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ID. DR„ LENGYEL BÉLA EMLÉKEZETE 
DR KEMPLER KURT 

Id .. Lengyel Béla p1ofesszo1 halálának 60. évfmdulója 
alkaltnából a szerző e nagytudású és ·úttörő 1nunlcás
ságot végzett személyiségről emlékezik meg. Bá1 kép
zettségére nézve riem volt gyógyszer ész, 1négis kevés 
p10fesszorának köszönhetett annyit a magyar gyógy
szerészet, mint amennyit Lengyel tett a szakma fej
lesztéséért 

1844-ben született és 69 éves korában bekövetkezett 
hi1telen haláláig aktív maradt Először Than Károly 
tanársegéde volt, később professzortársa a Budapesti 
Tudományegyetemen. Már 28 éves korában nyilvá
nos rendkívüli tanári címet kapott, öt évvel később 
pedig nyilvános 1endes tanárrá nevezték ki. 

A közlemény részletesen foglalkozik a kiváló 
professzo1' irodalmi és tudoniáriyos niurikásságával, 
melynek eredményeként 1876-ban a Magyar Tudo
mányos Akadémia levdező tagjává választotta, 1894-
ben pedig az Akadémia rendes tagja lett 

A magyar kémikusok 1910-ben tartott első országos 
kongresszusán ő elnökölt. Elnöki beszédének sok te
kintetben ma is érvényes 8zavait idézve zá1ja közte
niényét a sze1'z6 

• 
A Gyógyszerészi Közlöny 1913. március 23-i 

számában - alig két héttel Lengyel professzor ha
lála után - a Magyarországi Gyógyszerész Egye
sület elnöksége , ,az összes inagyarországi gyógysze-
1észékhez" szóló felhívást tett közzé, melyben 
dr. Lengyel, Béla emlékére alapítvány létesítését 
határozza el, s egyben kérte a kartárnak anyagi 
támogatását„, „Ha1minchét éven keresztül taná
runk, jóakarónk, hatahnas pártfügónk, s a mi el
méleti képzettségünknek fáradhatatlan munkása 
volt Lengyel Béla .. Csaknem egyedül neki köszön
hető, hogy a sok megp1óbáltatás daczára pályánk 
szelle1ni nívója nemcsak nem süllyedt, hane1n az ő 
hagyatékaként rövid időn belül az rigazi tudomá
nyos pályák sorában követel magának helyet. 
Nem túlzunk, a mikor azt mondjuk, hogy közel 
3000 magyar gyógyszerész köszöni neki az elméleti 
kémiában való tudását, a kiket oktatni, buzdítani, 
sőt kötelességekre nevelni nem szűnt n1eg soha." 

Az eredeti ortográfiával idézett fellúvás további 
soraiból kitűnik, miért gyászolja oly mélyen a kar, 
pedig diplomáját tekintve nem is volt gyógyszerész 
„Tanári pályáját, mély tudásának kincsesbá1r5á
ját, csupá11 11ekünk szentelte, s ezért valljuk ini 
gyógyszerészek, hogy legközelebb álltunk hoz-

, " za .. 
Életrajzi íLdata.it szán1os n1éltatója és életrajz

írója közül Kailovszky Geyza tollából idézzük, aki 
a Gyógyszerészi Közlöny 1913 március 16-i szá
mában így ír: „Lengyel Béla 1844-ben született 
a békésmegyei Kőrösladány községben Középis
kolai tanulmányainak befejeztével a budapesti 

József'műegytem hallgatója lett, majd a tudomány 
egyete1nre ment át, a hol a tanári szak1na ter1né
szettudományi tárgyait hallgatta, és néhai Than 
Károly laborató:ritrnHÍ>oon főkép a kémia elméleti 
és gyakorlati tanulmányozásával foglalkozott. 
Eleintén mint ösztöndíjas vegyésznövendcék, majd 
mint egyetepii tanársegéd működött Than Károly 
oldalán,'' 

E tömör fogalmazás mögött is é1zékelhetjük 
Lengyelnek a ké1niai tUdo1nányok iránti vonzódá
sát, amely a n1ár csaknem végzett n1é1nök későbbi 
életútját meghatározta. 

