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mány a többi tudományterület többségével lazábban vagy 

szorosabban kapcsolódik. Ezért Magyarországon van kö-

rülbelül 100 olyan kutató, aki nem meteorológiai szakte-

rületet művel (néhányan magas tudományos kvalifikáci-

óval és magas pozícióban), viszont munkásságában érinti 

az éghajlat múltját, jelenét és jövőjét, ezeknek meteoro-

lógiai vonatkozásaival együtt. 

Ha meggondoljuk, hogy hazánkban 20000-nél több olyan 

ember dolgozik, akik munkakörének alapvető eleme a 

kutatás, akkor ez a 100-as szám inkább alacsonynak, 

mint magasnak mondható. (Pl.: a Magyar Meteorológiai 

Társaság által 40 év alattiaknak 2008-ban kiírt éghajlati 

pályázatra 14 nem-meteorológusi pályamű érkezett.) 

A környezetvédő civil mozgalmak szakértői közül, a té-

ma természetéből adódóan, sokan nyilatkoznak a levegő-

szennyezettség kérdéseiről, valamint az éghajlat tenden-

ciáiról. A szakmánkat érintő kérdésekben rendszeresen 

megnyilvánulók száma 25 – 30 körülire tehető. 

Az államigazgatás felső szintjein 12 fő dolgozik a klíma-

politika kérdéskörén, 5 fő a levegőszennyezettség terüle-

tén, valamint 1 fő ez utóbbi szakterületen a Központi Sta-

tisztikai Hivatalban. 

TŐKEI LÁSZLÓ TEMETÉSÉN 

TÖRÖKBÁLINTON 2013. MÁRCIUS 11-ÉN ELHANGZOTT BÚCSÚZTATÓ 
 
Tisztelt Gyászolók! Kedves Kollégák, Barátok, Ismerősök!  
Krisztusban kedves Testvéreim! 

