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Elmentél, Laci 

 

Úgy, ahogyan éltél. Csendben. József Attilánkkal vallottad: mindent pontosan és szépen, 

ahogy a csillag megy az égen. Én teszem hozzá: Te is az voltál, egy fénylő pont, akihez sok 

minden kötődött, akinek okán, és akinek köszönhetően haladhattunk előre. Erről, közösségi 

szerepről soha nem beszéltél – minek: ami természetes, az természetes. Számodra 

természetes volt, hogy közösségedet segítsed a tőled telhető módon. És tetted ezt évtizedeken 

át. Csendben és következetesen. Mert következetes voltál minden területen.  

Nem szeretted a nyilvánosságot, rosszul mondom: azt nem akartad, hogy Rólad 

beszéljenek. 

Édesapád nemzeti közösségünk éltetői közé tartozott, jó volt tudni, hogy ott van, ahol és 

munkálkodik értünk, közösségi szószólónk, lát, megért, figyelmez. 

Te is ott voltál, a magad módján. Ott voltál, amikor közösségünknek segítségre volt 

szüksége. Közösségi szerepet alig vállaltál, közösségszolgálatot mindig. Szinte rejtőzködve 

támogattál ügyet és személyt: tehetséges iskolást, könyvnek kiadását, kisközösségi 

tevékenységet. Igen, adódik a kérdés: honnan és hogyan? 

Honnan volt, honnan lehetett dr. Toró Lászlónak, egy tudományos kutatónak pénze 

tehetséget és ügyet támogatni? Megbecsülték, emberileg és anyagilag, mert szakmájának 

tájainkon a(z egyik) legjobbja volt, két évtizede nemzetközi szinten számon tartott 

sugárvédelmi szakember, környezetfizikus, aki a gyakorlati feladatok mellett a radon 

terjedésének matematikai modellezésén dolgozott. A temesvári Közegészségügyi Intézet 

sugárvédelmi laboratóriumát vezette évtizedek óta, ugyanakkor a csernavodai atomerőmű 

radioaktív szennyeződéseinek a kezelésével foglalkozó kutatóintézet tudományos igazgatója 

volt. Egy teljes életet élt le a tudomány szolgálatában, aki 65 éves kora után kérte a 

nyugdíjaztatást – másfél évtizede joga lett volna erre – és mire megkapta, késő lett…  

Igen, dolgozott és megbecsülték. Mindenütt. Megbecsülték Kolozsvárt is, a Sapientia 

Egyetem akkor induló környezettudományi szakán, ahol a 2000-es évek elején oktatott. Mert 

csendes volt és pontos. Értette és tette a dolgát. 

Mivé válna világunk az ilyen emberek nélkül? Akik ott vannak, ahol kell – csendben és 

kiszámíthatóan. Barátjaként és a Toró-család ismerőjeként állítom, édesanyja életértelmezése 

mutatkozik meg benne és általa: az alázatos szolgálattevőé.  

Megtiszteltetés volt számomra, Laci, hogy barátod lehettem. 

 

Bodó Barna 


