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Vinkler Elemér professzor 85 éves 

Vinkler Elemér, a SZOTE Gyógy
szerészi Vegytani Intézetének emeritus 
professzara 1994 szeptember 30-án töl
ti be 85 életévét 

Vinkler Elemér a Szegedi Tudo
mányegyetemen az 1930-1935 idő
szakban végezte tanulmányait 
1932-ben gyógyszerészdoktori oklevelet 
szerzett, 1935-ben vegyészdoktor lett. 
Kerek fél évszáz.adon át, 1979. június 
30-ai nyugdíjba vonulásáig ezen az 
egyetemen volt hallgató, oktató, másfél 
évtizeden át intézetvezető egyetemi ta
nár 

A nagyívű pályát bejárt tudós pro
fesszor előtt 80 születésnapja alkalmá
ból az MGYI Csongrád Megyei 
Szervezete által 1989. október 5-én ren
dezett ünnepi ülésen tisztelgett az egyetem vezetése, volt 
kollégái, tanítványai, korábbi intézete Az ünnepi ülésro1 a 
Gyógyszerészet 1990. februári számában (95-96 old) je
lent meg ismertetés 

A 85 születésnap alkalmából szeretném felidézni a ju
bileumi ülésen tartott előadásom néhány gondolatát Meg
emlékeztem Vinkler Elemér ,,Tanulmányok egy új 
isochinolin-bázis szintéziséhez" c. doktori értekezéséro1, 
melynek egy példánya átadásával tisztelt meg, Az értekezést 
a Ferenc JózsefTudományegi;etem I sz Kémiai Intézetében 
készítette, melynek igazgatója Széki Tibor professzor volt 
Doktori értekezésében Széki Tibor professzornak és az inté
zet akkor tanársegédének, Bruckner Győzőnek mond köszö
netet Egy 1939-ben közölt dolgozatá-nak címe 
„Spasmolytikus hatású isochinolin-bázisok szintézisére 
vonatkozó újabb vizsgálatok Néhány új megfordítható 
N-O acilvándorlásról" [Magy Kém F 45, 147 (1939)] E 
dolgoz.at szerzői Vinkler Elemér és Bruckner Győző, és 
irodalmi hivatkozásaiban szerepel Krámli András és Fodor 
Gábor, akkori intézeti munkatársak neve Az intézet ekkor 
„Szerves és Gyógyszerészi Vegytani Intézet", igazgatója 
pedig mai egyetemünk névadója, az akkor már Nobel-díjas 
Szent-Györgyi Albert volt 

Elóbbiekbo1 is kitűnően, Vinkler professzorban az izoki
nolinok kutatásának és az N-O acil vándorlás vizsgálatának 
egyikelsőhazai művelőjét tisztelhetjük Alapvetőjelentősé
gúeka szerves kénvegyületek szintézise, szerkezetfelder ítése 
és átalakulásai terén végzett szélesköní vizsgálatai Gyógy
szeranalitikai munkája is jelentős E vonatkozásban foJ:ént 
a szerves gyógyszer11wlckulák szú1reakcióinak reakció111e-

chanizmus-felderítése terén elért ered
ményei figyelemre méltóak 

A benztiazolok körében Szabó János
sal, a tioszulfonsav és szulfénsavszár
mazékok és egyéb kénvegyületek 
szerkezetvizsgálata és reakciói terén 
Klivényi Ferenccel, Stájer Gézával és 
Lázár Jánossal publrkált 1n11nkáit a 1110-

nográfiák behatóan tárgyalják. Tanítvá
nyai, Klivényi Ferenc, Szabó János és 
Stájer Géza a kénvegyiiletek körében 
végzett, nemzetközileg elismert k11tatá
sai résztvevőiként a szegedi Gyógi;sze
részt11dományi Kar oktatói közi'il 
legelsoJ:ként 1969, 1970 és 1976-ban 
szereztek kandidátusi 1ninósftést 

Vinkler professzor e fokozatot 1952-
ben, korábbi kiemelkedő tudományos 

munkái elis1neréseként auto1natikusan kapta n1eg Tudo
mány doktora 1963-ban lett a „ Vizsgálatok a szerves kén
vegyületek körében" e. értekezésével. 5zerefnén1 kien1elni, 
hogy a hazai gyógyszerészei! t11dományok területén dolgo
zók között az akadémiai doktori fokozat elnyerésében a lcg
e/soJ: között volt, sőt követői is csak sok évvel késo11b lettek 

Vinkler professzor mélyen h1n11ánns emberi 111agata r lá
sa mindig példamutató volt Kollégái, 1111111kalársai. hallga
tói szerették, tisztelték és tisztelrk Nemcsak szélesköní 
szak1nai is1neretei1 hane111 az irodalo1n és 1n(ivészetek terén 
való jártassága, emberi bölcsessége is mir1dig tiszteletet 
ébreszt 

Vinkler Ele1nér kapcsolata az intézettel 111a is szoros 
Szívesen hal/gat)llk a Szent-Györgyi Albert Orvostudomá
nyi Egyetem e111e1itus professzoraként adott haráh taná
csait, tanulságos történeteit, uisszae111/ékez1~si-d Boldogok 
vagyunk, hogy az egyetem nagy idóket látott egyik repre
zentánsa, a ne1nzetközi hírú tudós 11u1 is köninkben van és 
hallgathatjuk visszaemlékezéseit Szent-Györgyi Albertro1, 
Széki Tiborról, Bmckner G1;őzóro7, Fodor Gáborról, Krámli 
Andrásról és másokról, akikkel egvlill dolgow!t Nekem, a 
kés6bbi Fodor tanítványnak k1ilö11öscn :n,_0!eg_érzés hallani 
emlékezéseit a fiatal Fodor Gáborról, akit 0 javasolt az 
intézetbe 

Kedves Elemér Bátyám' 85 születésnapod alkalmából 
kérlek fogadd legjobb kívánság11inkat' Tisztelettel köszön
tünk, jó egészséget, boldogságot kíván1111k' 

Bcr11áth Gábor 


