
Reich Lajos (1944-2011) barátunk emlékezetére. 
A Magyar Családtörténet-kutató Egyesületet (MACSE) és a Radix családkutató 

levelezőlista tagjai ezzel a kis füzettel szeretnék Lajos társunk és barátunk 
eltávozása alkalmából részvétünket kifejezni 

 

Kedves Lajos! 

Ha minden igaz, ott sétálsz az égi mezőn, s a langy szellőben rendezed a 
gondolataidat, mi is történt... 

Aztán észreveszed a legelésző lovakat, melyek mindegyike csodálatos módon más és 
más színű, árnyalatú. És látod, hogy a rét füve milyen zöld, és milyen jó illatú. 
Aztán egy csikó rád nevet, és tudod, hogy semmi sem történt, otthon vagy. 

Mi nem látunk téged, te talán igen. 
atque vale 

Vale (Vasy Endre) 



Kedves Listatagok! 
Szomorú kötelességemnek teszek eleget, amikor tudatom, hogy Reich Lajos barátom, 

barátunk, aki kezdetektől aktív levelező tagja volt a Listának, és aki oly sokunkat 
elbűvölt műveltségével és genealógiai tudásával, nemkülönben önzetlen 

segítőkészségével, ma délután háromkor elvesztette azt a háborút, amit évek óta oly 
hatalmas akaraterővel vívott a rátámadt alattomos kórral. 

Akik közel álltunk hozzá, akkor is csodáltuk józanságát, emberi tartását, amikor meg-
megnyert egy-egy csatát a betegségével szemben és akkor is, amikor már 

nyilvánvalóvá vált, hogy közeleg a visszafordíthatatlan. 
Ő maga kért meg, hogy ha bekövetkezik, adjam át utolsó üdvözletét a Lista tagjainak 
és mondjam el: szeretett ide tartozni, fontos volt neki, hogy ide tartozhatott. Három 

nappal ezelőtt hívott fel utoljára, már nagyon rosszul volt, elköszönt. 
S most, nem sokkal ezelőtt András fia értesített, hogy elment közülünk. 

Őrizzük meg emlékét olyan szeretettel és tisztelettel, ahogy Ő gondolt ránk 
mindvégig!  

Nyugodj békében Reich Lajos! 
Hajas András 

___________________________ 

Szeretném a magam és Egyesületünk elnöksége, ellenőrző bizottsága és valamennyi 
tervezett tagja nevében részvétemet kifejezni Lajos elhunytával kapcsolatban 

Szeretteinek. 
Hunyady Laci 

___________________________ 

Kedves Lajos! 
Hiányozni fogsz nekünk és nekem 

Sokszor beszéltünk telefonon és Skype-n keresztül. 
 Büszke voltál az unokáidra, családodra, házadra, kertedre, kaktuszaidra. 

Képeket küldtél, örültél, mikor valamit maga tudtál csinálni. 
Utoljára pont öt hete beszéltünk hosszabban. 

Azokat is elfogadtál jó barátnak, kiknek a politikailag nézetei ellentétesek voltak a 
Tieiddel, ami a mai világban nagy szó! 

Mi is egy jó barátot, jó magyar hazafit vesztettünk el, egy olyan nagyszerű, jó 
humorú embert, ki még ezt a betegségét is humorosan tudta kezelni. 

Ezzel a füzettel szeretnénk emlékednek adózni és családodnak részvétünket 
kifejezni. Talán a pár idézett leveled, melyeket ők nem ismernek, itt megint életre 

kelt Téged, legalább is az emlékezetünkben. 
Kedves Lajos, nyugodj békében, nem fogunk elfelejteni. 

Rakovszky István 



Őszinte részvétem Reich Lajos családjának! 
Személyesen ismertem őt. 

Köszönettel tartozom Neked Lajos! 
Segítettél nekem, mikor beteg voltam, egy karácsony előtt volt, pár évvel ezelőtt. 
Karácsonyi CD és DVD vásár volt családkutatás témában. Írtam a listára, hogy nem 

tudok elmenni. Kaptam Tőled egy kedves levelet, amiben felajánlottad a segítségedet. 
Megvásároltad a kért anyagokat és személyesen eljöttél hozzám Szentendrére és az 

eredeti árnál jóval olcsóbban megvetted és elhoztad nekem a kért CD-t és DVD-t. 
Így ismertük meg személyesen egymást. Rendszeresen felhívtuk egymást, tartottuk a 

kapcsolatot. Én szeretettel megvendégeltem, amit soha nem felejtett el. 
Tudtam, hogy beteg, mindig bizakodó volt. Legutoljára karácsony előtt beszéltünk. 

Ez már a búcsú volt tőlem és a férjemtől. 
Napokban kaptam meg felesége, Margitka és fiai által küldött gyászjelentést, ami 

nagyon elszomorított. 
Nyugodj Békében! 
Zathureczky Éva 

___________________________ 

Az egyik büszkesége: a kaktuszai: 

 
Lophocereus 

Megdöbbenéssel vettük tudomásul családkutató barátunk, az Erdélyi Genealógiai 
Társaság önzetlen segítőjének öröklétbe távozását. Osztozunk a család fájdalmában. 