A tudományos életben nevét öt magyar búza
fajta vegyelemzésével alapozta meg. Az indítékot 
ehhez a Természettudományi Társulat 1866. évi 
pályadíja adta Bizonyára ez is közrejátszott ab
ban, hogy igen fiatalón, 24 éves korában ő kapta 
meg a debreceni gazdasági tanintézet kémiai tan
székét. Az időközben elnyert állami ösztöndíjjal 
tanszékének elfoglalása előtt Heidelbergbe utazott, 
ahol korának vezető kémikus tudósai - többek 
között Bunsen - mellett dolgozott. Bunsen ta
nársegédként maga mellett tartotta Lengyelt, aki 
ezért Ie1nondott deb1·eceni tanszékéről. Jj}bben az 
időszakban tette le bölcsészdoktori szigorlatát is .. 

A francia-német háború miat.t 18iü-ben haza
tért; még abban az évben magántanárrá habilitál
ták. 1870 .. december 6-án segédtanáná léptették 
elő, hogy Than Károlyt segítse, „ . . akit a Tudo
mányegyetem rohamos fejlődése következtében fel
szaporodott munka már nagyon igénybe vett." 
Mindössze 28 éves volt, amikor 1872-ben nyílvános 
rendkívüli tanári címet kapott. Öt évvel később, 
1877-ben, nyilvános rendes tanárrá nevezték ki, és 
az életre hívott IL Kémiai Intézet igazgatója lett, 
amelyet 1884-ig a Than-féle intézetben helyeztek 
el nyomorúságos körülmények között, majd külön
válása után is még sokáig, alig néhány helyiségben, 
az egyetem Múzeu1n körúti ter1nészet1ajzi épüle
tében működött Weszelszky Gyula gyógyszerész, 
akkori tanársegéde (később egyetemi magántanár, 
majd az egyetemi Radiológiai Intézet igazgatója) 
írj·a visszae1nlékezésében: „Mi, asszisztensek gyé
mánttal jelöltük meg henge1 poharainkat s féltve 
ő1izzük azokat, hogy legalább a legszükségesebb 
n1unkákhoz az eszközök n1eglegyenek'' 

An1ikor a régi 111űegyete111 Lá.gyn1ányoso11 új, 
korszerű elhelyezést nyert, a kiürített ké111iai épü
letet Lengyel Béla intézete kapta meg .. Itt az inté
zet két részlegben inűködött, és csak a végül is 
rendelkezésre bocsátott, több n1int háron1százezer 
koronás összeg f8lhasználása utá11 sikerült azt kor-
szerű szÍnvonah·a e111elnie. N ern sokkal az átalakí
tási munkálatok befejezése után, 69 éves korában, 
Lengyel Béla hirtelen meghalt .. 

Mielőtt tudományos eredményeit ismertetnénk; 
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először kiváló előadói képességeit elevenítjük fel, 
ismét Weszelszkyt idézve: 

„Előadását a. nyugodt n1odo1, óriási szóbőség és 
föként fejtegetésének világosságá, könnyű meg
érthetősége jelleinezte„ l\festere volt az előadási 
kísérletek bemutatásának Rendkívüli szóbősége 
képessé tette őt ana, hogy a kísérletező egész fi
gyelmét lekötő, legkomplikáltabb, esetleg hosz
szabb időt igénylő kísérletek alatt is a hallgatóság 
figyelmét lekösse, a kísérlet mellékkörülményeitől 
elvonja és a tulajdonképpeni kísérletre terelje 
Az ilyen kísérletek ben1utatását rendszerint ilyen
féleképen kezdte: »Ne törődjenek Uraim itt az 
asztalon elhelyezett sok mindenféle készülékkel. 
Ez például csak arra való, hogy a tulajdonképeni 
kísérlethez szükséges gázt fejlesszük « „És már iga
zította a csapokat. »E tekében fog'\'a tulajdon
képeni kísérlet lejátszódni « Ezzel megfordult és 
a táblára le is rajzolta a tekét »Ebbe nyúlik egy 
cső (megmutatta és le is rajzolta) ezen ·~át jut 
az előbb említettfejlesztőből különböző tisztítókon 
át a gáz. Itt a teke inásik részén « n1utatta és 
rajzolta Ha a kívánt hatás esetleg hosszabb id6 
múlva következett be, úgy a szavak halmozásával 
kötötte le a hallgatóság figyelrnét, és mikm látta, 
hogy a reakció be fog következni, akkor »és most 
látják« szavakkal bevezetve, a reakció lefolyásával 
egyidejűleg mondta el azt, amit megfigyelni kel-
lett Ha észrevette, hogy a hallgatóság az asszisz
tens munkáját figyeli, rögtön megjegyezte »Ne 
törődjenek Uraim azzal, hogy mit művel az asz
szisztens úr .. A k:ísé:rlet lényeges része az. és 
most « Gyakran kísérte a tetszés moraja az elő
adást, amikor az »és most« bevezetésre feltűnőbb 
jelenség következett. 

