
Ez idáig, s ahol lehet, a szöveg számos helyén, dokumentumokra 

támaszkodtam, s fogok támaszkodni, korabeli levelekből és cikkekből idézek, 

de a megismerkedés rejtve maradt pillanatait a képzeletemre kell bíznom, úgy, 

ahogyan az „igazi” regényírók teszik. Tehát, éjfélhez közel járunk, süvít a szél, 

s még ide, az azokban a napokban „Sziget”-nek becézett száraz területre is 

behallatszik a várost darabokra marcangoló Víz kegyetlen hangja. Gyula, a 

nagyon fehér bőrű, aranyszőke hajú és nagyon kék szemű mérnökjelölt [Panni 

unokánkon tértek vissza, szinte döbbenetes hűséggel, ezek a jellegzetes Vaniss 

színek, egyik szépapja családjának „koloritja”! – P. É.] udvariasan, de 

határozottan megrázza az Oroszlán utca 8-as számú ház kapucsengőjét. Arra 

számít – ismervén már a házigazda családi hátterét, szakmai hírnevét és biztos 

jómódját – hogy a szolgálók egyike nyit majd neki ajtót. De nem így történik. 

Egy élénk tekintetű, dús, barna, göndör haját feltornyozva viselő, szerény, de 

elegáns ruhája fölött nagy kötényt viselő, alacsony termetű fiatal hölgy tárja ki 

előtte a kaput, Nanett, a család egyik kisasszony-lánya. Mindkettejük számára 

villámcsapással felérő pillanat ez, még nem is tudják egymás nevét, de már 

magukénak akarják egymás oly különböző színeit, egész addigi és jövőbeni 

életét. Nanett azonban erős akaratú és jól nevelt lány, a kölcsönös 

bemutatkozást követően így szól a fiúhoz: „Jöjjön, Vaniss úr, szüleim a 

vizitszobában várnak Önre.” A vizitszoba pedig pontosan olyan, mint Mikszáth 

imént idézett leírásában. A komódon áll ugyan egy szép mívű menóra, de a 

falióra már negyvennyolcas csataképbe foglalva mutatja a múló időt, s a szalon 

fő ékessége egy Kossuth-kép. (Kossuth egyébként annyira kötődött az oldalán 

harcoló szegediekhez, hogy a Víz napjait követően Turinból 350 arany forintot 

küldött az újjáépítés költségeire!) A vendéglátó pár, Mór úr és Pepi asszony, 

türelmesen várakozva üldögél az illendően, csíkos selyemmel behúzott 

kanapén. Tapasztalt, nyolc gyermeket nevelő szülők lévén, máris azonnal 

érzékelik, hogy dédelgetett lányuk élete nagy pillanatához érkezett. Nem a 

huszonegyedik, hanem a tizenkilencedik század második felében élvén 

azonban, megrendülésüket mindketten jól leplezik. Először a házigazda szólal 

meg: – Isten hozta, öcsémuram. Látom, alaposan átfagyott ebben a cudar 



időben. Így, ha meg nem sértem, egyik, a magáéhoz hasonló termetű fiunk 

száraz és meleg ruhái várják, előtte pedig egy forró fürdő. Utána pedig – hogy 

még jobban átmelegedjék – egy kis kései vacsora is, hiszen tudom, hogy hajnal 

óta talpon van, a Vízzel pedig délután négy óra óta birkózik. És nyolc óra a 

szabadban, ebben az ítéletidőben még egy ifjúnak is sok! Pepi asszony, egy 

egész fészekaljnyi gyermek anyja, nem állhatja meg szó nélkül: – Kedves 

szüleinek, testvéreinek már reggel küldünk telegramot, hogy épségben 

megérkezett. Csak a pontos címet adja meg! Ugye, vannak testvérei? 