Nyugalma legyen csendes. 
Kocs János  

családkutató – Sepsiszentgyörgyről 



 Sokáig tanakodtam, hogy egy ilyen személyes levelet közzétegyek-e. Ez a levél sokat 
megmutat Lajosról, küzdeni akarását, reményeit, és mindezek felett a másokon való 
segítését mindenek felett, legyen ő akármilyen beteg is. Sajnos én sem ismerhettem 
személyesen, az általa ajánlott pestújhelyi séta a férjem édesapjának szülőházához 

csak nem jött össze. Most már nélküle megyünk, emlékezve őrá is. Nagyszerű embert 
veszettünk el benne, őszintén sajnálom, családjával együtt érzek. 

Hallosy Erzsébet 
 

Kedves Erzsike, 
először is, ami a korosztályt illeti.... 

Én 1944-es vagyok, 1966-ban végeztem Gödöllőn aztán posztgraduálisok.... 
Még annyit, hogy bár MÉM-es voltam, majd mint KNEB gazdasági szakértő is a 

szakmában maradtam, de a malomiparral(a növényolajjal, meg a vetőmaggal sem) 
szinte sose volt dolgom, olyan jól működött - már ami az általánoshoz való 

hasonlítást illeti. Azaz egyszer, anno a gabonaváltó botrány idején vizsgáltam a 
váltóval való felvásárlás körülményeit, de akkor a konklúzióm az volt, hogy részben 
egyes gazdaságvezetők másra hárították saját felelőtlenségüket, másrészt a média 
(amely szerintem amúgy is a XX-XXI. századok pestise) lapeladási céllal felfújta a 

luftballont - ami ki is pukkadt hamar. A vizsgálati jelentésem egyébként a 
Bankszemle azt hiszem 1989 januári ????) számában olvasható. 

Pestúlyhely. Azt hiszem, Pintér Zsuzsit meg kell keresnem. A mai Árvavár utca 5, de a 
három is más tulajdon volt. Egyik Kolb, a másik Simon illetve Weber. Nem zárom 
azonban ki, hogy a ház-számozás is változhatott. Van egy néhány ős-pestúlyhelyi 

család, majd azoktól is érdeklődök, no meg az iskoláról is hátha van valami. 
Ami a nyavalyámat illeti, a pozitív hozzáállást javaslóknak, bátorítóknak - 

természetesen hálával az együttérzésért, bátorításért - mindig elmondom, mennyire 
más az, amikor az ember benne is van.... Úgy indultam, hogy az egyébként kicsi két 
adenocarcinomás (bélrendszeri daganat) tumor már áttörte a bélfalat, szerencsére 
még a serosan belül volt. Emellett áttétet képezett a májra, egy babafejnyi és két 

"fiok" daganatot, amelyek már rátapadtak a rekeszre és elindultak a tüdő felé. Ezért 
aztán rövidebb lettem 25 centi vastagbéllel (nem kellett kivezetni) és 55%-nyi májjal, 

a hozzátartozó epehólyaggal együtt(a májam egyébként szépen nő vissza, már kb. 
85%-os). Azt csak naiv ember gondolhatja, hogy ekkora támadó seregből nem marad 

néhány partizán.... Elő is jöttek márciusban, kaptam kezelést; erre elbújtak, most 
megint előjöttek, azt hiszem ugyanott. Most e kettő teljes megsemmisítésére 

készülünk. Először (hétfőn) a gyomron keresztül mintavétel, szövettan, majd valami 
szerkentyűvel egyenesen a daganatba fecskendezik bele az ellenszert. Hát .... szegény 

Szatványi bátyánk nem érte-, nem érhette meg azt a fejlődést, ami talán az én 
életemet hosszabb időre is biztosítja... 

Elnézést kérek a részletekkel való zavarkeltéssel.... Mindenesetre a tanulság az, hogy 
az embernek saját magának is folyamatosan hajtania kell a dolgokat, meg kell 

tanulnia a jeleket s azok üzeneteit még akkor is, ha olyan kiváló kezekben van mint 
én (ráadásul úgy, hogy az orvosaim semmiféle paraszolvenciára nem tartanak 

igényt...) [Hajas Bandi ismeri a történetet. Nagyon kedves és jó szándékú embert 
ismerhettem meg benne, az általam ismert fia pedig szuper fiatalember, látszik, hogy 

jó családból való! 
Na, a közelebbi hírekig: KCS: Lajos 



Pár levele melyet nem szabad elfelejtenünk: 

A Büszke nagyapa: 

2007-2-28 

"Drága barátaim!  
Örömmel tudatom, hogy ma éjjel megszületett a legújabb Reich utód: 

Márton, 3600 gr. és 55 centi. 
A szülők nem tudták, de egyik első ismert Reich ősünk Reich Márton 

iglói tanácsnok volt az 1500-as években. 
Most, a kórház után megyek a temetőbe és elmesélem Édesapámnak, 

hadd legyen boldog.... 
Istenem, add, hogy túléljem "ezt" a marhaságot és átadhassam neki 

mindazt, amit én kaptam Édesapámtól.......... 
Most olyan, de olyan fényes a világ számomra, mindenkit ölelek, 

Lajos 

2008-12-5 
Szevasz István, 

ezért nem jelentkeztem! 
A harmadik.... Kislány, 2,5 kg és 46 centi. 

