
nemcsak beülnek, hanem kérdeznek, figyelnek, ér-
deklődnek, és ahogy láttam, szerették ezeket az es-
teket. Jó lenne, ha ez a már-már korosodó közönség 
magával hozná, vagy ki tudná nevelni az utánpót-
lást, hogy a nézők következő korosztálya valóban 
érdeklődő, igényes fiatalokból álljon.

Volt olyan társasköri bemutató, ami személyesen 
élmény maradt?

A Szindbád kertje mindenképp: hat nyáron át zse-
niális színészekkel (Béres Ilona, Varga Mária, Tóth 
Ildikó, Mácsai Pál) és rendezéssel (Máté Gábor), ed-
digi pályám csúcsa ez. Majdnem minden előadáson 
ott voltam, és nem tudtam betelni vele; nem azért, 
mert én írtam, hanem azért, mert a színészek fan-
tasztikusan játszottak. A szerkesztett estek közül 
az Álarcosan volt számomra kiemelkedő, amikor 
Merényi Judit, aki nem éppen érzelgős típus, a ver-
sektől mégis meghatódott, és a műsor után szak-

szerűen megjegyezte, hogy „megríkattál”. Akkor 
éreztem, hogy érdemes.

A múlt század modern magyar irodalmán kívül 
foglalkozik a kortárs irodalommal is. A tízéves 
Apokrif folyóirat felelős szerkesztőjeként főleg a 
legfiatalabbakkal, a feltörekvő fiatal szerzőkkel. 
Nehéz ezen a téren mozogni?

Az Apokrifben régen nem szükséges már áldásom 
adni semmire, hamar beletanult mindenki a szer-
kesztésbe, sőt a tíz év alatt a lappal együtt a ki-
tartó munkatársak is felnőttek a feladathoz. A be-
érkező kéziratokról most is közösen szavazunk. 
Nem kell meghasadnom, mert minden nagyon 
együtt van, irodalomtörténet és napi gyakorlat is. 
Az Apokrif szerkesztéséhez sokat tudtam merí-
teni abból, ahogy a Nyugatot szerkesztették. Azt 
sem olvasták annyira sokan, pár száz példányban 
jelent meg, de annál fontosabb volt. Ahogy a jel-
legzetes nyugatosságnak van, remélhetőleg egy-
szer az apokrifességnek is lesz irodalomtörténeti 
jelentősége. Minden számban közlünk egy induló 
szerzőt, aki életében először nálunk publikál, ezt 
állandóan napirenden tartjuk, ezért indult a folyó-
irat. A hajdani fiatalok azóta egy- vagy többköte-
tes szerzők lettek. Továbbra is örömmel fogadjuk 
a mindenkori húszévest, aki nálunk akar először 
megjelenni; én magam egyfolytában várom, hogy 
mikor küld kéziratot az új Ady vagy Babits, Kosz-
tolányi, és az a gyanúm, lesz is a szerzőink között 
méltó utódja a nagy neveknek.

2015-ben jelent meg a Szerelmes Budapest című 
kötete, 2016-ban a Magyar irodalom fiataloknak. 
Jelenleg dolgozik újabb köteten?

Idén nem jelent meg könyvem, de Szálinger Balázs 
a Hévízbe kért tőlem esszét Karinthy Utazás a ko-
ponyám körül című regényéről, ezt nagy örömmel 
írtam. A Holnap Kiadónak köszönhető, hogy 2011-
től sorra jelennek meg köteteim a könyvhétre. Pedig 
eléggé lusta, inkább csak felszólításra dolgozó szer-
ző vagyok – ha nincs a kiadó, ezeket a könyveket 
nem írtam volna meg.

