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A róla elnevezett sütemény, egy belga hercegnével folytatott romantikus szerelmi kapcsolata
vagy zenei tehetsége miatt érdemel emléktáblát Kaposváron Rigó Jancsi? Siposs Gézával nem
volt ennyi bonyodalom, az egykori jegyző életműve vitathatatlan. Dr. Kéki Zoltán címzetes
főjegyző határozottan ragaszkodott ahhoz, hogy Rigó Jancsi tábláján szerepeljen a belga
hercegnével folytatott romantikus szerelmi szál.

      

Emléktáblát helyez el a Kapos Hotel falára Kaposvár önkormányzata. Bár a névbizottság
vizsgálta és egyhangúlag jóváhagyta az emléktába szövegezését, a csütörtöki közgyűlésen
mégis módosították azt.

Dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző határozottan ragaszkodott ahhoz, hogy Rigó Jancsi tábláján
szerepeljen a belga hercegnével folytatott romantikus szerelmi szál. Szép Tamás tanácsnok
szintén amellett érvelt, hogy az Európa számos nagyvárosában megcsodált kiváló hegedűst a
nem mindennapi kapcsolat emelte a rivaldafénybe. Pintér Attila a turisták kedvéért angolul is
szövegezne, különösen a mostanihoz hasonló, nemzetközi vonatkozású esetekben.

Hogy az apropóról is szóljunk: Clara Ward-Chimay és Rigó Jancsi megismerkedése igazán
romantikusra sikeredett: Jancsi és zenekara 1896-ban egy párizsi étteremben, a Restaurant
Payard-ban játszott, ahol jelen volt a belga Chimay herceg és fiatal felesége, Clara Ward is. Az
asszony beleszeretett a tüzes, fekete szemű Jancsiba, és elhagyta érte a férjét. A szerelem
kölcsönös volt, így Jancsi is elvált feleségétől, Barcza Mariskától.

A szerelem körülbelül tíz évig tartott, ezalatt elherdáltak több mint 8 millió dollárt. Ezután Clara
Nápolyban, a Vezúv lábánál faképnél hagyta Jancsit, és megszökött egy olasz pincérrel.
Később feleségül ment egy jóképű olasz hotelportáshoz, örökségéből kitagadták, ezután
fotómodellként tengette életét. Rigó Jancsi évekig bolyongott Európa nagyvárosaiban.
1910-ben volt felesége megpróbálta visszacsalogatni, de nem volt maradása Kaposváron, mert
kiutálták - írja a Wikipédia.

A közgyűlés döntött Siposs Géza emléktáblájáról is. A megyeszékhely századfordulós
fejlődésének meghatározó egyénisége, Somogy közigazgatás-történetének kiemelkedő alakja
1890 és 1924 között volt Kaposvár főjegyzője. A tábla a városháza falán őrzi majd
munkásságának emlékét.
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