Üdv, Lajos 

2008-12-8 
Hát hogy ezt ki találta ki és hogy csinálta, elképzelhetetlen számomra. 

Mindenesetre szebb ajándékot a Mikulástól/Santa 
Claustól/Joulupukkitól csak az kapott, aki ugyanilyen, két és fél 

kilós, 46 centis kis Nikolett nevű ajándékot kapott.... 



A SEGÍTŐ BARÁT: 

Kedves zártosztály! (2009-10-02) 
Még régebben valaki (azt hiszem Sárospatakról) kereste a kolozsvári 

piaristák évkönyvét és én akkor megígértem, hogy ha fellelem a 
házikupiban, teljesítem a kívánságát. Nos, miközben a magyar 

egészségügy vendégszeretetét élveztem, kedves feleségem előkaparta... 
Kérem, a listabarátunkat, jelentkezzen a reichl@t-online.hu űrpostai 

címen. Az évkönyv 1992-es és természetesen benne van Denderle 
tanár úr is (ismer/t/em), Bartha Sándor és mások. 

KCS ÉS ÜDV: 
Lajos 

Kedves listalakók, (2009-11-14) 
ezennel egy sajnálatos esemény miatt egy csomó könyvet, kiadványt 

felajánlok az érdeklődőknek. Felsorolás lejjebb. 
Ára fiúktól egy azaz egy darab "köszönöm" szó, lányoktól egy puszi; de 
nem kiárusítást rendezek, tehát ha valakinek csak néhány kell, akkor 
is vigye el az egészet. (lehet, hogy a felsoroltakon kívül lesz még.... :-( ) 

Balogh Istvánnak üzenem, hogy a könyvét sajnos nem tudtam még 
elküldeni, de ha kijutok, hétfőn küldöm. 

KCS és ÜDV: 
  Reich Lajos. 

Kedves barátom, (2009-7-18) 
látom, humorod töretlen és ez talán jobban segít elviselni az 

eseményeket. 
A nejem velem is rendszeresen veszekszik, amikor a nyavalyámról 

gúnyolódva beszélek, de másképp nem viselném el....Mi, akik 
folytonosan azért vesztegetjük meg Kerberoszt, hogy inkább ne 

engedjen be a Hádészba, megtehetjük ezt. 
Én mindenesetre megtanultam az ókínai közmondást (remélem nem 
leszek kitiltva a latin kifejezések miatt): le van sz@rva még a sz@r is! 
Ölellek és ne feledd: az élet arra való, hogy mindig találjunk benne 

valami jót s szépet is. 
Lajos 



Kedves listatársak!  (2010-7-20) 
A Rootsweb útján az alábbi levelet kaptam még áprilisban, bár csak 
most vettem észre. Többek által ismert okból én nem nagyon tudok 

mit tenni az érdekében. Ha esetleg valaki tud segíteni a hölgynek, hát 
próbáljon kapcsolatba lépni vele. Vénségem jele, hogy nem tudom, 
hogyan, hát egyelőre rajtam keresztül. Legközelebb augusztusban 

leszek elérhető.  
A hölgynek megírtam a lista e-címét meg az enyémet is. 

KCS ÉS ÜDV: 

  Lajos 

Kedves listatársak, (2010-10-07) 
nos talán még egy térképnek is lehet humora.... 

Csak úgy, megnéztem a II. Katonai felmérés térképeit, és hát a "bal 
oldali" még rendben lenne, de jobboldalt már Szenttamás esetében 

elgondolkodtam: ott ugyanis egy "Puskin utca is van. 
Nosza, "elmentem" Bujákra, ahol az első gyakornoki félévemet 

töltöttem: vajon megtalálom-e az általam ismert dűlőneveket. Hát 
nem találtam, de nem is ez az érdekes - majd megkeresem. Ugyanis 
ott még Ötévesterv (sic!) utca is van. Ha azt mondom, hogy feleségem 

rémülten rohant be a szobába, mi történt, miért fuldoklom, nem 
túlzok. Mindenesetre ettől kezdve már ketten röhögtünk, mint 

Karinthy osztálya. 
Mikor is készült a II. Katonai felmérést? 

Hasonló jó kacagásokat javaslok szeretettel:  
Lajos 



Kedves barátaim, megkülönböztetetten is kedves Andrea! (2007-5-17) 
Reich Lajos kiképzetlen honvéd jelenti, hogy a mai napon hazatért a 
kórházból, ahol "Jack the ripper" (Ráadásul Jakab Ferenc a neve) 

megszabadított egy darab béltől, egyben megállapította, hogy az eddig 
ismert dolgokon felül nincs látható nyavalya a has űrben. 

