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Búcsú Bu1ge1 Kálmántól 

A Magyar füdományos Aka
démia Kémiai Osztálya, az egész 
magyar vegyész- és gyógysze
rész társadalom nevében meg
rendülten búcsúzom Burger Kál
mántól, a kiemelkedő tudóstól, 
vegyész és gyógyszerész generá
ciók kiváló oktatójától, kedves 
tagtársunktól, kollégánktól, ba
rátunktól 

füdományos munkásságában 
remekül ötvözte össze a gyógy
szerészi tanulmányaiból és a 
schuleki iskolából magával ho
zott szemléletmódot a legkorsze
rűbb kémiai kutatási területek 
műveléséhez szükséges hatal
mas ismeretanyaggal Ennek, valamint rendkivüli 
tehetségének, célratörő, invenciózus kutatási stílu
sának, kiváló kooperációs készségének és hatal
mas munkabírásának köszönhetően Burger Kál
mán kiemelkedő eredményeket ért el az analitikai 
kémia, a koordinációs és biokoordinációs kémia 
területén; sok dicsőséget szerzett a magyar tudo
mánynak 

A tudomány művelése mellett az oktatás is 
nagy szerepet töltött be életében Nagy örömmel 
és büszkeséggel szokta emlegetni, hogy milyen 
sok gyógyszerész és vegyész tanítványa dolgozik 
szerte az országban és közülük hányan töltenek be 
fontos tisztségeket, hányan játszanak komoly sze
repet a hazai és nemzetközi tudományos életben 
Már súlyos beteg volt, amikor számtalan könyve 
közúl az utolsó, egy korszerű analitikai tankönyv 
megjelent 

A tudományos közéletben, tudományos egye
sületekben, elsősorban a Magyar füdományos 
Akadémia Kémiai Osztályának ülésein, rendezvé
nyein, amelynek 1990 óta levelező, 1993 óta pedig 
rendes tagja, olyan embernek ismerhettük meg, 
aki tudományos meggyőződését, tudománypoliti
kai elveit mindig következetesen, őszintén, logi
kus érveléssel fejti ki. füdományos teljesitménye 
mellett ezzel is kivívta a vegyész és gyógyszer ész 
társadalom széles köreinek megbecsülését, szere
tetét 

Készült a te1netésen elhangzott beszéd alapján 

Hatalmas munkabírású, hatal
mas iramú életet élő, az életet, 
családját, munkatársait, munká
ját és magát az életet is szerető 
derűs egyéniség volt Tele volt 
még tervekkel, ambíciókkal, 
amikor megtámadta a gyilkos 
kór Tagtársai, barátai egyre nö
vekvő aggodalommal figyeltük 
azt a gigászi küzdelmet amelyet 
ez ellen a kór ellen folytatott 
Egyre romló egészségi állapotá
val nem törődve a legutolsó idő
kig folytatta munkáját a tudomá
nyos életben, a Szegedi Akadé
miai Bizottságban és a Kémiai 
Osztályon is, ahol számos más 

funkciója mellett örömmel vállalta a tagságot a 
legújabban megalakult Gyógyszerésztudományi 
Komplex Bizottságban A temetését megelőző hé
ten megtartott osztályülésünkön még olyan anya
got is tárgyaltunk, ahol előterjesztőként az ő neve 
szerepelt Tudtuk, hogy súlyos beteg, mégis hihe
tetlen volt számunkra, hogy a halál végül ezt az 
erős embert is legyűrte 

Kedves tagtársunk, kollégánk, barátunk Kál
mán' Egész életedet a bio-makromolekulák fém
kötése tanulmánypZ:ásának, az ezzel kapcsolatos 
elméleti, koordinációs kémiai és gyakorlati gyógy
szer kutatási t~vékenységnek szentelted Milyen 
szörnyű fintora a sorsnak, hogy erős szervezeted 
valamelyik sejtjében általunk ma még nem ismert 
okokból éppen ezeknek a molekuláknak a kötési 
rendszerében következett be az a zavar ami elin
dította azt a folyamatot, ami haláloclhoz vezetett 
Hamvaidban a biopolimerek bonyolult kötési 
rendszere egyszerű de nagyon stabilis kovalens és 
ionos kötésekké degradálódott Ezek ereje, stabili
tása legyen jelképe annak a mély és minden bi
zonnyal hosszantartó hatásnak, amit a magyar és 
nemzetközi tudományos életre gyakoroltál A 
közvetlen hatás tagtársaid, kollégáid életének még 
hátralévő éveire, tanítványaid esetében még hosz
szabb, de mindenképpen véges időre korlátozó
dik Amit azonban alkottál, az a nyomtatott és 
elektronikusan tárolt szakirodalom jóvoltából még 
a következő generációk kémikusainak, gyógyszer
kutatóinak is rendelkezésére fog állni annak a 
munkának segítésére, amelynek végső célja az em-
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beriség életminőségének javítása, a betegségek 
okainak felderítése és gyógyításuk 

Nagyon fogsz hiányozni Kálmán! Hiányozni 
fognak bölcs, mindig az igazságosságra törekvő 
szavaid, logikus okfejtéseid Hiányozni fognak a 
szakmáról és az élet számos más szakmán túli te
rúletéről szóló, mindig jó hangulatú beszélgeté-

sek Hiányozni fog kollegialitásod, optimizmu
sod, derűd Az élet azonban megy tovább Ígérem, 
hogy munkánkat abban a szellemben folytatjuk, 
amit Te magadénak vallottál Emlékedet kegyelet
tel és szeretettel megőrizzük 

Görög Sándor 
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