z·ichy
család 1észére feli1 t 1eccptje

np.
Rad. ta1ax Cich. gran1.
Crem tartari aa uncia1n unan1
Coqu in olla in libram tria.s
Aqua destillata ad rem. uncias r1eec1n
Col. exp1 add e:
Syr. Acet. unciam semis
l\.f D ll. Cla1 is
Balassy
!'égy.
Taraxacum off. (pitypang-) gyöké1 ből,
Cichorium intibus- (katáng) gyökérből,
l{al. bita1taratból egyenlően 35 g -ot,
Főzd meg edényben, 1260 g dest vízben 350 g 111ara.·
dékig,
Szü1edékct préselt ki, adj hozzá:
Frissen készült <:itromszirupból 1 j,.5 g.--0t
l(e\:·erd, jelezd: Rendelet szerint. IGtűnően

.3 áb1a 1840-e'>' évek elején a nágócsi Zichynénak
D1 ]\,{isley által felí1 f, recept

~<
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Rp„ Camph. unoia1n seniis
Ji"'l: sulfu1is d1ach1nas duo et scn·iis
As: Ash: drnchmas trias (Axungiac ashiae)
Ül: OVOl:
·- amygd: ico: - aa qs
fluant subaota„ d .
a.e vitrun1 Sig: Nach Be1icht.
D1 1\Iislt-n.
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5 ábra.
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_:\z alkü1iia n1á1 rég a, n1últé; a gyógysze1 tári
munkálatok is lassan -elavulnak, mert a fejlett
nagyipa1i üzen1ck készítn1ényei egységesebbek,
könnyebben elle1161_izhetők, de a lassú és te1n1észe~zetes fejlődésből szerzett {jrökségünk teljes, ha n1a
1ná1 nen1 a g:yógyszertár ba11 ha.sz11osítjuk is _.._.\ranyat nem készítünk, de annál sokkal értékesebbet:
a;, egészséget visszaadó gyógyszereket állítjuk elő
.A.n1iko1 n1á1 az aranycsinálás tudon1ánya teljes
feledésbe 111ent, és a111ikor 111ár úgy látszott, hogy
annak titkos kísérlete is végleg eln1últ, bizonyították be, hogy az alkimistáknak igazuk volt: arnJl\Tat inás fé1nekből ü' elő lehet állítani. „A 111este1 séges arany- ugyanis 111ágfizikai jelensége!{ f6lhasználásával valóban higanvból,- tJ011tosabba-n a hignn1: stabil izotópjából kiindulva állítható e16
Ha neut1011ol{kal bo111bázzuk, akkor az aton1n1ag
11out1onfelesleghez jut Az ilyen ato1n111agok nen1
'tabilak, befogadnak egy elektront a mag körül ke1 ingő elektronfelhőből és ezáltal aranyato1nn1aggá
alakulnak lh módon sokféle aranvizotópot lehet
el6állítani : ·
IHODALOM
1 J1ar1yn1 Gyógysze1kijnyv Pesth (.1871) -- 2„ S:uty L
_}fagyar alkén~istá.k, Budapest (l 928).
:~. Baradluy_-J3_ár,-,ony
1\-:Iagyarországi Gyógyszerészul
T<'ht.énetc: 1-II Budapest (1930) - 4 L,oczk:a A
111ú1

4í3

A.z alchünia Uhtc~net(, Budapest (1925) -- 5 Szr)hr/alvy ?:·.Tagy Z. Adatok a hazai kénllai tanszékek tü1 ténetéhez III. Schustc:1 ,Tiinos, Egei (1969) - 6. Pef.IJ (J.
T(é1niai kaleidoszkóp, 11:ndapest (1968)
i Bu1·gdo1'f,
L J un
.-\Jc:hf;JTlischu un(l chcnlisulH-; Zeichcn ( l 92-8)

Jl p e ll a JI : i~.·lXU.Hll5L u <fiapMGlJU~
B paöore rro;_i, Ha3133HHeM A'lXH\lH5J H cpap,1au.n5J au1op
noc~1e

Kpa fKOrO 011HCh!B3HllH a.J1X!L\llll1 np11 ll0"101IJ,)l tjlororpaq11rt'J an1eY.Hül'1 IJocv,:1L1 XVIII-ro BCH:a, ~1e 1 1111{1IHC!·~!!X
peuenros XIX-ro BeFa 11 J\Ottcnei<:roB c.rrY:m:111nu11x B 1-::a-

lJeCTBe ~·H11Bepc111ercn11x Yl!CŐHHKOH, .:ia11ee o6opYA03aHHeM ar1'1eqtti,1x 1aőoparoput'i 11 anrel!Hhli\lH npoue.a:Ypa\lH
TIO,J,J'BCP?-J''1aer
a.:IXI1\1l!Il

npO!!CXOiF.:1El!Jle

rpap\13Hlíl[

!13

lj)CEHeií

T_, J~ l p tt} : 4.hhuny rnul I'lu11111u,r,y
-\ft(;1 a b1icf I(_;\ie\\ on lhc dlcvGlop1nc:nt of ti.lclit-n1istie thought anrl 111c1 h..--,ds, it,s iní!uuncc on thc· pha.111,11c.'
of the x':'TTT rtnd XTX CE:n1Ul) is (liscusscd .[\_s t-\Í·
dcnccs of the cJose If-1ations ofphaunacy in rlcvclop11H 11!
to alchinT\, pha.rn1aueutical containen:;, p1esciiptions,
univL1sit:y tf xt books and labo1ato1 y r: quiprnc_nts a1·t; p1 (
sent.cd in photop1int.s Acco1ding to the antho1, th('
desu1iption of p1oced1ues as applierl in thc pt:l.sí r:cnttu'
pha11nacic:s suppo11- also t hc alchirnistic 01 igin of phn1.
n1ae:,cut ical che1niRti :y