Jelenleg az a dolgom, hogy felerősödjek, mert júniusban resztelt májat 
akarnak csinálni, ehhez pedig én is kellek. Az eddigi ismeretek alapján 
változatlanul esélyes vagyok arra, hogy e világon még hosszabb ideig 

rontsam a levegőt. 
Ugyanekkor ez az ütem azt is jelenti, hogy minden szándékom és akaratom 
ellenére nem tudok elmenni az Andrea által szervezett csodálatos utazásra 

- sír a szívem, komolyan. 
Próbáltam magam helyett beszervezni mást, hogy ez Andreának ne 

jelentsen gondot, de csak egy főt sikerült, Gersei Feri barátom, aszódi 
történelemtanár szeretne elmenni veletek az egyik "megüresedett" helyen. 

Azért anekdotákat gyűjtök, most van is rá időm. 
Andrea, ha a befizetett pénz visszautalása bármilyen problémát okozna, 

kérem, ne csináljon belőle gondot, betudom a gyógyulásom adalékai közé. 
Bandi, a kocsidat természetesen tarthatod ez idő alatt nálunk......... 

Üdv és KCS: 
Lajos 

Kedves István, (2007-8-5) 
nemrég telefonált Hajas Bandi és megkért: továbbítsam neked az üzenetet: 
a csíksomlyói Rakovszky oltárról több kép is készült, remekül sikerültek. 
Jellemző: még csak egy órája vannak határon belül, de már telefonáltak. 

No, nem csak e miatt, mert Bandi nálunk hagyta a kocsiját. 
A fia a nyolckerben lakik, ahol egy Mazda 6-ost azért nagy felelőtlenség 
lenne ott hagyni napokig. Így aztán holnap jön érte reggel. Hát akkor 

számodra egy jó hírt sikerült tolmácsolnom. 
Az utazás egyébként nagyon jól sikerült, bár Andrea jól meghajtotta őket. 

Mindkét dologban biztos voltam: egy ilyen nagyon művelt társaság biztosan 
élvez egy ilyen kirándulást, no meg minél hajtósabb a program, annál 

kevesebb a konfrontációs lehetőség. Állítólag a Drakula dolgozatomnak 
nagy sikere volt, pedig a nagy fiam nagyon letolt, hogy elég sok negatív 
minősítést írtam szerinte feleslegesen; ahogy ő fogalmazott: ez inkább a 

Magyar Nemzetbe való stílusú szöveg. (a fiú egyébként nagyon udvarias és 
nagyon kerüli a politikát meg a durvaságokat) 

Szeretettel: 
Lajos 



Ezt az alábbi levelet annak idején (2008.05.06) nem töröltem, mert nagyon 
jellemzőnek tartottam: tapasztalatait nemcsak a rosszról, a Vele történt jóról is 

megosztotta velünk. 
Ezért nem felejtjük, továbbra is kérdezzük és Ő válaszol. 

Köszönöm, hogy, ha csak a levelein keresztül is, ismerhettem. 
Gelei Judit 

 
"Kedves barátaim! 

Én azt hiszem, az egyes példákat nem lehet rendszer elemként kezelni. Jó 
és rossz, szakértő és szakértelem nélküli hivatalnokok mindig voltak és 

lesznek is, nem beszélve arról, ha az illetőnek amúgy is nehéz percei vagy 
netán napjai vannak. És akkor még nem beszéltünk a túlteljesítőkről és 

azok mozgató rugóiról, amelyek közül nem egy eklatáns példát láthattunk 
itt a listán is ismertetve (pl. a zagyvapálfalvi jegyző esete a 

névmagyarításokkal, amely mögött feltehetően az esetenkénti 5 pengő 
jutalék is szerepet játszott...) 

Szóval ezt azért írtam, mert én is jártam hasonlóan s megtapasztaltam 
mindkét ügyintézési módot. 

Édesanyám nevét - még a kilencvenes évek elején, amikor gépre vitték a 
személyi adatokat - Márta helyett Máriának írták. Nem is olyan rég lett 

kicserélve néhány személyi iratom, de az eredeti szig-gel való 
összehasonlításkor ez nem derült ki, én sem vettem észre (legyünk azért 
néha önkritikusak). Az egész dolog a kórházi kezelésem során derült ki, 

hiszen a TAJ kártyán volt a Mária, amit tényleg valamikor 15 éve kaptam 
meg. No, ezek után felhívtam ezt, felhívtam azt, de az egész ügyintézésre 

hozzáértést tükröző választ csak a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal 
illetékes osztályától kaptam, akik telefonon (!!!!!) kikérdeztek, majd 

mondták, hogy alkalmasint, ha ráérek, menjek be aztán majd rendezzük. 
Ez az alkalmasint vagy 3 hónap múlva sikeredett. 

Akkor felhívtam őket. Ó, hát meggyógyult? Az ügy rendben van, hozza be 
az iratait, államköltségen kicseréljük a szig-át meg a jogsit. Hüledeztem... 