– Éppen kilencen vagyunk, asszonyom, csordultig meg is töltjük a 

kicsiny jegyzői lakot, otthon, Simándon. Szívből köszönöm, ha enyéim 

értesítést kaphatnak felőlünk. Idefelé csónakázván hallottam, kedves 

szomszédjuktól, Mozgay úrtól, hogy önöknek nyolc gyermeke van, s így már 

jóval kevésbé zavart, hogy éjnek idején kell betörnöm önökhöz. Egy vacogás-

enyhítő, forró fürdő után Gyula a legidősebb Seifmann fiú, Ignác legénykori 

holmijait ölti magára, aki már 1877-ben elköltözött az Oroszlán utcából, amikor 

feleségül vette Fahn Rózát. Ő is kárpitos és bútorkészítő ugyan, mint apja, Mór, 

és nagyapja, Baruch, legbeszédesebb fotográfiáján azonban, amely kipödrött 

bajuszkájú, mokány magyar legényt mutat, egy hegedűt szorít magához, szinte 

szerelmes ragaszkodással. Amúgy – ha már Szegeden vagyunk – Dankó Pista 

módjára.  

 



 

7. A Seifmann család „Dankó Pistája”, Ignác. 

 

A hajnalba hajló, kései vacsorán Gyula mohón belapátol mindent, amit 

elébe tesznek, maceszgombócos (amelynek családi receptje nagymamám kézzel 

írott szakácskönyvében „pászka gombóc” néven szerepel!) húslevest, hideg sült 

csirkét, és Pepi asszony híres diós pitéjét. Beszélgetésre, ismerkedésre ekkor 

már „jottányi” (jártányi!) ereje sincs szegény fiúnak, bedől az ágyba, s reggel 

kilencig moccanás nélkül alszik. Reggelinél már találkozik további Seifmann 

gyerekekkel is, például a Nanett-tel szinte „ikerként” élő, rá sok vonásában 

hasonlító, mindössze nálánál egy kicsit gömbölydedebb Minával, s a huncut 

szemű Zsiga gyerekkel. 

 



 

8. Három Seifmann-gyerek 1872-ben: Erzsébet, József és Zsigmond. 

 

Ami szíve alig fél napja megtalált hölgyét illeti, ő nem éppen az árvízi 

napokhoz illő ruhát öltött ma, március 14-én. Felvette egyik legparádésabb 

öltözékét, egy prémmel szegett, pompázatos, barna düftinkosztümöt, s a közeli 

patikárius remekelte kedvenc illatából, a gyöngyvirágvízből is csöppentett szép 

kis fülei mögé. Mit sem tudva arról, hogy hetvenkét évvel később, 1951-ben 

világra jön majd egy kislány-dédunokája, e sorok írója, aki nagyjából száz 

évvel a Víz tombolása után, az 1970-es évek végén valósággal belebódul majd 

a Diorissimo parfüm, a huszadik század „gyöngyvirágvize” szerelmes illatába. 



Pepi asszony, akiből bizony nem hiányzik a kommandírozó szigor, rá is szól 

gyermekére: 

– Nanett lányom, micsoda tempó ez, romokban a város, te meg itt 

kicicomázod és beillatosítod magad, miközben hamut kéne a fejünkre szórnunk 

és megszaggatott ruhákban gyászolnunk. A szép, apró termetű, de határozott 

barna lányt azonban nem a gólya költötte, ahogyan anyjának, úgy neki is jól 

felvágták a nyelvét:  

– Ne szidjon, drága Anyuskám, nem hiúságból parádézgatok itten, s 

még csak nem is azért, hogy árvízi hajós barátunkat elbűvöljem. Csak dacolni 

szeretnék egy kicsit a pusztulással, s igent mondani az életre. De ne aggódjék, 

máris sietek a konyhába, hogy földig érő kötényben, ahogy dukál, a 

segélyhelyre szánt nagy kondér leves elkészítésében segítsek a szakácsnénak. S 

hogy összecsomagoljak Vaniss úrnak egy kevéske elemózsiát, meg forralt bort, 

a mai újabb, vacogtató napra. Ha már vásárra viszi értünk, „szögediekért” azt a 

szép, fehér bőrét, és sebesre evezi azokat a finom mérnök-ujjait, legalább ne 

indítsuk útnak üres kézzel. 