Közismert volt, hogy Lengyel Béla előadásain 
a légy döngését is meg lehetett hallani és azt kizáró
lag modorával érte eL Soha az előadását addig meg 
nem kezdte, míg a teremben tökéletes csend nem 
lett Ha észrevette, hogy valaki a szomszédjához 
szól, abbahagyta az előadást s csak akkor folytatta, 
amikor ők is már odafigyeltek 

Az egyik hallgató az előadáson újságot vett elő 
Lengyel ezt észrevette és szokása szerint félbe
hagyta az előadást A hallgató annyira elmerült az 
újságolvasásban, hogy ezt csak akkor érzékelte, 
amikor szomszédai figyelmeztették Lengyel ene 
csak a következő megjegyzést tette: »Nem akar
tam sfögős munkájában zavarni Ha befejezte, úgy 
én folytatom előadásomat«. 

Tudományos munkásságát Nyilasi összegezte 
Leírja, hogy szervetlen kémiai kutatásai során 
körültekintő módon határozta meg a nitrogénoxid 
sűrűségét, s ennek alapján bizonyította az NO
képletet Később a gázok színképének vizsgálatá
val foglalkozott Mint levelező tag, akadémiai szé
két elfoglalva is a gázkeverékek színképi vizsála
táról értekezett. A gázelegyeket nagy feszültségű 
elektromos hatás alatt vizsgálta ritkított térben, 
és megállapította, hogy az ilyen elegyek színképei
nek intenzitása ne1n a.rányos :a gázok mennyiségé
veL Először a hidrogén színképe jelenik meg, akkor 
is, ha annak mennyisége kisebb az egyéb jelenlevő 
gázokénál Az utóbbiak színképe rendszerint csak 
a nyomás további csökkentésekor mutatkozik 

Kísérleteiből levont következtetése az, hogy a gá
zok az elektromos áramot különböző mértékben 
vezetik Ez ma is helytálló.. Legjobb vezetőnek 
a hidrogént tartotta, majd a nitrogén és az oxigén 
következett. Magyarázatot igyekezett találni a 
Geissler-féle csövekben észlelt ún. utóvilágítás 
okaira is. Feltételezte, hogy ez az oxigén ózonná 
alakulásának következménye. 

KísérlEJteihez a gázokat Sprengel-féle szivattyúval rit
kította, de annak működését nem találta kielégítőnek, 
ezért később a Bolt'1.rood-féle higanyos légszivattyút InÓ
dosította. Ezzel inásfél liter űrtartalmú üvegcsövekben 
:3-4 óra alatt akkora 1 itkítást ért el, hogy a röntgensll 
garakat már észlelhette,..-,A_röo_tgencsöveken végrehaj
tott változtatásai eredményeként azok hatásfoka jóval 
meghaladta a gyá.ri csövekét 