KÁSA ANDREA

R i g ó  J a n c s i  Ó b u d á n

C i g á n y s z e r e l e m  a  k i s f a l u d y  s z í n h á z b a n

Vajon mi kapcsolhatja a világjáró és világhódító cigányprímást Óbudához? Ha személyesen nem is járt itt, nagyon is 
fontos esemény. Fény derült ugyanis az Óbudai Kisfaludy Színház történetének egyik „fehér foltjára”. Ez pedig nem 
más, mint az egykori óbudai társulat előadásában színre vitt zenés darab, melyet Rigó Jancsi életútja ihletett.
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Mácsai pál és tóth ildikó – szindbád kertje 
Fotó: Kassa Mária

clara ward és rigó jancsi a kép forrása: crownst iarasandcoronets.blogspot.hu
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Különleges premier

Alpár Ágnes fent említett írásában bemutatja a 
Kisfaludy Színház teljes repertoárját az 1897-es 
megnyitó előadástól 1946-ig, az épület lebontásáig. 
Felsorolja évről évre a színház igazgatóit, szereplő 
színészeit és az előadott színdarabokat, sőt eseten-
ként a műsort hirdető plakátokat is. Az időrendi 
táblázatban jelzi, hogy 1935 és 1944 között Erdélyi 
Mihály és társulata játszott a színházban, de a 
részletesebb ismertetésből kimaradtak az előadott 
darabok – feltehetően az ekkor már háborús idők 
viszontagságai miatt. Nekem viszont a kezembe 
került a színház egyik 1942-es plakátja, amelyen 
az éppen bemutatandó új darabot ismertették a 
nagyérdeművel. Háborús idők voltak, a 2. Magyar 
Hadsereg 200 ezer katonával harcolt a fronton a né-
metek oldalán. A hátországi béke és idill szimbólu-
ma lehetett tehát az előadás, amit Erdélyi Mihály 
igazgató meghirdetett 1942. január 16-án, péntek 
délutánra és estére. Nagyon bízhattak a sikerben, 
hiszen már a meghirdető plakáton jelezték, hogy 
„a következő hétköznapokon pontosan ½ 6 és ½ 9, 

vasárnap ¼ 4, ¾ 6 és ½ 9 órakor, január 22-ig, csütör-
tökig bezárólag 1 hétig” szerepel majd az új darab 
a műsoron. Valószínűleg erre az időre szerződött az 
igazgató a résztvevő zenészekkel és színészekkel.
A remélt teltházas előadásokat Erdélyi úr arra épít-
hette, hogy ezt a Rigó Jancsi hegedűje című darabot 
„Eredeti bemutató!”, illetve „Itt először!” hangzatos 
felvezetéssel hirdették a plakátokon és a napilapok-
ban. A színdarabról annyit elárult még a reklám, 
hogy ez „a Dankó Pista nótafája nagysikerű operett 
szerzőjének új romantikus énekes-táncos nagy ope-
rettje – Ünnepi előadás!”
Nézzük meg, miért is volt olyan híres ez a Rigó 
Jancsi nevű cigányprímás, hogy 100 éve foglalkoz-
tatja a legjobb zeneszerzőinket, sőt cukrászainkat is!

Rigó Jancsi valódi története

A maga idejében minden lehetséges hírközlési fe-
lületet lefoglalt a pákozdi születésű cigányprímás 
és a belga hercegné szerelmének története. Hamar 
megszületett a róla elnevezett cukrászsütemény, és 
elsősorban ennek köszönhető, hogy a magyar em-
berek zöme ma is pontosan ismeri a mesét, ezért itt 
csak nagy vonalakban ismertetem – az egyébként 
sok izgalmas részlettel teli – esetet.
A XIX–XX. századforduló tájékán sok pesti cukrász 
tett tekintélyes bevételre szert a kor egyik legna-
gyobb botrányához kapcsolódó sütemény készítésé-
ből és eladásából. A világraszóló események főhőse 
Rigó Jancsi cigányprímás volt, aki szakmája egyik 
legnevesebb képviselőjévé küzdötte fel magát igen 
rövid idő alatt. A későbbi prímás a Velencei-tó part-
ján lévő Pákozd község cigánysorán született, s elég 
korán egy nagykanizsai cigányzenekarhoz került, 
majd rövidesen külföldön játszott az együttesben, 
amelyiknek vezetője felismerte a kisfiú tehetségét.
A kiváló tehetségű prímás hamarosan saját bandát 
alapítva zenélt London, majd Párizs előkelő étterme-
iben. 1883-tól járta Európát a zenekar, s az előkelő 
világ prominens képviselői ismerték meg általa az 
egzotikus magyar zenét. 1895-ben Párizsban szere-
peltek egy féléves szerződéssel a Champs-Élysées 
igen elegáns éttermében, ahol mindenki megjelent, 
aki akkoriban számított Európa fővárosában. Töb-
bek között gyakori vendég volt itt Chimay-Caraman 

