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A kép a nagymamámat és a bátyámat, Károlyt ábrázolja. A nagymamát Bettinek hívták, nem tudom a
vezetéknevét. A nagyapám után volt Reich. Anyám mostohamamája volt. Itt készült a kép Budapesten, mert itt
laktak, a Kisdiófa utca 3-ban. Tolna megyéb?l, Bonyhádról jöttek föl Budapestre. A testvérem a képen öt éves. A
kép 1913-ban készült. Az anyai nagyszüleim Tolna megyeiek voltak, Bonyhádon éltek. Reich Adolf volt a
nagyapám. Arra már nem emlékszem, hogy voltak-e a nagypapának testvérei. A nagyapám családja és a
rokonok nem annyira földm?veléssel, inkább állattartással foglalkoztak. Földszintes, kertes házra emlékszem. A
nagyapám kétszer n?sült. Az igazi nagymamáról a család soha nem beszélt. Róla semmit nem tudok. ?t [azaz a
mostoha nagymamát] sem ismertem, mert nagyon korán meghalt. Valószín?leg ? is bonyhádi volt. Ott
ismerkedtek meg. ?rá csak itt, Pesten emlékszem. A nagyapám és a mostoha nagyanyám Budapesten vannak
eltemetve. A nagyapám els? házasságából született két lány, anyám, Reich Róza és a nagynéném, Reich
Hermina. Az anyám és a Betti nagymama között jó volt a viszony, szerették egymást. Legalábbis nem tudok róla,
hogy lett volna köztük konfliktus. Nagyapám második házasságából négy gyerek született, három lány és egy fiú.
Reich Jen? volt a fiú. A lányok voltak a Reich Frida vagy Frici, Reich Sára és Reich Eszter. Mikor jöttek föl
nagyapámék Bonyhádról Pestre, nem tudom, de anyám és apám itt találkoztak Pesten, a Ligetben. A nagyapám
a két lányával, a Herminával és a Rózával mindig ment a Városligetbe sétálni vasárnap délel?tt. A bonyhádi
rokonok nagyon vallásos ortodox zsidók voltak Mi mint gyerekek nyaraltunk többször Bonyhádon, elég sokat
voltunk lent. Ez az 1920--30-as években lehetett. Ott nagyon tartották az ünnepeket, például a péntek estét.
Péntek délután minden munkát abbahagytak, a lakást kitakarították, utána megf?zték a vacsorát. Húsleves volt
és paradicsomos marhahús elég gyakran. Azt kellett majdnem minden pénteken enni. Amikor lent nyaraltunk,
péntek este mentünk a bonyhádi zsinagógába. És senki nem dolgozott szombaton. Természetesen kóser
háztartást is vezettek. Nagyapám szigorúan betartatta a kóser háztartás szabályait. A bonyhádi rokonokról nem
tudok semmit. Elképzelhet?, hogy elvitték ?ket.