Felhívtuk a Kiskőrös-i PH-t mondták, ahol rövid úton tisztáztuk a hibát, ők 
felküldtek egy másolatot az eredeti anyakönyvről, így az okmányokban 

helyreállítjuk az édesanyja keresztnevét... Megjegyzem, ehhez az elíráshoz a 
XV. kerületi PH-nak semmi köze nem volt. Amikor az történt (és 

központilag történt) még nem a XV-ben volt az állandó lakásom s az ehhez 
kapcsolódó dolgaim, tehát ők más (és már nem is azonosítható) hibáját 

hozták helyre; csendben, szakszerűen, láng és füst nélkül.. 
Hát így is lehet. 
ÜDV és KCS:  

Lajos 



2010. Szeptember 19. 
Kedves Andrea! 

Bizony, bizony. A magyar nyelv az ember, állat, növény elmúlására 
valaha különböző igéket használt Például a növény elpusztult, az állat 
kimúlt, az ember elhunyt, vagy ahogy (Szucs)Pista nagyon szépen írta 

le a szomorú tényt: kiszenvedett. Azért ne haragudjunk arra, aki a 
kimúlt szót is használja, bár a felvilágosítás fontos dolog. Manapság, 

amikor a se angolul se magyarul nem tudó médiumok egymással 
versengenek anyanyelvünk rombolásában, szegényítésében, valóban 

küldeni kell a jelenség ellen. 
Nem rég valami nagyon szépet csináltam a hátsó kertben, s amikor 

elkészült elkezdtem: be van fejezve a nagy mű igen... Aztán megálltam 
és elgondolkodtam, vajon hány emelt szintű friss érettségis tudná 

folytatni? 
KCS: Lajos 

PS: mostanában többször is írtam, de válasz sohse jött..... 
 

Ez egy válasz volt Ábrahám Tandari Andrea levelére: 
Üdv Kedves Kutakodótársak! 

Jól érzem-e, hogy nálunk emberre nem igazán használatos a kimúlás szó? 
Érdekes ezeket a nyelvhasználati különbözőségeket megfigyelni, nem csak 
érdekesek, sokszor mulatságosak is. Na éppen a kimúlás esetében, persze. 

Legalábbis az én ismereteim szerint Mo.-on ezt inkább csak állatok esetében 
használják. Jól tudom? Ettől függetlenül tudom, hogy a cikk a legnagyobb 

tisztelet jegyében íródott, és akik írták, a legnagyobb természetességgel 
használták ezt a szót, szóval nehogy azt gondoljátok, hogy kukacoskodom, 

egyszerűen csak feltűnt és érdekesnek találtam. 
További jó kutatást Mindannyiótoknak, 

Üdv: Andrea 
Édes Istenem segíts meg! 

Tudom, hogy holnap már bánni fogom a sok badarságot, ami most feltör, de nem 
tudom abbahagyni a zokogást, mert valahogy annyira biztos voltam benne, hogy neki 

sikerül, sőt hogy ő sose hal meg... 
Minden hülye gyommal és kukaccal és kertészeti kérdéssel hozzá fordultam és ő 

mindig, de mindig segített... 
Annyira apámként vagy tanítómként néztem rá mindig és annyira tiszteltem és most 

mi a fenében higgyek?? 
Nagyon bocsánat, de ez így annyira nem fer... 

Bocsánat, de én úgy döntök, hogy ez meg se történt és nekem ő nem hal meg. És a 
kirándulásra is annyira jönni akart, és úgy bízott benne, hogy jön.... 

Ábrahám Tandari Andrea 



"....... pihenj a fehér csöndben, 
pihend ki léted fáradalmait – 

s ha visszatérsz újra e kerek földre, 
hozd el az egek ajándékait. 

Hozz szeretetet, irgalmat magaddal, 
résztvevő szívet mindenek felé; 

északnak, délnek, keletnek, nyugatnak – 
jó szándékot fel- és lefelé. " 

Kedves Lajos! 
Nyugodj békében, szeretettel gondolunk Rád! 

Kőhegyi Anikó   
___________________________ 

Kedves Listatársak, 
Javasolom, hogy tervezett honlapunkon Szatványi Jóska mellett az ő nevét és 

fényképét is tegyük majd fel. 
Én is javasolom, hogy temetésén a listánk nevében egy koszorút mi is helyezzünk el.  
Ha ezzel egyetértetek a technikai megoldást az elnökséggel meg fogjuk beszélni. 

Hunyady Laci 
___________________________ 

Sajnálattal értesültem Lajos haláláról, s szeretném ilyen módon is részvétem 
nyilvánítani a családnak! Ők egy szerető, gondoskodó apát, nagyapát veszítettek el, mi 

pedig egy nagy tudású, segítőkész, és ami nem mindegy, egy hiteles kutatótársat, 
listatagot! 

Minket egy picit összekötött Kolozsvár. "Ő" innen érkezve született meg, s az utolsó 
időkig figyelemmel kísérte az itteni helyzetet. Érdeklődött az ismerősök után, gondot 
viselt a nagyszülői sírra, adományozott a Házsongárd Alapítvány részére. Érezhetően 

nem akart elszakadni ettől a várostól. Tegnap egy kicsit Kolozsvár is siratta őt! 
Nyugodjék békében! 

Szűcs István 
 

Lajos levele Szűcs Istvánhoz (2010-04-16) 
Kedves István! 

Ugyan néhány éve csak, hogy sikerült őseim sírját megmenteni, de mégis jó lenne 
tudni, mi a helyzet azzal is. Az adatokat ismered. 

Nem akarok úgy elmenni, hogy ne biztosítsam nekik a nyugalmat ameddig 
tudom. 