A Színház megszületéséről e lap hasábjain önök 
már olvashattak egy remek cikket, kedves olvasók. 
Korábban is olvashattunk a színházról az Óbu-
da-Békásmegyer Helytörténeti füzetek sorozatá-
ban 1997-ben megjelent nagyszerű tanulmányban 
Alpár Ágnes tollából, Régi idők színjátszói címmel. 
Jómagam egy, a fenti írásokban nem említett, de ér-
dekes adalékot találtam a teátrum megszületéséről.

Egy korabeli tanú a színház megszületéséről

A tanút Veres Sándornak hívták, és kollégája, jó 
barátja volt Serly Lajosnak, a Kisfaludy Színház 
alapítójának. Róth Mórként született Hejőcsabán 
1859 áprilisában, és Rákospalotán temették el 
1913-ban, 54 évesen. Apja mészárszékénél dolgo-
zott Miskolcon, Klár József karnagy fedezte fel 
énekesi tehetségét, az ő segítségével került a pesti 
Népszínházhoz. Itt kapta a Veres(s)? Sándor nevet. 
1878-ban a budapesti Népszínházhoz szerződtette 
Rákosi Jenő. Az intézményt Puks Ferenc karmes-
terrel történt afférja (tettleg bántalmazta) miatt el-
hagyta, és folytatta vándorszínészi pályáját Pécsett 
Károlyi Lajosnál, majd Szegeden Aradi Gerőnél. 
Feleségül vette Molnár Erzsit, és Székesfehérvár-
ra szerződött Jakab Lajos társulatához. 1883-ban 
Kolozsvárra ment Bölönyi Józsefhez, itt Ditrói 
Mórral került összetűzésbe. Pesten 1890. szeptem-
ber 1-jén Mahler Gusztáv a Magyar Királyi Ope-
raházhoz szerződtette. Öt év után a Serly-féle ős-
budavári zene- és daltársulatnál működött, majd 
Szatmáron és Kecskeméten játszott. Visszatért a 
fővárosba, ahol 1898–99-ben kabaré- és kávéházi 
énekes volt. Ezután Serly Lajossal Londonba ment, 
majd New Yorkban is tartózkodott másfél hóna-
pig, és ott is énekelt. Veres ezután visszatért, és 
Budapesten a Royal-Orfeum portása lett. Könyvet 
írt az életéről, amely 1913-ban jelent meg Egy éne-
kes emlékiratai címmel. Ebben az óbudai színház-
alapításról a következőképpen ír:

Serly meg az én direktorságom

„A Bánatosan zeng a madár dal nagynevű szer-
zője már a második évben nem fogadta el az ős-

