
Állatorvosdoktor, az állatorvos-tudomány kandidátusa, egyetemi magántanár,
1934-tôl 1945-ig egyetemünk oktatója, 1946-ban megbízott elôadója. A Hús-
ipari Állatorvosi Ellenôrzô Szolgálatnak és jogutódjának, a MÉM Élelmiszeri-
pari Higiéniai Ellenôrzô Szolgálatnak az állatorvosa.

Zimmermann Gusztáv 1911. március 20-án született Budapesten; Zimmermann
Ágoston akadémikus fia. A Fasori Evangélikus Gimnáziumban 1929-ben érettsé-
gizett. 1933-ban summa cum laude állatorvos-doktori diplomát szerzett, miköz-
ben az anatómiai intézet externistája volt, és demonstrátoraként már morfoló-
giai vizsgálatokkal foglalkozott. 1934-ben lett a M. kir. Állatorvosi Fôiskola gya-
kornoka. Az intézményi átszervezést követôen a M. kir. József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Mezôgazdasági és Állatorvosi Karán tanárse-
gédként (1935), majd adjunktusaként (1937) oktatott. 1938-ban magántanári
oklevelet szerzett A vénarendszer synopsisa címû munkával. Újabb átszerve-
zés után az 1945/46-os tanév II. félévében a Magyar Agrártudományi Egyetem
Állatorvostudományi Karán az anatómia megbízott elôadója volt. 1946-ban az
Országos Állategészségügyi Intézet, 1947-tôl a Budapesti Marhavágóhíd Állat-
orvosi Hivatalának, illetve jogutódainak (Húsipari Állatorvosi Ellenôrzô Szol-
gálat, MÉM Élelmiszeripari Higiéniai Ellenôrzô Szolgálat) szakállatorvosa volt. 384
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Külföldi tanulmányútja során, 1934-ben, a bécsi Collegium Hungaricum ösz-
töndíjasaként a bécsi orvosi és állatorvosi anatómiai intézetekben dolgozott.
1935-ben akadémiai ösztöndíjjal a hannoveri és a giesseni anatómiai intézetek-
ben O. Zietschmann és E. Ackerknecht professzoroknál tanult. Német, francia
nyelven beszélt, olaszul tudott.

Szûkebb szakterületét, az anatómiát nagyon szerette, s élete késôbbi szaká-
ban szakállatorvosként is tovább mûvelte. Az elôd, az édesapa nagy tudós egyé-
nisége, szigora, erôs akarata és igénye szabta követelményeknek való megfe-
lelés nem volt könnyû a számára. Szorgalmával, szerénységével, udvarias mo-
dorával, készségességével kivívta munkatársainak, vezetôinek elismerését.

1951-ben addig végzett tudományos munkásságának elismeréseként az állat-
orvos-tudomány kandidátusa címet nyerte el. Mintegy 100 tudományos közle-
mény jelent meg neve alatt a csonttan, az endokrin mirigyek és a savóshártya-
kettôzetek témakörébôl. Saját könyve A kanárimadár természetrajza, ápolása
és betegségei címmel 1943-ban jelent meg. Társszerzôként hét könyvben sze-
repel, ezek egyike az állatorvosok több nemzedékének tankönyve, a három-
kötetes Háziállatok anatómiája.

Tagja volt az Anatomische Gesellschaftnak, a Magyar Agrártudományi Egye-
sület Állatorvosok Társaságának, a Magyar Biológusok Társasága állattani szak-
osztályának. 1964-ben részt vett az Anatomische Gesellschaft 60. bécsi kong-
resszusán és a Nomina Anatomica Veterinaria nemzetközi bizottságának ülésén.

1974-ben 25 éves szakállatorvosi tevékenységét aranygyûrûvel jutalmazták.
1976-ban nyugdíjba vonult, 1983-ban az egyetem aranydiplomát adományo-
zott neki.

Szerénysége, ôszinte, mély humánuma, szakmai munkássága elismerést ér-
demel.

1984-ben halt meg, 73 éves korában.

Irodalom
Fehér György: Zimmermann Gusztáv dr. 1911–1984. Magyar Állatorvosok Lapja,

1985. 40. 4. 255.
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