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1897 március 24-én született Karcagon. — 1925-ben szerzett vegyészmérnöki 
oklevelet és 1927-ben került a debreceni Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomás 
talajtani osztályához, ahol több tudományos dolgozata látott napvilágot, főleg 
az alföldi talajok tápanyagszükségletének vizsgálatával kapcsolatban. 1930 
májusában a miskolci Mezőgazdasági Vegykísérleti Állomás talajtani részlegéhez 
helyezték át, ahonnan egy év múlva, 1931 márciusában került a kalocsai Vegy
kísérleti és Papríkakísérleti Állomáshoz. 1956-ig dolgozott a kalocsai intézetben, 
előbb ugyancsak mint talajkutató vegyész; ebben az időben jelent meg a Kísérlet
ügyi Közlönyben több részletben, „Adatok a kalocsavidéki paprikatalajok meg
ismeréséhez” c. közleménye, ami nagyban hozzájárult a talaj megfelelő kiválasz
tásához a fűszerpaprika-termesztésre. E munkája ma is alapja a kalocsavidéki 
paprikatermesztésnek. 1939-től 1950-ig az intézet vezetője volt. Ezen tizenkét 
nehéz év alatt, a paprikatermelő, kereskedő, feldolgozó, stb. szektorok meg
becsülése, tisztelete és szeretete övezte. Minden termelőt, a legszegényebb dol
gozó parasztot is türelemmel meghallgatott és értékes tanácsaival minden vona
lon a kalocsai paprika jövőjét szolgálta. A minősítés nívóját tárgyilagos szigorú
sággal a legmagasabbra emelte és utódai ezen a téren még ma is az Ő elgondolá
sait és értékeléseit követik.

1950-ben, az általános átszervezés folytán a kalocsai intézet három részre 
vált szét, s ezek egyike, a Kalocsai Megyei Minőségvizsgáló Intézet vezetője lett.

1958-tól nyugdíjazásáig, 1960 május 1-ig pedig a Kecskeméti intézetnek 
volt vezető-főmérnöke. Ez idő alatt megteremtette alapjait a mai, korszerűen 
felszerelt, modern, kibővített intézet létrehozásának. Tervei és irányítása alapján 
készült el az intézet új székháza, melynek kialakítása 1959-ben az Aranyhomok 
Szálló építése miatt vált szükségessé. Az új intézetben, a lehetőségekhez mérten 
a legújabb elveket alkalmazta, és klasszikus tudása, hatalmas ismeretanyaga, 
minden probléma megoldásában eredményre segítette. Nem volt hangos, vitatko
zó természetű, de nyugodt megfontoltsága mindenkiben tiszteletet ébresztett 
iránta.

Amikor előrehaladott szembetegsége miatt a pihenést választotta, hosszú 
ideig üresen maradt intézete, s csak megfeszített közös munkával tudtuk azt 
a szellemi színvonalat elérni, melyet Ő alkotott meg maga körül.

A kecskeméti Megyei Minőségvizsgáló Intézet neve és tekintélye dr. Bujk 
Gábor szellemi hagyatékára épülve alakult ki a mai szintre.

Mint szakember és mint ember is, nyugodtan állíthatjuk, kiváló volt. 
Előbbiben alapos és megfontolt. Mint ember csendes, szerény, jóságos, és zár
kózottsága ellenére nemcsak volt munkatársai, de régi munkahelye, valamint 
egész Kalocsa városa tisztelte, becsülte, szerette.

Emlékét kegyelettel és tisztelettel őrizzük meg.
Horváth György
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