budavári dal és zenetársaság igazgatóságát. Újra 
üzleti szellemét vette elő a lomtárból. A nyert 6000 
forint nem hagyta nyugodni. Színház alapítás ter-
ve fogamzott meg lelkében. Van Ó-Budán a Lajos 
utca végén egy elhagyott épület (akkor kékfes-
tő műhely volt, ma Kisfaludy szobrával ékesített 
színház), erre vetette szemét Serly Lajos. Intenciója 
valóban megbecsülendő volt, mert a németek által 
lakott Ó-Budát meg akarta magyarosítani. És ezt 
csak kitűnő színielőadással lehet elérni.
Példa erre a Népszínház. Mikor Rákosi odaépítette, 
palánk szemétgödör terjedt köröskörül. Alig kezd-
ték a hatalmas múzsatemplom megépítését, a József 
körúton rohamosan működésbe jöttek a csákányok. 
Rövid évek alatt a palánkok és szemétgödrök he-
lyett már palotasorok emelkedtek ki a földből egye-
nesen a Népszínház kedvéért. Ez csábította el Serly 
Lajost is. Azt hitte, hogy az elhagyott Duna-sor be 
fog épülni palotákkal, ha az ő színháza megkezdi 
működését ott a Lajos-utca véges-végén.
Ismét számított a felsőbb hatalom, a miniszterek 
és a városi közgyűlés szubvenciójára. Jól előre 
számítást csinált. Az ő icipici plajbászdarabkája 
szerint a bevétel messze túlszárnyalta a kiadást. 
Szegény Dankó Pista, aki akkor halottbetegen tért 
vissza Arcoból meg Abbáziából, ismét figyelmez-
tette Serlyt hogy gazda nélkül számol. A losonci 
keményfejű féltót azonban most is fitymálva vette 
a figyelmeztetést. A festő műhelyből színház lett, 
Kisfaludy nevére keresztelve. A megnyitás fényes 
is volt. Megjelent a székesfőváros minden számot-
tevő tekintélye (meghívott vendégek voltak, egy 
krajcárjukba sem került), de azután, mikor csengő 
belépődíjakat kellett leszurkolni, mind gyérebben 
látogattak a Lajos utca véges-végére, hátul az ud-
varban épült Kisfaludy színházba.
Bizony szegény Serly szépen elveszítette a 6000 
forintját, de még a mellé egész apai örökségét. 
(Sokan azt mondják, hogy művezető-rendezője, 
Ilosvai Hugó volt a bukásnak főokozója). Ámde a 
Serly után következő színidirektorok (egy Kövessy 
Albertet leszámítva, a ki Szulamith-jával vagyont 
szerzett) mind otthagyták a pénzüket, meg a becsü-
letüket. A Kisfaludy-színház ma (1913-ban – pedig 
ezután még 31 évig működött! – a szerk.) már festő mű-
helynek sem jó. Az egerek és patkányok tartanak 
már ott évek óta koncertet, de zárt ajtók mögött.”

s zíns zín

a kép forrása: a szerző archívuma

26 27



s zín

írók hada ostromolta a párt interjúkért, fotókért – 
ők azonban nem nagyon engedtek közel magukhoz 
senkit sem. Pesten Markó Miklós szerkesztő volt az 
egyik kivételezett, aki beszélhetett velük, sőt egy 
fényképet is ajándékoztak neki aláírásukkal és né-
hány soros szöveggel. A kevés fennmaradt kép kö-
zül ez a legérdekesebb, amely róluk készült együtt-
létük ideje alatt. (Markó Miklós volt a Régi magyar 
urak és híres cigányzenészek históriái című könyv 
szerzője és kiadója 1927-ben.)
A belga herceg rövidesen megindította válóperét, 
amelynek tárgyalásain a legnevesebb francia és bel-
ga ügyvédek mellett a legjobb amerikai ügyvédek is 
megjelentek Ward amerikai milliomos – Clara her-
cegné édesapja – megbízásából. A per tárgya nem 
is annyira a vagyonmegosztás volt – ebben hamar 
megegyeztek, hiszen Rigó Jancsi ekkorra már jómódú 
embernek számított, illetve a menyasszony is rendel-
kezett a saját (Ward) vagyona felett. Sokkal fontosabb 
volt a Chimay név jó csengésének a megőrzése.
A válópernél már csak az esküvő jelentett nagyobb 
eseményt. Az akkoriban Magyarországon legna-
gyobb egyházi méltóságnak számító Rotelli bíboros, 
pápai nuncius eskette az ifjú párt, és tanúként az 
angol és az amerikai nagykövetek kísérték őket az 
oltárhoz. Az esküvőn sokezren vettek részt, utána a 
lakomán már „csupán” 450-en fértek el a Duna-parti 
Hungária Szálló báltermében terített asztalok körül.
A szenzációs esküvő és főszereplői mindenki figyel-
mét magukra vonták. Az élelmes kereskedők és ipa-
rosok igyekeztek kihasználni az üzleti lehetősége-
ket, sok mindent elneveztek róluk, és kirakataikat is 
az alkalomhoz illő feliratokkal rendezték be. (Weisz 
Divatáruházában, a Kossuth Lajos utca 18.-ban pél-
dául a Párizsból frissen hozatott női ruhákat úgy tá-
lalták, hogy „Clara hercegnő is ilyeneket visel”.)
Fennmaradni azonban egy mára ismeretlen pesti 
cukrászmester alkotása tudott, aki egy különleges 
süteményt talált ki és készített el az esküvő idejére, 
amit még ma is Rigó Jancsi szeletként látunk néhány 
cukrászdában. A csokoládés tésztával és habkrémmel 
készült sütemény olyan gyorsan elterjedt a város cuk-
rászmesterei között – egy-két nap alatt, hiszen jó üzlet 
volt –, hogy ezért nem maradt fenn az alkotó neve.
A világraszóló szerelemnek néhány év után vége 
lett. A válás után Rigó Jancsi karrierje – miután 
szerelmi bánatát kipihente – még rövid ideig felfe-