L . .Répa J: _Alchi1nie und Phr111nozic
A„ufg1und \Oll Fotos cJ1e1naligt,1 .Aporhr:kc-ngl:íüs~L
\orn X\fIII Jah1hundE1t, á1ztljchcJ. Bezt-Jptc: u1Hl J(ol
leghcfle \-0111 XIX Jah1hundc1t, SO\vie ~A..pothF:kf'lJ·
ge1titc \'vi1d dit-J \'c;1"andschafí· de1 Pha1mazic \011 d(-1
Alchiinie nachgc,viC:"sen

(1S on1ogy niegye·i Tanács Gyógys?e1 tá1 'Í R-özJJOn~ja ny-ugd.fja<> rJlJÓ(J1/'3?.e1 é8ze, /(adat Á Ifi)
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PUBLIKACHÍS ÜLÉS
_lá1saságunk
Ciyógyszeranalitikai
Szakosztálya
lU'71 januá1 2G-án (kedden) 15 3Q„ko1 a G;yógvnö':'_ény
l~S D1ogismt11·eti Intézet tante1méhen (Bp \TJII Ullői
út 26) előadóülést ta1 t
\..z e16adóülés p1og1 an1.ia:
DL Sin1on Sándo1 (C~yógysze1ipa1i Ellen{h ző J_,abo1ató1ium Budapest) A Gyógyszeiköny\·i piiogén vizsgálatok é1zékenysége és inegbízhatósága

IL GYÓGYSZllR-ANALlTIKAI IíOLiűKVI{;i\'I
A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógyszeranalitikai Szakosztálya és \Tas n1egyei szervezete
az MTA Analitikai Bizottságának Gyógyszerctnalitikai és Elektmanalitikai :'.11unk&bizottságával közösen június 4-6. között Szombathelyen rendezte meg a II Gyógyszer-analitikai Kollokviumot.
A Tanítóképző Intézet dísztermében megrendezett Kollokviun1on 150 szake1nbe1 vett részt
A megnyitó ülésen elnöklő dr Szász Gyöi gy, a
G:y-ógyszer-analitikai Szakosztály titkára köszöntötte :12 előadókat és a hallgatóságot, rámutatva,
hogy a szakosztály \i ezetősége azért határozta el a
kollokviun1ok rendezését, n1e1t fontosnak tartja,
hog~y }1 publikációs ülések 111ellett egy-eg:y témakörből korszerű áttekintést nyújtó, továblképző jellegű előadások is szerepeljenek a Szakosztály progra.1njában. A vezetőség ne\·ébBn kiíBjezte 1e1nén:yét,
hogv ez a 11 Kollokciurn - az I Soproni Kollok-

viu111hoz hasonlóan
jó segítséget 11) újt a szaken1be1ek szán1ára, akik gyógyszerek analízisé\·el
füglalkoznak. J1Jzután az országos \iez(~tőség IÉF::z:é1ől dr Horváth Dlne<J, a, Társaság aJelnöke iidvözölte a Kollokviumot, majd az -:\fRZ:'.11P V11s megyei Bizottsága nevében _·11 ecseki Jletenc osztál.\ vezető, a Társaság V'as 111eg:yei sze1v-ezete 1negbízúsából pedig dJ. J(üttel Dezsö íügyógyszerész, a, társaság titkára köszöntötte a iésztvcvők:et.
A tudon1ánvos ülésszak ke1etében J l előa(l{1~
hangzott el (isÍnertet.ésüket l. később), s a p1og1a111ot értékes társadahni p1ogra1n, kőszegi és jáki
autó buszkirándulás, n1ajd ~zon1 ba.thelvj vá.1 osn<..~zés.
egészítette ki
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js1ne11e1ése: 1
_l lángfotometria újabb

lejlődése

Di Pungo1 _E1nö, az :::vIT~-\.. levelező 1agja, clőadástilJa11
a lángok elrnélete igen g3· 01 s fejlődésének isn1e1 tetéEf:ib6\
indult ki és levezette ebből azokat. a legfontosabb összf·
függéseket, an1r:1lyek a lánge1nissziós éS Jángabszorp~ió,.;
inérésfaschnikára é1 \ én3 esek. l(ülönös hangsúllyal foglalkozott a.z a.ton1abszo1 pciós é,; ato1nfluo1eszce11 ciii~
n1é1éstcchnika elvi alapjaival és analitikai alkahnazcÍ.S1Í.·
nak lehetőségeivel. Rán1ntatott az aton1fluo1·eszcenciás
mé1éstechnika nagyobb é1zékenységé1e az nlüaibol:_i a
ta1 tomány nagy enexgiák fülé cső részébf'n, és \·Úzolta. a
n1é1ések alsó Üaí.;Íl'ainak kéi clését
-\z előadó foglalkozott a 1né1ésteclinika újabb fr jlódési üán:yai\,al, kic1nelic a iezonancia.--detE:kto1'0s iend·
sze1ek t:lőn·yeit, ina jel összefoglalta azokat a za\ a1ó ha·
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a hEküldütt auto1efr:1áiun1ok alap-