Köszönöm, 
Lajos 

___________________________ 



Engedjétek meg, hogy júliusi levélrészlettel emlékezzek Lajos bátyámra, aki nemcsak 
listatársam volt, hanem agrármérnökként remek kolléga is. A Lista hozott minket 

össze és személyesen is találkozhattunk. 
Jellemző volt Rá, hogy ilyen betegen is végrehajtotta nem "csekély" terveit. 

2010-ben még több száz négyzetméter területet befüvesített a Tisza mellett a 
telkükön..... 

Szeretettel gondolok Lajos bátyámra. 
Benke Zoli 

___________________________ 

Kedves Lajos! 
Köszönjük, hogy utolsó gondolataiddal is nekünk üzentél. Kitartásod a vesztes 

háborúban példaképértékű legyen számunkra, kik itt maradtunk, hogy folytassuk a 
küzdelmet a betegségekkel, és még inkább a munkánkat akadályozó emberi 

értetlenséggel szemben. 
Sajnáljuk, hogy nem érhetted meg az egyesületünk megalakulását, ahol Te is 

megtalálhattad volna a Téged megillető helyet, hogy még aktívabban segíthesd közös 
céljainkat. 

Ha lehetséges, nyújtsd ki felénk kezed a túlvilágról, legyél szószólónk, emlékezz ránk, 
mint ahogy mi is emlékezni fogunk Rád. 

Nyugodj békében Barátunk! 
Bocsor Laci 

Mikor a feleségem meghalt, így vigasztalt, ezt is tovább szeretném adni: 
Kedves Laci, 

a gyermek halála után tán legnagyobb veszteség, amikor valaki a társát veszti el. 
Élj a megmaradtakért, társad benned, s bennük tovább él. 

Legyen néki könnyű a föld.... 
Szeretettel: 

Lajos 
___________________________ 

Sajnos az alapításkor nem gondoltuk, hogy azonnal halottaink is lesznek! 
Én támogatom, hogy valami féle formában - tiszteletbeli tagság, posztumusz 

elismerés, emlékfal - az egyesület tisztelje meg halottainkat. 
A legkevesebb, hogy virtuális emléktáblát állítunk nekik, és a legközelebbi közgyűlés 

posztumusz tiszteleti tagságot adományozhat! 
Bár az életben és a virtuális térben is elkerültük egymást, részvétemet fejezem ki, 

barátainak, családjának! 
Beszeda László 



 A Lista révén, egy csomó ember vált közeli ismerősömmé, akarva-akaratlanul. Nem 
ismertem Lajost személyesen, de írásait szívesen olvastam(-om). És épp ez az, amire 

jutottam én is. Bármikor megnézhetem korábbi hozzászólásait, kaphatok tőle 
tanácsot. 

Beütöttem nevét a levél keresőmbe és most láttam, jó néhány levelét jelöltem be 
megtartandónak annakidején. Arra gondoltam, ha valaki ismeri a családot közelebbről 
és tudja elérhetőségüket, felhívhatná figyelmüket arra, hogy hol találják meg Lajos 

hozzászólásait.  
Továbbá szeretnék javasolni valamit, ami lehet, hogy butaság és kivitelezhetetlen, de 
gesztus értékű lenne: nem lehetne-e örökös tiszteletbeli postumus tagságot adni neki 
a most megalakuló egyesületben? Valaki írt is róla, milyen kár, hogy nem érhette meg 

a megalakulást. Ha ez egyáltalán kivitelezhető, akkor ezzel kifejezhetnénk 
szeretetünket és megbecsülésünket. 

Sümegi Hegyi Ilona 

Én a családnak is írtam: 
Fogadják őszinte részvétemet. Ha azt mondom, hiányozni fog, és megrendített 

minket a hír, akkor ez egyáltalán nem egy udvarias, vigasztaló szófordulat. A Lista 
leveleiben ezután is megtaláljuk tanácsait, gondolatait. Bár személyesen nem 

ismertem, mégis egy olyan embert vesztettem személyesen én is, akivel a Listán 
keresztül megosztottuk közös szenvedélyünk, a kutatás minden örömét és az ebből 

fakadó gondolatainkat. Szeretném, ha a gyerekek és unokák tudnák, milyen mély 
nyomokat hagyott az o jelenléte a neten keresztül sok-sok emberben. 

Sümegi Hegyi Ilona Adelheid  (SHI) 
___________________________ 

Sajnos én sem ismerhettem személyesen Reich Lajost, mindamellett szeretném 
kifejezni részvétem és együttérzésem Családja iránt. Emberi példája, segítőkész 
hozzáállása ösztönözzön mindannyiunkat további közös tevékenységünkben. Talán 

ezáltal tiszteleghetünk leginkább Személye előtt. 
Lehet, hogy nyitott kapukat döngetek, de javaslom, hogy a megalakult Egyesület 

valamilyen formában tolmácsolja mindannyiunk együttérzését a Családot ért 
fájdalmas veszteség miatt. 

Temesvári Jenő 
___________________________ 

Kb. egy évvel ezelőtt írta, hogy meggyógyult, minden lelete és felülvizsgálati 
eredménye negatív, újszülöttnek érzi magát. Nagy Halas /Hemingway-es/ profilképre 

váltott a fb-on. 
Megdöbbentett a hír,  nyugodjék békében, emlékezetemben örökké fog élni! 

