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azt fogom tenni, hogy felkérem azokat az ura-
kat, akik beleszóltak, beleavatkoztak eddig 
ezekbe a dolgokba, adjanak tanácsot, mit te-
gyek, milyen utat válasszak. Megfontolok min-
den jónak, elfogadhatónak iátszó tanácsot. 
Alakitok egy ad-hoc bizottságot, amelybe szin-
tén meghivom ezeket az urakat. Csak jöjjenek 
és segítsenek megoldani ezt a rendkivüli fon-

tos kérdést. Azt kétségtelennek tartom, hogy 
a várost felbecsülhetetlen kár érné, ha az idén 
elmaradnának a szabadtéri játékok, mert ez-
zel elveszítené a két év alatt szerzett rendkívül 
értékes és pótolhatatlan eredményeket és egy 
évi szünetelés után jövőre már hiába kísérle-
tezne a szabadtéri .játékok felújításával. 

hoz- Cikkei naponta az újságok százaiban je-
lennek meg, a felesége is ír cikkeket és Ameri-
kában nem találnak semmi különöset abban, hogy 
az asszony cikkeit — a konkurrens lapszindiká-
tus hozza forgalomba. 

Culbertson állítása szerint az amerikai Egye-
sült Államok intelligens lakosságának fele, szám-
szerint négymillió ember bridzsel az USA-ban. 

Milliók és milliók hódolnak szerte a világon 
a bridzs tudományának. 

Hol és hogyan született meg hát ez a játék? 
Hét város vallotta magáénak Homéroszt és 

legalább hét ország állítja, hogy nála ringott a 
bridzs bölcsője. A bridzs tudományának akár-
hány mesterétől kértem ilyen irányú kérésemre 
választ, feleletet egyik se tudott pontosan adni. 
Egyetlen bizonyos csak: a bridzs a whist játók-
ból alakult ki mai formájába. Már az elnevezést 
illetőleg is különbözőek a vélemények. A „bridzs" 
szó angolul hidat jelent. Egyesek azt állítják, 
hogy a szó szimbólum, jelképezi azt, hogy az 
asztalra kiterített kártyák hidat alkotnak a két 
játékos között, mások azt állítják, hogy valami-
kor indiai angol hajósok játszották titokban a 
hridzset és elbújtak a kapitányi hid alatt. Innen 
származik a játék neve. Vannak akik szerint a 
Krim-féiszigeten játszották P 'ŐSZÖÍ és ott „Birith"-
nek hívták. De akadnak olyanok is, akik JosephintőJ 
származtatják a já.ékot. Hallottan, azt is, hogy 
először Konstantinápolyban a fanarioták — azo-
kat a görög kereskedőket hívják igy, akik a tá-
ros« — világító torony — környékén laknak — 
játszották a hridzset, aminthogy a licitálás való-
ba:» török vagy legalább is keleti játékstílus. 

Hivatalosan 1894-ben, 
tehát pontosan negguen évvel ezelőtt 

szerepel Angliában a bridzs, akkor fogadták el 
azt klubjátéknak. Indiából hozták el oda aa 
„auction-hridzset", ahol ugy született meg, hogy 
három angol whistet szeretett volna játszani, de 
— hiányzott a negyedik. Segíteni akartak magu-
kon és a hiányzó játékos lapjait leterítették. A 
játék aztán megtetszett nekik és közülök az 
egyik megírta az esetet a Timesnek. Egy év múl-
va a játékosok egyike, Mr. F. Roe — John Doe 
írói álnéven — „Auction Bridzs" cimmel köny-
vet irt. De ekkor már a bridzs más fajtáit ismer-
ték az angol gyarmatokon. 

Igazi pályafutása Amerikából indult el, Angliá-
ban sokáig csak az előkelő klubok tagjainak volt 
ártatlan szórakozása és csupán a háború után 
lett belőle — tömegszenvedély. 

Egész csomó karriert dobott a felsrinre. Kari 
Klausner, a bécsiek hires játékosa. Ida Roland 
fivére — valljuk be: egy időben kávéházakban 
lézengő ritter az osztrák császárvárosban — ma. 
dúsgazdag ember, a mosható selyemkártya felta-
lálója, Culbertson társa. Molnár Harrynak pesti 
bridzsszalónja havi ezerötszáz pengőt jövedel-
mez, de valamennyit felülmúlja Culbertson, aki 
annyit keresett a kártyával, amennyit még az se 
kereshet, akinek sikerül Monté Garlóban sprav-
golni a bankot.-

Paál Jób. 
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Bviúxs-sztávok negligében 
A bridzs koronázatlan királya, Ely Culbertson, 

ha európai utján megszáll az előkelő és méreg-
drága luxushotelben, a bejelentőlap foglalkozási 
rovatába azt Írja: „bridzs-champion 

Erről valahogyan a régi Steinhardt-mulatónak 
egy bohózata jut eszembe, ahol a Spitz Kóbi, 
amikor hajnalbaij beléje köt egy részeg dzsentri 
és a „kártyáját" kéri, a — tök felsőt nyújtja á t 
Cagliostro, a tizennyolcadik századna! ez a nagy 
kártya-zsenije — nincsenek írott bizonyítékok rólj , 
hogy korrigálni akarta volna a szerencséjét, ám-
bátor ez is lehetséges — sohasem nevezte magát 
„kdrtyakirdly"-nak. És Salzer Jóska se nyomtat-
ta a névjegyére — pedig Biharországban ő volt 
a legjobb alsós-játékos — hogy: „az alsós és 
kaláber fejedelme.'' 

