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A kamélia névadójáról 
Alexandre Dumas jun„ „Kaméliás hölgy"-ét olvasva, 

G. Verdi „Traviatá"-ja dallamaiban gyönyörködve ki
nek jut eszébe arra gondolni, hogy a kamélia ma· már 
szinte elfelejtett virágját a gyógyszerészet-történet ki
magasló személyis~géről Kamel György Józsefről 
(1661-1706) nevezték el, ezzel is megörökíteni kívánva 
kivételes képességeit, a tudomány terén elélt szinte 
egyedülálló eredményeit Brnóban 1661. április 21-én 
született Kamel György József. Édesapja gyapjúszövő 
mester volt. A gimnáziumot szülővárosában végezte, 
ma.id a jezsuita rendbe belépve gyógyszerészi képzés
ben részesült. 1685-ben a csehországi Neuha.us gyógy
szertárába helyezték beosztott gyógyszerészként, majd 
1686-ban Rosenberg herceg által Krumlovban az akkor 
alapított jezsuita rendi gyógyszertár felállításával, 
megszervezésével és ve7..etésével bízták meg. 1687-ben, 
a Fülöp-szigetekre küldte a rend a fel nem szentelt 
\{itű.nó gyógyszerésztestvért 1687 júniusában 41 misz
sziós rendtársával együtt a spanyolországi Cadiz vá
rosban szállt (közös útlevelük tanúsága szerint) gályá
ra, hogy Mexikón keresztül a Fülöp-szigetekre utazzon, 
ahonnan n.em is tért vissza 

Manilában előbb „infirmarius"-ként, később gyógy
szerészként s:&-repelt a rend nyilvántartásában 

Manilában kezdte meg gyógyszerészi tevékenységét, 
amelyet Luzon szigeten az általa felállított és mind 
jobban kifejlesztett gyógyszertárban folytatott Kez
dettől fogva arra törekedett, hogy' az ott termő növé
nyeket megismerje, a gyógyhatásúakat kiválassza és 

fia kígyószerűen elágazó gyökerét, amelyet kígyófa meg
jelöléssel választott el az egyenes gyökerű Rau\volfia
féleségektől. Megfigyeléseinek gazdagsága, újdonsága. 
rajzainak szépsége és pontossága nem maradt titok~ 
Dr. Sa1nuel Brown madraszi orvos, aki szintén neves 
botanikus volt, továbbá John Ray és James Petiver 
{mindketten ismert londoni botanikusok) _karolták fel 
Karnel kutatásait és segítségükkel adta ki· „Herbru:um 
aliarumque Stirpium in Insula Luzone Philippinar um 
Primaria Nascentium, a Rev do Patre Georgio Josepho 
Camello S ,J Observat.arum et Descriptarum Syllabus: 
ad Joannem Raium-transmissus" c művét 1703-ban 

Kaniel mint misszionárius gyógyszerész nemcsak a 
gyógyszereket szolgálta ki, nemcsak növénytani meg
figjreléseket végzett, hanem orvos hiányában gyógyított 
is Sokrétű fárasztó tevékenysége következtében le
gyengült szervezete a trópusi ferfőző betegségeknek 
nem tudott ellenállni, ezért 1706. május 2-án vérhasban 
elhunyt. 

Ka1nelnek egy nagyobb növénygyűjtemény-külde
ménye tengeri rablók zsákmányaként elpusztult Ez-:
után már minden képet két példányban készített és a 
másolatokat a louvaini jezsuita egyetemnek {Belgium) 
kdldötte el Az 566 oldal terjedelmű - szépségében 
egyedül.álló - növényrajzgyűjteményt a louvaini egye
temen én is megcsodáltam és megérthettem a kortár
sak elismerését, tiszteletét a kiváló botaníkus-gyógy
szerész iránt 
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GÁZKROMATOGRÁFIÁS RETENCIÓS INDEX 
MEGHATÁROZÁSA KÖZELÍTŐ SZÁMÍTÁSOKKAL 

Rej. J. Chromatog1 119, 307 (1976) 
_A,. négy dolgozatot tartalmazó cikkso1 ozatban_ a sze1 .. 

zők a gűZ-fölyadék-knfrna'L-ögi'áffá.ban ·az--ut6bLi időhen 
egyre fontosabb sze1epet betöltő retenciós indcxi·end
szer néhány elméleti kérdésével foglalkoznak. Az isn1er
tetett közelítő számításokat minden esetben példákkal 
de1nonstrálják, a1ni fől8g a gyógyszerkutatás (n1etabo
litok) területén dolgozók érdeklődésére ta1that szá1not, 
inivel e számítások segítségével üSökkenthetők a tiszt.a 
standlud anyag hiánya okozta p1oblémák. 