Fónyai Melinda 
 



Csak halkan vetném fel, hogy nem kellene-e Reich Lajost az egyesület tiszteletbeli 
tagjává választani? Tudom a frissen elfogadott alapszabályban ez csak úgy lehet, ha 

valaki maga kéri, de talán még a bírósági beadás előtt, gyorsan lehetne úgy módosítani 
az alapszabályt, hogy az elnökség is adományozhat tiszteletbeli tagsági címet. 

Gonda István 
___________________________ 

Sajnos személyesen nem találkoztam Reich Lajossal, de írásaiból nagyon kedves, 
udvarias, segítőkész, nagy tudású embernek ismertem meg. 

A családnak őszinte részvétem, nyugodj békében Lajos! 
Littomericzkyné Katalin 

___________________________ 

Nagyon elszomorít a hír, mert igazán kedveltem Lajost és azt a nagyfokú bizakodást, 
mellyel küzdött a betegségével szemben. Jó volt tudni, hogy köztünk van, mert mindig 

segítőkész, jó kutatótárs és haver volt. Szomorú, hogy egyszer el kell mennünk. 
Nyugodjon békében! 

Schirwath (Albert) Ágnes 
 

Privátban pedig: 
Kedves András! 

Most kaptam a listán a szomorú hírt édesapádról! Fogadd őszinte részvétemet úgy 
Te, mint édesanyád. Lajos remek kollega, kutatótárs volt, segítőkész. 

Tiszteltük valamennyien, de én különösen az optimizmusáért néztem fel rá, s 
tudásáért. A Vetőmag Vállalaton keresztül pedig egy aranyos volt kollegát vesztettem 

el. Betegen is azon igyekezett, hogy tartsa bennem is a lelket. 
Legyetek büszkék rá és őrizzétek meg a szép emlékét. 

Schirwath (Albert) Agnes 
___________________________ 

Mélyen megdöbbentett és elszomorított engem is hír. 
Amikor 5-6 éve feliratkoztam a Listára, Lajos az elsők között volt, aki 

segítőkészségével, sokirányú tájékozottságával elbűvölt és segítette első lépéseimet 
a családkutatás terén. 

Sosem felejtem el, nagyon fog hiányozni, nyugodjék békében!  
A Családjának őszinte részvétem! 

Villányi Istvánné Marika 
___________________________ 

Requiescat in pace et lux aeterna luceat ei 
Sztrányai Ildi és Gyuri 



Megdöbbenéssel olvastam Reich Lajos barátunk elhunytáról szóló értesítést. Nem 
tudtam, hogy beteg, pedig sokszor írtunk egymásnak. 

Kérlek, hogy adjátok át a Családnak részvétnyilvánításomat, már amennyire ez a pár 
szó ki tudja fejezni a szomorúságot egy barát elvesztése felett. 

Cseresnyésné Bécsy Zsuzsi 
___________________________ 

Milyen megdöbbentő egybeesés... 
Búcsúzunk egy régi kedves Listatárstól,...  Reich Lajos barátunktól. 

Isten nyugosztalja, béke poraira!  Mélyen együtt érzünk Családjával! 
És szinte aznap született valami új a Lista életében, a MACSE, aminek hosszú, 

eredményes életet kívánunk, elmélyülő és újabb barátságokat, további jó, közös 
munkát! 

Császár Ildikó 
___________________________ 

Őszinte részvétem Reich Lajos családjának. 
Személyesen nem ismertem, de az írásai alapján őszinte, tiszta szívű, tiszteletre 

méltó emberként él emlékezetemben. 
Nyugodjon békében! 

Neuburger Istvánné 
___________________________ 

Egy kicsit el voltam maradva leveleim olvasásával, így csak most értesültem 
levelezőtársunk végső nyugalomba vonulásáról. 

Én viszonylag új fiú vagyok és személyesen nem ismertem Őt. De férfiasan bevallom, 
hogy a birsalmafás idézettel is tarkított megemlékező sorokat olvasva, 

elérzékenyültem. Most, ha kissé megkésve is, én is csatlakozom, Reich Lajos 
levelezőtársunkról megemlékezők, a családnak részvétet nyilvánítók népes táborához. 

Részvétem a családnak! 
Nyitrai István 

___________________________ 

Nem ismertem Reich Lajos Listatársunkat, de sok szépet olvastam ma Róla ezen a 
listán. 

Ismeretlenül is lelkierőt és megnyugvást kívánok a gyászos Családnak. 
Requiescat in pace. 

Hatvany Csaba 



Részvétem küldöm Lajos családjának. 
A leírtakból egy nagyra becsült, nagy tudású, szorgalmas ember volt. Sajnálom, hogy 

nem ismerhettem meg. 
Béke poraira! 

Hámory Marcsi  
___________________________ 

Őszinte részvétem kívánom Lajos családjának! Hiányozni fog! 
Papp Albert 

___________________________ 

Csatlakozom az előttem szólókhoz, őszinte részvétem családjának és barátainak, 
mindenkinek, aki szerette és tisztelte Reich Lajost. 

