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DR CSIPKE ZOLTÁN 
1899-1966 

Dr. 0 s i p k e Zoltán gyógy-sze1ész, orvosdok
tor, a gyógyszerészeti tudománvok kandidátusa, 
egyetemi docens, a, Budapesti Orvostudon1ányi 
Egyetem Gyógyszertára igazgatója, 1966 február 
6 -án elhunyt. Halála nagv veszteség a magvar 
gyógysze1 észi ka1 , az 01 vostudo
mán:y-j I~gyetcm szá111á1a, 1ncl\ -

nek gyógyszertá1 ában ·ífi é" en át 
megszakítás nélkül dolgozott 

Sz.entesen született 1899--ben. -~Íá1 
mező~úri gin1na:zísta korában kitűnt 
nagy szorga1rná"'a1, és az 6lescszű diák 
már akkor tanítás vállalásával trn· 
totta fenn magát. Hadiér·etts6gi utón 
1917-ben katonának vonult he, két
szer megjárta az olasz frontot 

A háború befejeztével nn.gybátyjÍ1 
nagyváradi gyógyszeJtárában tölti le 
a. 2 év gyakornoki jdőt, s ennek hf·f<' .. 
jeztével 1920··ban érkezik Budapestrr 
hogy az egyetemi tanulmán:y okat 1:1 · 
\-égezhesse„ Szülői támogatás nélkül 
itinítással tart vu, fenn magát, szint e 

nélkülözve végzi egyetemi tanulmá" 
nyai1 Kitűnő tanulmányi eredm(·
oyeire való tekintettel J\.tfrttolcsy pro
f'"sszor, az Egyetemi Gyógyszert{u 
akkori vezetője, elsőnek alkalmazta 
őt. az új kiképzési rendszer szerint approbált gyógysze
részek közül Csipke Zoltán új álláRában is tovább ké
peztf; magát, és hivatali elfoglaltsiiga mellett - nagy·· 
részt éjszakai ianuJással - 1927-ben orvosdoktori 
oklevelet szerzett. 

1933-ban Matolcsy p10fossz01 nvugalomba vo
nulása után ideiglenesen ~ .Mozsdnyi professzo1 
kinevezéséig - őt bízzák meg az Egyete111i 
Gyógyszertár vezetésével 

A későbbiekben átszervezett Egyetemi Gyóg\'
szerészeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár elsií 
egyetemi magántanára Csipke Zoltán lett Ebben 
a minőségben nagy ambícióval foglalkozik a 
gyógyszerészCLisszertánsok munkájának irányítá
sával 

1938-ban mint megbízott előadó megkezdi a 
gyógyszerészhallgatók részére 1940-től kötelezően 
hallgatandó „vénykészítés" (receptliia) című elő-

adásainak taitását Az uj tantárgv anyagát kiala
kítva úttörő jellegű tudományos munkát végzett. 
Ugyanakkm előadásokat tartott az 01vostanhall
gatók számára is. Munkássága elismeréséül 1942-ben 
egvetemi rendkívüli tru1ári cín1et kapott 

A hábmús viszonyok köyctkez
tében a klinikák gy6gyszerellátása 
egyre nehezebbé válik, így rend-
1,:ívüli faladatot jelent az Egyetem 
g·vógyszc1 ellátásának biztosítása, 
an1inek érdekében mindc11t n1eg
tesz, s munkahelyét a harci ese
mények nehéz napjaiban se1n 

hagyja el A fölszabadulás után új 
lendülettel fog hozzá a klinikai 
gyógyszerellátás biztosításához 

1946-b;cn 'LZ Egyetemi Gvógv
szertá1 és a, Gyógyszerészeti Inté
zet szer\·ezetileg is különválik 
Csipke profCsszo1 továhhra is az 
Egyeten1i Gyógyszertár vezetését 
látja el docensi minőségben, 0rr1el
lett előszeretettel foglalkozik a 
hallgatók oktatásával, 1rnvelésé 
ve], továbbá tudományos munká

val 'rudo1nán\ os te.,,;·ékenvsége a gyógvszertechno„ 
lógia és gyógyszeranalitika területén mozog .:lfog
jelent tudomán-yos dolgozatainak, Jnunk:áinak 
száma: 27 Könvv a]akha,n n1egjelent: „Nen1 
hivatalos gyóg.vszc1·ck és vegyiszerek vizsgálata 

és használata" (1936), továbbá Némedy Imrével 
írt közös n1unkája : „A vé11ykészít_és kézi1~ö11yve'' 
( 1940). Tudományos munkájának elismeréseképpen 
tagja lesz az V, majd VI Magym Gvógyszer
könyv sze1kcs?tő bizottságának is 

A szerény, halkszavú előadó tanár, munkatársai 
mindennapos ügyes-bajos dolgaival szívesen fog
lalkozó vezető 1965 májusában még szigmiatoz
tatta hallgatóit, de azután kihull kezéből a toll, 
s hosszú hónapokon át rendkívüli türelemmel 
titkolt fájdalmaitól szabadította meg a halál 

Dr. Zalai Károly 
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