
A  Sontossy-oríeum
Kevésbé ism ert az a K rúdy- 

fotográfia, am ely a századfor
duló tá ján  készült a városli
geti ösbudavárban. A kép egy 
fiákért és több személyt áb rá
zol. A bakon két hölgy ül, Ca
rola Cecília és Hédidédi, kö
zöttük hajol előre egy cilinde- 
res ifjú, Krúdy Gyula. „Caro- 
la Cecília éjszaka a Beliczay 
kávéházban volt. ahol a gró
fok és bárók frakkban já rtak , 
Blau bácsi ingujjban b iliár- 
dozott Lazaroviccsal, a nábob- 
b a l . . .  Aki egykor m egírja Bu
dapest történetét. Somossy 
Károly és Carola Cecília a lak - , 
járói nagyon sokat írhat, ő k  
taníto tták  meg lumpolni a vá
rost” — olvasható A vörös pos
takocsi című regényben.

Amikor a főváros lázasan 
készülődött a m illennium  meg
ünneplésére. s a régi zengerá- 
jok, a sörös-virslis mulatók 
napja leáldozóban volt, akkor 
jö tt el a császárszakállas, ud
varm esteri előkelőségű Somos
sy — eredeti nevén Singer — 
k áro ly  ideje. Bródy Zsigmond 
újságszerkesztőtől m egvette a 
Nagymező és a Mozsár utca 
sarkán levő telket, s az ott á l
ló földszintes épületben meg
nyitotta az Első Fővárosi Or
feumot. amely azonban a mos
toha körülm ények m ia tt nem 
lett túl sikeres. Fellner és Hel
m er bácsi építészekkel ham a
rosan felépittette az új m ula
tót. a híres Somossy-orfeumot, 
am elynek főépülete a mai 
Operettszínház. Hogy milyen 
is volt az 1894-ben megnyílt 
mulató, arról bő leírás olvas
ható Krúdy Ady Endre éjsza
kái című regényében, am ely
nek néhány jelenete itt já tszó
dik. Ady és környezete nagyon 
kedvelte a m ulató kávéházát, de 
Krúdy is sokszor m egfordult 
itt, ha m ásért nem. h á t Mun- 
czy Lajos vagy Vörös Elek 
hegedűjátékáért.

Az orfeum belső kiképzése 
világszínvonalon állt. Bársony 
és dam aszt faliszönvegek d í
szítették. az oszlopokon elek t
romos kandeláberek világítot
tak. A kávéház m ellett meg
nyílt a té liken  — ma a Mim
iin Rouge található  a helyén 
—, üvegtető a latt pálm afákkal 
és piros plüssdíványokkal. A 
télikertet éjfélkor nyitották ki, 
am ikor a közönség kijött az 
orfepmi előadásról. Maga a 
szinhá/.helyiség is nagyon elő
kelő volt. S az előadás közben 
vacsorázni is lehetett. Aki a 
földszinti belépőjegyet nem 
tud ta kifizetni, az olcsóbb

pénzért felm ehetett a karzat
ra, ahol büféasztalok mellől 
figyelhette az előadást. Ott, a 
karzaton fogadták a vendége
ket a h írhedt és válogatottan 
csinos, estélyiruhás „büfédá
m ák”, am ilyen a fényképen lá t
ható Hédidédi is volt. Ugyan
itt foglalkozott a vendégekkel 
Mágnás Elza. a későbbi híres 
bűnügy áldozata.

Az orfeum  kitűnően ment, 
főként azért, m ert Somossy 
változatosságra törekedett. J á t
szottak operetteket, rendeztek 
balettelőadásokat, de ugyanak
kor a rtis ták a t is szerződtettek. 
Sok külföldi híresség lépett 
fel itt, m int például Fregoli, 
az átváltozóművész, vágj’ Cody, 
a ' trapézról lövöldözö ezredes, 
szenzációs előadásokat ta rto t
tak a Barrison-görlök, akik 
m ind a hatan  alig fejlett gyer- 
m eklány-típusok voltak, s á r
ta tlan  arccal énekelték a leg- 
pikánsabb dalokat. De a k i
rálynőnek éveken á t Carola 
Cecflia számított, aki valójá
ban a Szabó Karola névre hall
gatott. Hetek a la tt meghódí
totta a fővárost. Szép arca. m a
gas. te lt term ete megfelelt a 
kor ízlésének, ugyanakkor ki
tűnően énekelt és táncolt. 
Legnagyobb sikerét a F rauen- 
Bntalüon, azaz a Hölgyzászló
alj című operettben ara tta , 
am elyet évekig nem lehetett 
levenni a műsorról. (Az ope
re tte t Rajna Ferenc, a Neues 
Pester Journal kritikusa írta.) 
K rúdy is sokszor emlegeti írá 
saiban a Frauen-Batalliont. 
am elyben kétszáz csinos lány 
táncolt feszes uniform isban. 
Carola Cecíliával az élen. A 
prim adonna rengeteg udvarlót 
tarto tt, a legnevezetesebb Laza- 
rovits volt, a bácskai nábob, 
aki ezerforintos bankjeggyel 
gyújtott szivarra. (A mágnás 
később teljesen elszegénye
dett, és egy Párizsban vendég- 
szereplő m agyar cigánybanda 
bögöhordozója lett.)

A csőd Somossyt sem kerül
te el. ö maga is nagyon nagy 
lábon élt. de a mulató k iadá
sai minden pénzét felemész
tették. 1900-ban adta el »z o r
feumot. Nyitott még egy m á
sikai a Király — ma M aja
kovszkij — utcában, amely ké
sőbb a Király Színház épüle
te  lett. de az. a vállalkozása is 
csődbe juto tt. Somossy — aki 
mulatni tanftotta Budapestet 
— szegényen, egy kis hónapos 
szobában halt meg 1902-ben.
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