Papcsik Béla. 
___________________________ 

Mélyen megdöbbentett e hír. 
Vigasztalást kívánok Lajos családjának. 

Bakay Mária 
___________________________ 

Nagyon megdöbbentett a hír! Hiányozni fog Lajos. 
Őszinte részvétem a családnak! 

Nyugodjék békében! 
Szabóné Sári 

___________________________ 

Ilyenkor nem találok szavakat, sajnálom, hogy nem lehet már köztünk! 
Őszinte részvétem a családnak. 

Feketéné Ziegler Ági 
___________________________ 

Melegséggel gondolok Lajosra. Őszinte részvétemet küldöm családjának. 
Nyugodjon békében. 

Kustvall Angéla 
___________________________ 

Szeretnék a részvétnyilvánítókhoz csatlakozni. 
Balhegy Gabriella 



Most értesültem haláláról. Őszinte részvétem családjának, barátainak, akik közé 
talán mi is tartoztunk. 

Nyugodj békében Lajos! 
Kenese Éva 

___________________________ 

Őszinte részvétem a családnak. 
Mélyen lesújtott Reich Lajos halálának híre. Egy nagy tudású és segítőkész 

kutatótársat veszítettünk el. Emléke velünk marad. 
Kovácsné Erzsi 

___________________________ 

Őszinte együttérzéssel osztozom a család mély gyászában. 
Bausz Györgyné 

___________________________ 

Személyesen nem ismertem Lajost, csak az írásain keresztül, de mélyen lesújtott 
engem is, mint minden társunkat itt a listán. 

Kérlek, továbbítsátok a család felé mély együttérzésemet. 
pistur (Kosiba István) 

___________________________ 

Őszinte részvétemet fejezem ki Reich Lajos listatársunk elhunyta miatt a 
családjának: 

Bozzayné Anna 
___________________________ 

R.I.P. 
Skoumal Krisztián 

___________________________ 

Requiescat in pace et lux aeterna luceat ei 
Négyesi Gyuri 

___________________________ 

Őszinte részvétem kívánom Lajos családjának! 
Nagyszerű ember volt, sokat segített a Kutatótársaknak! 

Béke poraira! 
Tremmel Imre 



Nem tudom elhinni, hogy régi jó barátunk és kutatótársunk elment közülünk! 
Őszinte részvétem a családnak. 

Béke poraira. 
Járfás Jóska 

 
Más családkutatói társ-fórumokról: 

Announcement. 
Date: 1/16/2011 9:13 AM 

Subject: [HUNGARY] A death record ... 
 

My fellow researchers, 
but this time one of us: 

Just received news of Lajos Reich's demise, this afternoon at 3 PM local time in 
Hungary. 

For those of us who 'knew' him, he was a dedicated researcher and helpful human 
being; 

alas he was fighting for years with cancer, which - this time - won. 
Rest in Peace, Kedves Lajos. 

Joe Jarfas 
___________________________ 

a sad day indeed condolences to widow and family. 
Robert Stutsman 

___________________________ 

so sorry to hear that, condolences to his family 
Connie Augle 

___________________________ 

Sympathies and regards from the Network. 
Elayne Landau 

___________________________ 

Lajos, Rest in Peace, Nyugodjék békében. 
Laszlo (Les) Josa 

___________________________ 

Rest in peace, God bless and comfort the family. 
Tony Szachury (Szacsuri)  

Aurora,Ohio 



So sad to hear of his passing. 
My deepest condolences to his family, may he rest in peace.  

 Sharon 
___________________________ 

So sorry to hear about "one of us." 
My thoughts and a prayer for Lajos & his family. 

Gerald (Dobozy)  
Kisabeth Canton, Michigan 

___________________________ 

He will be greatly missed by all on this list. 
Rest in peace, my friend. 

Thressa Paplanus 



Megrendülve értesültem ősradixos, kiváló kutatótársunk, Reich Lajos távozásáról. 
Betegségén a gyógyulás reményében felülemelkedve, önzetlen segítő készségével, 

atyai jó tanácsaival, kedves humorával sokunk munkáját előre lendítette. 
Nehéz megbékélni a ténnyel, hogy immár nincs köztünk. 

Leteperte az adenocarcinoma, met. hepar. 
Kertjében halódó birskörtefájáról írta tavaly: 

 
 „Már mindenkinek ajánlottam ezt a gyönyörű fát, szeretném, ha holtában 
is tovább élne - már kb. 100 éves. Eddig senki nem rezgett rá, pedig egy kis 

kiigazítással akár egy Pieta, akár egy búcsút intő lány kijöhetne belőle." 
Milyen torokszorító mondat, különösen így utólag. Akárcsak utolsó levelének alábbi, 

záró sorai: 
„De hát utólag minden egyszerű. 

Szeretettel: Lajos" 
Ég Veled! 

Fazekas Balogh István 
___________________________ 

EMLÉKE LEGYEN ÁLDOTT, NYUGALMA CSENDES 
REQUIESCANT IN PACE 

Lux æterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in æternum, quia pius es. 
Requiem æternam dona eis, Domine; et lux perpetua luceat eis; cum 

Sanctis tuis in æternum, quia pius es. 