Úttörője volt hazánkban az elektrokémiának is 
Mihelyt megfelelő áramfonás állt rendelkezésre, azt 
kémiai reakciók elvégzésére használta. Trikarbon
diszulfid néven 1893-ban addig ismeretlen, szént és 
ként tartalmazó vegyületet írt le. Ezt úgy nyer te, 
hogy széndiszulfidgőzt ívfény 'terében vezetett át
A tulajdonképpeni kérdés, amelyet tanulmányozni 
kívánt, az volt, hogy a széndiszulfid, ez az endo
termás vegyület, n1ilyen n1értékben bomlik el az 
ívfény hőn1érsékletén, ha onnan lehetőleg gyorsan 
eltávolítja A kísérlet eredményeként a sötétvörös 
színű, folyékony halmazállapotú trikarbon-disznl
fidot nyerte E meglehetősen nagy fajsúlyú folya
dék forráspontját nem határozhatta meg, mert hő
mérsékletét növelve, az megszilárdult. Ha a mele
gítés gyors volt, a haln1azállapot-változásrobba11ás
sze1ű hevességgel ment végbe, s üvegszerű, fekete 
színű test keletkezett .. Az anyag polimerizálódása 
szobahőmérsékleten több hétig tartott. E vizsgála
tair 61 az Akadémián már mint rendes tag számolt 
be Kutatásai során eljutott ahhoz a korábban 
Kolbe által is felvetett - bá1 később helytelennek 
bizonyult - nézethez, mely szerint a szénatom 
vegyértékei nem egyenlő értékűek. 1890-ben ő állí
tott elő elsőként nagyobb mennyiségben fomkalciu-
1not, ill. fén1stronciumot. Mintegy 30 ásványvíz 
vegyelemzése fűződik nevéhez, eközben felfigyelt 
a radioaktivitásra is (csizi és buziási víz)„ 

1888 január l-től kezdve negyed századon ke
resztül Lengyel Béla volt a gyógyszerészgyakorno
kokat vizsgáztató bizottság elnöke. Tanársegédeit 
is főként gyógyszerészhallgatói közül válogatta ki. 

A szo1osan vett gyógysze1·észi ügyekkel való füglalko
zás so1án Lengyel Béla volt az előadója az ún. korpótlé
kos fizető pénztárra vonatkozó javaslatnak, melyet a 
1\fagya1·országi Gyógyszerészsegédek Országos Szövet
sége a l\íagyarországi Gyógyszerész Egyesülettel együt
tesen terjesztett fel a belügyminiszterhez. A miniszter 
véleményezés céljából az Országos Közegészségi Tanács
hoz tette á.t a ké1 vényt. A tanácsülésen Lengyel Béla 
- E->lhalálozása rniatt - már nen1 tudta személyesen 
előterjeszteni javaslatát, így azt 1913 április 17-én mint 
posthu1nus javaslatot tárgyalták és terjesztették fel. 
Mai inegítéléssel sajnálatosnak kell tekintenünk Lengyel 
Béla negatív hozzáállását-. A javaslat E->lutasításá.t lénye
gében azzal indokolta, hogy „ . a gyógyszerészsegédek 
fizetésrendezésétől és aggkori ellátásától alig várható, 
hogy közegészségügyünk javuljon". Figyelmen kívül 
hagyta azt a tényt is, hogy Ausztriában ez idő tájt inár 
Bécsben és több tartományban hasonló javaslatot n1eg
valósítottak. A Gyakorló Gyógyszerészek Országos Szö
vetsége 1915 június 18-án Sándor János akkori belügy„ 
nriniszterhez benyújtott beadványában - többek kö·· 
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zött - kifüjtette, hogy „ nagyon is lény eges, hogy a 
felelősségteljes hivat.ást teljesít6 gyógyszerészsegéd 
1nunkája mogfClolően honoráltassék, mert az anyagi 
gondoktól mentes egyén hivatalos működése messze 

-- _tµlszárnyalja a gazdasági bajokkal -terhelt alkalmazott 
mUnkáját. -A. jól fizetett hivatalnok 1nunkaórái alatt 
koncentrá1t fig5iEdm_et szentelhet hivatásának, ha erre
való képességének egy--része anyagi gondok által el nem 
vonatik". Megjegyezzük, hogy 1919-ben Ausztria egész 
területére kiterjesztve, törvény rendelkezett arr·ól, hogy 
fizetőpénztár biztosítsa a !:,:<yÓgyszerész alkalmazottak 
részéJ:.e a szolgálati idővel emelkedő fizetést, ugyanakkor 
az egyedül dolgozó gyógyszertár·-tulajdonos szá1nára is 
-·megbetegedése esetére - szociális biztonságot terein·· 
t.ett azáltal, hogy hat hétig a fizetőpénztá1 állított be 
helyettest ' 