Búcsúzni jöttünk, elköszönni és köszönetünket kifejezni. A búcsú mindig szomorú és megrendítő, annál is, inkább mert szinte 
tegnap volt, hogy hanyatló erejét megfeszítve még közöttünk járt, tette a dolgát, terveket szőtt, feladatokat adott és kérte számon 
az eredményt. Az utolsó feladatról, felkérésről én már csak itt számolhatok be. Tanár Úr! Sikerült helyet találni a külföldi gyakor-
latra készülő hallgatóknak. A legősibb magyar beszédet idézve mondhatjuk: „Látjátok, feleim szem’tekkel, mik vagyunk, Por és 
hamu vagyunk, Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margitszigetet?...(Márai Sándor: Halotti be-
széd). 
Tőkei László barátom volt, s talán hihetetlen, a tanítványom is, legalábbis annyira, hogy én voltam a szakdolgozati témavezetője. 
Két évvel utánam szerzett meteorológus diplomát. Hihetetlen, hogy a tanítványom volt, mert a természet rendje szerint nem ne-
kem kellene őt búcsúztatni. De az élet már csak ilyen: „Elhagynak, akiket szerettünk, elhagyjuk, akik szeretnek.” (Kosztolányi 
Dezső: Elégia). Ezt nem gondoltam volna, amikor egy hallgatói cseregyakorlat keretében együtt ismerkedtünk a szovjet meteoro-
lógia rejtelmeivel Leningrádban, segítettél nekem a szélcsatorna-mérésekben Debrecenben, vagy amikor én segítettem Neked a 
terepgyakorlaton ráncba szedni a hallgatókat Szigetcsépen. S akkor se hittem, amikor utolsó közös vizsgáztatásunk után január-
ban kórházba kerültél. Egyszerűen nem hiszem! Ez Veled, velünk nem történhet meg! S most azt kérdezem: „hol vagy, te nagy. 
Nem vagy sehol, de vagy, de vagy. Valami rejt, valami zár, Mi ez a csönd?” (Kosztolányi Dezső: Kiáltás) Mennyit beszélgettünk 
közös dolgainkról, a szakmáról, magánéletről, politikáról. Hogyan lehetne jobban csinálni a világ dolgait, de legalábbis közös 
dolgainkat? Vitatkoztunk. Az agrometeorológiáról alkotott véleményed és elképzelésed meglehetősen konzervatív volt. Bocsáss 
meg, de ezt el kell mondanom! Sokszor nem értettünk egyet, például a Szász-Tőkei: Agrometeorológia című tankönyv írása, szer-
kesztése közben. Nem voltál mereven elutasító, így utat engedtél más szakmai megközelítéseknek is. Büszke vagyok rá, hogy ré-
szese, közreműködője lehettem a nagy műnek. Ezt nem tagadhatom. Hálás vagyok most is a lehetőségért. Erre mit mondanál? Ta-
lán rám hagynád vagy tiltakoznál, nem tudom. De azt igen, hogy elővennél egy cigarettát, elengednéd a füstkarikákat, s monda-
nád: „Zolikám, nincs igazad.”  
Mennyi mindenért tartozom Neked köszönettel. Amikor Te végeztél, akkor úgy alakult, hogy nekem is állás után kellett néznem. 
Neked ajánlottak egy helyet a Meteorológiai Szolgálatnál, ami helyett Te inkább a Kertészeti Egyetemet választottad. Első és 
utolsó munkahelyed volt. Amit nekem ajánlottál, akkor jobb híján ímmel-ámmal elfogadtam. Aztán én is ott ragadtam. Talán nem 
volt rossz választás. Ezért is köszönet jár Neked. Aztán később is, amikor meghívtál óraadónak a tanszékedre. Nemcsak lehetősé-
get adtál arra, hogy kiállhattam a katedrára, hanem egy válságos munkahelyi helyzetben megsegítettél, önbizalmat adtál. És még 
mennyi másról kellene szólnom! Az együtt lebonyolított költözésekről, a közös festésekről és mázolásokról. Amikor óva intettél 
arra, hogy ne álljak az ablakpárkányra, mert még leesem. Egy barátság számos emlékébe, közös hordalékába ez is beletartozik. Jó 
visszaemlékezni rá, s szomorú, nagyon szomorú összeszámolni azt. Nem restellem, hogy mindent már nem tudok felsorolni, az 
emlékezet már kihagy, hisz egy emberöltőn keresztül mennyi mindent csináltunk együtt. Ez most véget ért. Mennyivel jobb lett 
volna ezeket elsorolni egy pohár bor mellett, nyugdíjas éveinkben. Lacikám, lehettél volna udvariasabb, s az utolsó ajtón nem be-
szaladni az idősebb előtt!  
Elhagytál engem, minket, de nem vagy egyedül. Ismerősök vesznek körül, rokonok, barátok, sok-sok tanítvány, s Te is velünk 
vagy, ha testben már nem, de lélekben, műveidben, átadott gondolataidban igen. Búcsúzni jöttünk, elköszönni és köszönetünket 
kifejezni. A hivatalos búcsúztató elsorolta egyetemi érdemeidet.  
Egy dologban talán engem illet a jog a hivatalos búcsúztatásban. Tőkei László nemcsak a kertészek közösségének volt tagja, mint 
okleveles kertész, mint az egyetem oktatója, hanem egy másik szakmának, sőt először annak, a meteorológusokénak. Most, nem-
csak mint barát búcsúzom Tőled, hanem szakmai közösségünk, a Magyar Meteorológiai Társaság nevében is, a meteorológustól, 
aki sokat tett első választott hivatásáért, mint oktató, aki generációkat ismertetett meg szakmánk alapjaival, népszerűsítette közöt-
tük a légkörtan tudományát. 
„Akárki is volt ő, de fény volt, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette: ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt. Ahogy mondta 
nemrég: ...fiacskám valamit ennék.” (Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd). Többet már nem szól, megpihent. S nekünk maradt az 
elköszönés joga és kötelessége, a búcsúzás. 
„Jézusomnak szívén megnyugodni jó” – mondja ősi egyházi énekünk – „elmerülni benne csendes tiszta tó. Földi bútól, bajtól Szí-
ved enyhülést ad. Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt vigad.”  
Hisszük, hogy tested, lelked már enyhülést nyert. A mi szívünknek is vigasztalást kell nyerni, hiszen eltávozásod számunkra meg-
rázó felfoghatatlan és hihetetlen. 
Kedves Öreg Barátom! Kedves Laci! Amíg élünk, emléked szívünkben él! Isten Veled! Pihenj, aludj békében! 