lé ívelt. Végül 1927-ben Amerikában halt meg, ahol 
már évek óta New Yorkban tengődött szegény sor-
ban, muzsikus társai támogatásából.

Rigó Jancsi színpadi tündöklése – az óbudai 
Dankó-premier

A romantikus történet természetesen hamar megje-
lent a daljátékokban, népszínművekben, sőt az ope-
rettekben is. És ebben az óbudai Kisfaludy Színház 
járt az élen. Dankó Pista egyetlen önálló népszín-
műve, a Cigányszerelem dolgozta fel az újsághírek-
ből ismert Rigó Jancsi és Chimay hercegné roman-
tikus történetét, melyet 1898. május 6-án mutatott 
be Óbudán a Kisfaludy Színház. Pestről is érkező 
és helybéli kíváncsiak tömege lepte el a színházat,  
ám a Dankó-nóták behízelgő dallamai sem voltak 
képesek tíz előadásnál többet megtölteni nézőkkel.

SZÁNTÓ ANDRÁS

belga herceg is feleségével és barátaival. A hercegnét 
a korabeli lapok „csodaszépségű és nagyművelt-
ségű” asszonyként említették. Az aranyszőke hajú 
hölgyet hamarosan rabul ejtette Rigó Jancsi – először 
gyönyörű hegedűjátékával.  Pedig a prímás nem volt 
igazán szép, himlőhelyes arca és félszegsége miatt 
sem ábrándozott hercegnék meghódításáról.
A zenerajongás azonban hamarosan olyannyira 
felerősödött, hogy Rigó Jancsi a Chimay-hercegek 
otthonában is zenélt előbb a meghívott főneme-

sek, nagykövetek és bankárok, majd kizárólag a 
hercegné szórakoztatására. A zenehallgatásból 
szerelem lett, majd 1896-ban Budapestre szökött a 
regényes pár. A lázadó hercegné elhagyta csúnya, 
házsártos és beteges férjét, de még két kisgyerme-
két is a dadákra bízta.
A kaland a kor egyik nagyszerű művészét is meg-
ihlette – Toulouse-Lautrec csodás rajzot készített a 
szerelmespárról. Az újságok címoldalaikon adták 
hírül a szenzációs eseményt, s természetesen újság-
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Henri de Toulouse-Lautrec rajza a híres párról (részlet) a kép forrása: cultura.hu

A nevezetes fotó Markó Miklós könyvében
 a kép forrása: mkvm
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