 

 

9. Seifmann Nanett (Ida) történelmi düftinkosztümje, s majdani esküvői ruhája. 

 

A fiatalember, aki éppen végzett egy nagy ibrik tejeskávéval és jót 

falatozott a mákkal meghintett kalácsból, a barcheszből, amely – bár ő a 



katolikus vallásban nőtt fel – mégis valahogy otthoni ízeket idéz, csak ennyit 

mond: 

– Kedves Seifmann úr, Seifmanné asszony, Nanett kisasszony, Mina 

kisasszony, József és Zsigmond (ekkor, 1879 márciusában már csak ez a négy 

Seifmann-gyermek élt otthon, köztük nagymamám rajongásig szeretett, bohémés 

gavallér majdani nagybátyja, Zsiga bácsi, az agglegény, aki ennek a józan 

családnak olyan rendhagyó sarja volt, mint – mondjuk – Thomas Mann A 

Buddenbrook ház című regényének könnyelműsködő Krisztiánja!), be kell 

vallanom, ezek a kényes ujjak bizony nem csak körzőt és vonalzót szoktak 

fogni, hanem rajzirónt és ecsetet is. Hiszen nem is olyan régen még festőnek 

készültem… A híres Mintarajziskolában. De erről majd este mesélek Önöknek, 

ha egyáltalán lesz erőm megszólalni! Egy bizonyos: családunk szorongató 

anyagi gondjai mellett ez a nem éppen szerencsés piktorkodási kitérő is tehet 

arról, hogy, bár mérnöki stúdiumaim vége felé járok, fájdalom, nagyon messze 

attól, hogy oklevéllel a kézben családalapításhoz fogjak! Isten áldja és vigyázza 

meg Önöket, az esti viszontlátásig.  

Mielőtt azonban ez bekövetkezne, Mina izgatottan vonja félre szívének 

legkedvesebb testvérét, Nanettet (akivel néhány évvel ezelőtt csináltattak két, 

nagyon elegáns, s mindmáig nagy becsben őrzött, ritkán viselt, a kivágásnál 

fátyol-rózsával ékesített, hajszálra egyforma, brüsszeli csipkéből viselt ruhát!), 

és hevesen suttogni kezd a fülébe: 

 



 

10. Seifmann Mina ugyancsak csipkeruhás arcképe. 

 

– Vigyázz, húgocskám! Nagy-nagy baj készülődik. Mi egy test, egy lélek 

vagyunk, így hát már az éjjel észrevettem, hogyan, milyen eltéphetetlenül, 

szinte illetlenül bámuljátok egymást vendégünkkel, Vaniss úrral. Aki 

arcvonásaiban, színeiben, kék szemével és szőke hajával nagyon hasonlít az én 

Árminomra. Most pedig ti, ketten, folytatni látszotok a mi történetünket. De 

sokkal-sokkal göröngyösebb úton járva, hiszen az én vőlegényem Winter névre 

hallgat, világos színeivel is derék zsidó ember, miközben Gyula úrfi 

nyilvánvalóan katolikus ifjú. Látom én, hogy szelíd, jóságos és érted máris 

rajongó ember. De hogyan, miként lehet belőletek egy pár? Igaz, szüleink nem 

tartoznak az elvakult zsidók közé, atyánk ügyfelei és barátai között akad 

mindenféle felekezetből való, de mégis csak a zsinagóga egyik elöljárója, 

hitközségünk egyik oszlopa ő… Az Ég segítsen benneteket ebben az egyszerre 

gyönyörű – és engem választottaink hasonlósága miatt külön is megrázó – 

helyzetben. Kis húgom, jobbik felem, légy óvatos, bármit hallasz is ma este 



ennek a derék fiúnak az életéről, fékezd az érzelmeidet, tartsd tiszteletben 

Apuska és Anyuska érzékenységét! 

 