Irodalmi munkásságából az alábbiakat emeljük 
ki: lefordította Sir Henry Enfield Roscoe-nak 
{1833-1915), aki szintén Bunsen tanítványa volt 
és kés.őbb manchesteri, majd londoni egyetemi 
tanár lett, 1874-ben megjelent „A vegytan alap·· 
vonalai'' című 1nunkáját 

1889-ben önálló ?nűvel, a „Chemia" című inun
kájával jelentkezett; amellyel Thant is megelőzte. 
Ezt követte 1897-ben „A quantitativ chemiai 
analysis ele1nei" cí1nű könyve 

1885-ben lett a bölcsészkar dékánja, ma,jd az 
1895-·96. évben az egyetem r·ektora 18 76-ban 
a Tudományos Akadémia levelező, 1894-ben rendes 
tagjává választották Sokat fogl11lkozott a tudo-
1nánynépszerűsítéssel. 1887-ben a 'rerniészettudo-
mányi Társulat főtitkára, 1910-ben elnöke lett 

1896-ban - rektorsága évében - a király n<i
niszteri tanácsosi cín11nel tüntette ki 1906-ban 
lett az Ornzágos Tanár vizsgáló Bizottság elnöke, 
1908-ban pedig az Országos I(özegészségi 1,anács 
tagjává nevezték ki 

1910-ben a n1agyar ké1nikusok első országos 
kongresszusán ő elnökölt, Megnyitó beszédéből 
idézzük: „Nincs olyan tudományos felfedezés, 
mely a közéletre, a nemzetek fejlődésére közvetve 
vagy közvetlenül hatással ne volna .. Megtör ténhe
tik, hogy abban a korban, amikor valamely új tény 
felfedezése sikerül, ennek a közélet anyagi hasznát 
azonnal nem látja; de kétségtelenül elkövetkezik 
az idő, rnik01 e felfedezésnek, melynek addigelé 
csak tudományos értéke volt, meglesz a gyakorlati 
értéke is, és az e1nber jólétének előmozdítására fOg 
szolgálni.. Ebben rejlik annak a közismert, de so
kaktól csupán üres frázisnak vélt mondás jelentő
sége, hogy a tudomány hatalom Igen, hatalom, 
mégpedig nagy hatalom, mert annak a nemzetnek, 
mely a tudomány birtokában van, jólétet, gazdag
ságot, hatalmat biztosít, és emellett olyan kincs, 
melyet tőle ehabolni nem lehet." 

Lengyel Béla szavai ma, halálának 60 évfor
dulóján is igazak. 
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cmapmuií 

l{ e M n .ne p : B na.M.fln1& d-pa Be,tbt .!leru'JeA 

flo CJIYYaIO 60-.JieitteM: fű,IJ;OBII.\HHb! CMep J'H npoqieccopa 
,!l;··pa BeJibl TleH,n;e.JI craprnHií aBTOjJ BCITOMHHaer ~'lTOH Bh!
n:aIOr.qe11cR JIIIl{HOCIH, MHOro ~~HaIOr.qeM: H IIPOBO,IJ;HBlllefí 
nrroHepcKYIO .n;e~TCJihHOCrb XorR rro o6pasoBaHHFO ott He 
ŐbIJ1 tpapMau;enTOM, BCe··)I(e MaJIO T3IO-IX npo:peccopoB l(O
IüpbIM HacroJibKO o6h5I3aI:Ia neHrepcKa51 !}lap,'l1a1u151 
CKOJibKO c,r:i;eJiaJI .nettn:eJI p;:UI pa3BH1H51 n:aHHOÜ npo~ 
<jleccHH. Besra Jlett,u;eJI p0,ll;IIJ1C51 B 1844 rop;y H .0:0 CMCjJTH 
H3CIYITHBrneHc5I B 69 JiertteM B03pacre OH OCI3JIC5! al(
THBHbIM. Cttal!aJia OH 6wJI accncrettrOM f{apo.H Tatt, no3}Ke 
BMecre e HHM Őb!Jl npo<PeccopoM B 6Y,u;anCIIIJCKOM Ytt11-
sepcu1ere. Y)KC ll 28··JierHCM B03pacre OH llOJIYYH.JI ::lB<lHHe 
3KCrpaop,u;ttHapttoro rrpoqieccopa, Ycpes n.H1b .r1e1 ott ÓhIJI 
Ha3HaqeH op,u;ttHapHbIM rrpoQJeccopoM. Coo6w;ett11e no
.npo6Ho saHHMaerC5IJm:Tepa.r1rpttotí H H3':.'lfHOi1 llCRIC,'JL
HOCfbIO B&ri:i;arow;erocH npocpeccopa, B pes).-Jib1are xoroooi1 
B 1876 roi:i;Y BettrepcKaH AKaJJ;e!\IH.H HaYK Bw6pa11a 'ero 
s "LfJieH-Koppecnott,ri;ettra AKan:eMHH. B 1894 roµ;Y 01-1 craJI 
,D;eíícIBrr1e..11bHhlM qJieHoM AI<a,u;eMHH. Ha nepsoM Bettrep
CKOM KOHrpecce XHMHKOB OH 6bIJI npe.a;ce,u;areJJCM. Asrop 
33}(3HYHBaer coo6~CHHR qH'IHjJY.H CJTOB3 npegceAaTC.1Ib
CKOÍÍ peqH, KOTOpbIC 80 MHOTHX acneKrax ,llCfÍCTBHTe.JibHb! 
H B H3CI051!I.jee spCMH 