Amit nem tehettek meg ők, azt Ely Culbertson 
nyugodtan megteheti. 

Goethei, vagy Anatola Franc-ot, Petőfi Sán-
dort, vagy Ibsent sohasem nyomtatták ki annyi 
példányban, mint Culbertson hires Kék- vagy 
Vörös Könyvét és beavatottak 

a bridzskirály vagyonát 
dollára. 

másfélmillió 

évi jövedelmét pedig kétszázezer dollára becsü-
lik. Állandóan két titkárral jár, cikkeit szindiká-
tusok árusítják a világnak mind az öt részében, 
odahaza bridzs-akadémiát tart fenn és azoknak a 
diplomáknak, amiket ő ir alá, legalább olyan ér-
tékük van a bridzs birodalmában, mint Rockefel-
ler csekkjeinek a bankokban. 

Newyork leglőkelőbb részén, a Netherland 
Plaza-n fejedelmi palotában lakik, lapja: a 
Bridzs World Magaziné kétszázezer péld'nyban 
jelenik meg és a Kék Könyvből — karrierjét en-
nek köszönheti — két év alatt hétszázezer pél-
dánynál többet adtak el. Hatalmas vállalata nem-
csak árusítja, hanem gyártja is a brHzs fi«~es 
kellékeit: az asztalt, székeket, blokkokat, ceruzá-
kat. sőt most helyezte üzembe uj kártyagyárát is. 

Mi a szisztémája? 
Egy angol játékos — amikor a Cnlbertson-

«•endszer még uj volt — igy jellemezt- azt: 
— A sipisták viláf**>an ,,cündolásnak" hív-

ják azt, amikor az egyik hamis játékr- előre meg-
beszélt titkos szavakkal cinkosának tudomására 
hozza a kezében tartott kártyák szinét és érté-
két. Culbertson törvényt csinált arra, hogyan le-
het elárulni a kártyákat, amiket nem láthat a 

partner. Ha egy , jó hridzs-játékos*' szigorúan 
betartja a Culbertson rendszer törvénykönyvének 
mind a 211 paragrafusát — ezeknek száma a 
Vörös Könyv megjelenése óta 283-ra emelkedett 
— ez annyit jelent, mintha kezében megfordítot-
ta volna a kártyákat és szemtől-szembe mutatta 
volna meg a vizavijának a kőr ászt treff királyt, | 
pikk dámát, vagy hogy „sikén" káróban. 

Ne értsenek félre, én korántsem akarom se 
lebecsülni, se kritizálni a bridzskiráJ; t, vagy ta-
nításait Egyetlen Írásomban se kívánom magam-
ra ölteni a purifikátor hálátlan jelmezét, annál 
bevésbé, mert tisztában vagyok azzal a bridzs-
őrülettel, amely úrrá lett az egész világon. Is-
merem és — játszoml — Culbertson szabályait 
nem tagadhatom azonban meg, hogy az angol-
nak igaza van és meg is tudom érteni, miért 
nem játszanak Angliában még mindig Culbertson 
módszere szerint bridzset... 

Angol szülőktől az orosz Kaukázusban szüle-
tett a bridzs fejedelme, szerény viszonyok között 
élt Amerikában, ahol nem tartozik a ritkaságok 
közé feltörni máról-holnapra. Amikor elfogta a 
világot a bridzs-láz — ezt a divatot Amerikától 

, kapta Európai — Ely Culbertson cikkeket kezdett 
j imi. ö volt az első, aki tudományos alapon fog-

lalkozott a bridzzsel. Az amerikaiakat megtanítot-
ta bridzselni. Hatalmas sikere támadt. És értett 
is hozzá, hogyan lehet kamatoztatni, anyagilag 
kihasználni ezt a sikert. Hozzáértők szemit en-
nek ismerője azonban inkább a felesége volt-

Földi Mihály, a kitűnő iró személyesen jól 
ismeri Ely Culbertsont. Vendége volt a bridzs-
championnak newyorki palotájában, látogatásáról 
ezt volt szives elmondani: 

— Rám a legjobb benyomást tette 

Mister Culbertson, 
akit én korunk egyik legjellegzetesebb és legérde-
kesebb emberének tartok. Elmesélte nekem, hogy 
fiatalságában filozófiával foglalkozott és legked-
vesebb témája Spinoza volt Elmés, okos és tar-
talmas ember. Két bűbájos gyermeke van, ezeket 
saját — egészen speciális — nevelési szisztémája 
szerint neveli. Valóbin feejdelmi appartement- j 
ben lakik, az elképzelhető legnagyobb pompá-
ban. Lakásától pár percnyire van egy palota, 
ahol akadémiájának előadásait tartják és ahol 
egy egészen exkluzív társaság játszik. Morgan, 
Rockefeller. Schvab tartoznak ehhez a társaság-

Repedi Városi Színház 
Szombat, vasárnap, hétfő este: 

Szeressük egymást. 
a leghumorosabb operett. 

CSORTOS GYULA VENÉGJATÉKAI: 

Kedden este: 

!! Trilby !! 
A világhírű angol dráma reprize. 

Szerdán és Csütörtökön este: 

R a n d e v ú 
Szenzációs bűnügyi szinmüujdonság. 


