
Az igéző szemű és muzsikájú prímás 
életjelképe is lehet a könnyed, csábító 
és ízemlékhagyó cukrászkészítmény
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• Kortalan cukrászdai kedvencünk a rigójancsi. 
A barna három árnyalatát mutató, kocka alakú 
sütemény sok határt átlépő szerelem csokolá-
dés, habos vallomásaként vált világhíres klasz-
szikussá. Rigó Jancsinak, az egyik legismertebb 
cigányprímásnak sokféleképpen állítottak 
emléket. Ám azt, hogy nevét gyermek és felnőtt 
egyforma áhítattal ejti ki több mint egy évszá-
zada, annak az édesen krémes süteménynek 
köszönheti, amely mindmáig asszonyszöktetési 
románcáról regél.

M O L N Á R  M E L I N D A

H ol van már az udvarhelyi Kos-
suth utcai nagycukrászda? 
Akik oda jártunk a szom-

batonkénti bentlakási kimenőkön, 
lelki szemeinkkel látjuk a pultokban 
kínálkozó óriási islereket, a Buka-
rest-minyonokat, de legfőképpen a 
csábító rigójancsikat. Testvérem az 
islert kedvelte, de nekem mindig a 
kétszer annyiba kerülő rigójancsival 
kedveskedett… Hosszú évek múltán is 
úgy emlékszem ezekre az édes délutá-

Rigójancsi: habos szerelmi vallomás
Sütimesék, mesés sütemények

nokra, mint a nagylelkűség és szeretet 
együtt kanalazható jelenvalóságára. 

Nemrég találtam rá a Rigó Jancsival 
megesett szerelmi történetből 1959-ben 
készült, Fekete szem éjszakája című 
magyar–francia fi lmre. Rigójancsi híján 
is elrepített abba a világba, amelyben 
sorsok pecsételődtek meg és dőltek el a 
hegedűmuzsikától. Csapjunk mi is a hú-
rok közé, hallgassuk együtt, mit mesél a 
két pihekönnyű lap között felmagasodó 
csokis, tejszínhabos csoda az 1858. au-
gusztus 23-án Pákozdon született Rigó 
Jánosról – életmeséjének szívgörbéjét a 
hegedű és a szenvedély írta.

Minden a húrokon dőlt el

Vajda nagyapjától, zenész apjától örököl-
te az ősi virtust és a meg nem alkuvást. 
Hogy ötévesen az áhított hangszeren 
muzsikálhasson, a tanítótól lopott hú-
rokat, de bocsánatkérése nyomán meg-
tarthatta a számára kincsnél drágább 
zenecsiholókat. Tehetségét, szorgal-
mát a körülmények hol segítették, hol 
gátolták: „Tízéves korában a szüretet 
már apja bandájában muzsikálta vé-
gig. Előfordult, hogy ő volt a szólista. A 
falusiaknak tetszett a kis prímás” – ol-
vasható életrajzában. Tizenkét évesen 
a világhírű prímás, Simplicius-Barcza 

Józsi felvette cimbalomhordozónak a 
székesfehérvári Magyar Király kávéházi 
zenekarába, és megtanította „lelkét adni 
a zenéhez”. A nagy tehetséggel megál-
dott Rigó Jancsi később is csak kontrás-
ként játszhatott a kávéházi zenekarban. 
Közben szerelem szövődött közte és a 
prímás lánya között, emiatt élesedtek 
az ellentétek kenyéradójával, így Jancsi 
otthagyta a kávéházat, és elindult sze-
rencsét próbálni. Saját zenekarú prímás-
ként és egyre népszerűbb zenészként 
feleségül vette Barcza lányát, Mariskát, 
de a szakmailag féltékeny apóst nem si-
került kiengesztelnie. Elhagyták Kapos-
várt, Budapesten, az Andrássy úton, a 
Reutter kávéházban játszottak. 

A legtehetségesebb zenészekből ösz-
szeválogatott zenekarával Európa szá-
mos nagyvárosában fellépett. Jancsi, a 
kiváló tehetségű cigányprímás anda-
lító, szívhez szóló nótáival hódította a 
női szíveket. 1896-ban a párizsi Resta-
urant Payardban játszottak. Egy este je-
len volt a belga Chimay herceg és fi atal 
felesége, egy amerikai milliomos lánya, 
Clara Ward. Az asszony beleszeretett a 
tüzes fekete szemű Jancsiba, elhagyta 
érte férjét, Jancsi pedig elvált feleségé-
től, Barcza Mariskától. A nagy port ka-
varó válóperről tudósítottak a korabeli 
lapok is.

Nem boldog vég

A tíz évig tartó liezon, illetve házasság 
elherdált dollármilliókról is szólt, míg 
végül az asszony Nápolyban faképnél 
hagyta Jancsit, és megszökött egy olasz 
pincérrel. Fordulatos életútja végén fo-
tómodellként tengődött. Jancsi pedig, 
úgy hírlik, évekig bolyongott Európa 
nagyvárosaiban. Végül szegényen, 
lezüllötten és elfeledetten halt meg ta-
lán Amerikában, de az is lehet, hogy 
Fejér megyében. Azt beszélték róla, hogy 
utoljára egy levitézlett színésznővel járta 
a lebujokat, és „Stradivárius hegedűjén 
keserves magyar nótákat játszott” – ol-
vasható a Magyarnóta nevű honlapon.

A rigójancsi

Úgy tudjuk, Jancsi egy pesti cukrászdá-
ban azzal a tejszínhabos csokikrémes 
süteménnyel kedveskedett szerelmének. 
A leleményes cukrász nevezte el a híres 
cigányprímásról a süteményt, és rövid 
idő alatt hatalmas népszerűségre tett 
szert. 

Ma magyar nyelvterületen megszám-
lálhatatlan cukrászda viseli a nevét 
(hozzánk legközelebb Kézdivásárhe-
lyen), sőt 2004 óta egy angol rockzenekar 
is – amelynek tagjai közül egy sem ma-