Dr 1{ l{ e n1 p lel Corn1ne1noral'ion on Dr B 
Lengyel sen, profe9sor of chenii~t1y ( lt-\41-.1[).13 )'-,, 

B. Lengyel sen. had been an assistant of K. 1'han, thc 
outstanding Scientist, prior to bcco1nn1ing ext1ao1dina1y 
professor at 28 yea1s of agc and 01dü1a1y p1ufesso1 5 
years later. In ackno\vledgernünt of his outstandii1g ac!"i
vities, .Prof. B. Lengyel sen. \vas (-1leGted to co110sponding 
1nc1nbe1 of thc Hungarian Aca(hJ1ny of Suicnccs in 18'7ű 
and to 01dinary 1ne1nbe1 in 1894. fn 1910 hc t.ook 1l1e 
chaü of the first Congress of the I-Iungatiau (Jhc111iu1J 
Society On the 60th anniversa1y of Prof Leng:y d S(-;· 

nior's decease, tho autho1 1ecalls thcs conclucling 
add1·oss, the statn1enis of \vltich hav0 p1csc:1 vccl thr-:ir 
actuality up to the presenL t.ilne 

Dr. K l{ e 1n p 1e1 : Na.chrnf von D1 Béla J:,enr111el 
sen. 

Aus Anlass des 60 Todestagus \\·Üd an Prof. ·or B(\la 
Lengyel sen„ als bahnb!'echcndc Pe1sönlicltkeit dc1 unga
rischen Pharmazie gedacht Obwohl 01 keinr-1 pha.1 rna· 
zeutische Ausbildung hatte, wa1 einc1 du1 "'e:·nigen, die 
unvergangliche Verdienste ün Dienste do1 ungarischen 
Pharrnazie er\varben. B. Lengyel wurde 1844 gobo1en 
und bis zu seinern plötzlichen Tode irn AJte1 von 69 
Jahren •var· er aktiv. Zuhiiohst war er Assistent von 
Prof. Than und spi:iter ein l\íitp1'ofossor von ih1n an dm 
Budapester Universitat der 'Vissenschaften„ Be1eits 
mit 28 Jahren wurde er zu ausser'O!'dentliche1n Professor 
ernannt und 5 J ahre spater wurde zum Ordinarius.: ln 
Anerkennung seine1 lite1a1ischen und wissenschaftlichcn 
Tiitigkeit wurde Lengyel 18713 zum korrespondierenden 
Mitglied und 1894 zurn ordentlichen Jliíitglied der Unga
rischen ~-1._kadernie der Wissenschaften gewi'.ihlt Dein 
ersten Landeskongress de1 ungarischcn Chernike1 1910 
hat f-JI als P11'isident beige>vohnt. l\Torte aus seiner VoI·· 
standsrede, die an Aktualitat auch heute noch nicht ein
büssen, \verden zitiert 

(Pest megyei Tanács Gyógysze1tá1í Központ,ia, 1145 Budapest, Uzsoki u 36/a) 
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