Tern1odinamikai fogaln1akkal (kötéstávolság, kötés
energla) tovább fejlesztették kol'ábbi szá1nítási n1ód
szerüket, és ezzel a ko1ábban kifogásolt eredn1ényeket 
pontosabbá tették. 

Jelentésváltozásnak könyvelhető cl a korábbiakhoz 
képest, hogy az eddig egyetlen értékkel rögzített hidro
génatom ~rtéke a szomszédos aton1ok függvényeként 
változik. Erde1nes inegemlíteni, hogy a C-C kötésekkel 
ellentétben a C-H kötéseknél „n1ásodlagos" köl'nye
zetként nemcsak a közvetlen szomszédos ato1nokat, 
hanem az azokkal szomszédosokat i$ figyelen1be veszik. 
A dolgozat a C1-C10 pa1affin-szénhidrogénekvalamennyi 
inkren1ent értékét közli. A inegadott értékek n1ellett 
példákat találunk a számításokra, ill a közelítő szán1í
tások várható hibájára„ 

A cikksorozat második részében elsőként mutatnak 
rá a retenciós indexekkel kifejezett gázkromatográfiás 
kölcsönhatások addítivitására Módsze1üket az aromás 
vegyületek példáján inutatják be; számos inkrement ér
téket közölnek 

A ha1madik 1észben a gyako1lati gázk101natog1á.fia 
egyik igen fontos kérdésével, az állófiizisok pola1itásával 
foglalkoznak, melynek jellen1zésé1e új fogaln1at vezet
nek be: a 1etenciós polaritást. Közlik az ennek kiszá
nútásához szükséges összefüggést, inajd táblázatosan 

1negadják a gáz-fülyadék k1 on1atog1 áfiá-ban lcggyak1 ab
ban használt állófázisok 1etenciós pola1 itá.sé1 tÁkeit 
Az üj fogalon1 gyako1lati alkahnazásá.nak .sze1nléHcté
sé1·c egyrészt különböző fenil~artaln1ú álló fázisok pola-
1 itás1inak értékét tüntetik fel a feniltartalon1 függvényé- ' 
ben, n1ás1észt azonos, de különböző eredetií rl.ieLilén
glikol-szukcinát-állófázisok ieteticiós polaritását hason-
lítják össze ' 

Végül a cikkso1ozat negyedik iészébon l.etonciös ada
tok előn::: szán1ítására inutatnak be példát, k<:;V<:JI t álló
fázisok esetén. A felhasznált összefüggéseken túln10-
nően táblázatosan közlik a Rolnsuheide1-n1odellvcgyü- ! 
lotek anyagspecifikus fakto1ait, an1elyoket szán1ítógép. 
pel hatá1oztak ineg (152) Ifj dr Nyiredy Szabolcs 

GYENGE SAVAK ÉS BÁZISOK DISSZOCIÁCIÓS 
KONSTANSÁNAK MEGHATÁROZÁSA 

A PERMÁCIÓS KÉSZSÉGBŐL 

llef Pha1111azie 31, 193 (1976). ;_ 
A szezők közlen1ényükben két peuneác:ió.-vizsgála.t- J 

1ól számolnak be Az egyiknél a n1en~b1án 1nindkét l 
oldalán egy olyan, elő1·e n1eghatározott pH-é1 téket állÍ·· l 
tottak be (pufferoldat segítségével), melyen az anyag ( 
ne1n disszociált, Az anyagper1neá.áiót a lipoichne1nb1ánon f 
keresztül egyenlettel adják n1eg, . melyet az általános,; 
pe1nH-Jációs-konstans segítségével ~ejeznek ki. f 

. Közlen1ényükb?1: niegadjá,k ~111r:id a gyenge, sav;al~, 1 
nnnd a gyenge baz1sok pKa-eI teke1nek n1egha.tarozasa- ~ 
hoz szükséges egyenleteket„ A per1neációsebességből j 
n~eghatározott pKa-értékeket táblázatban foglalják~ 
össze, tnelyek jól egyeznek az irodalomból vett, egyéb 1 
inódon 1neghatá1·ozott adatokkal. 

Végezetül olyan rhcn1bránok használatára hívják f8l ~ 
a figyehnet; inelyeknek szilá1d lipoidjuk van, 1nint p1 • I 
a leciLin, amely nagy átlépési sebességet szolgáltat anél-
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kül, hogy a permeáció-sebesség növekedése észlulhetd 
lenne (153). Ifj dr. Nyiredy Szabolcs á 
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