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Szerelemmel kezdődött, zsarolási kísérlettel folytatódott és felmentéssel végződött

Egy Budapesten  dolgozó kínai  akrobata  csoport  egyik  artistája  Chawhin-Cau-Fan hosszú  ideig  szerződés 
nélkül  volt,  majd  a  sportcsarnokban  kezdett  birkózni.  Itt  megismerkedett  egy  Reichard  Erzsébet  nevű  
feltűnően szép fiatal  leánnyal,  akinek édesanyja -  mikor az artista  a  sportcsarnokban is  szerződés nélkül   
maradt  -  meghívta  a  kínai  fiatalembert,  lakjon  addig  náluk  albérleten,  míg  újabb  szerződéshez  nem jut.  
Chawhin-Cau-Fan megragadta az alkalmat és öt hónapig tartózkodott özv. Reihardtnénál, közben beleszeretett 
Reihardt Erzsébetbe . A lány is viszonozta az érzelmeit egy darabig olyannyira, hogy mikor az artista nem  
tudott  lakbért  fizetni,  ismerőseitől  kért  kölcsön  pénzt  számára,  amit  átadott  neki,  a  fiatalember  pedig  
hónapokon keresztül így fizetgette lakbérét. A kínai közben szerződést  kapott csoportjával és el akart távozni 
a  lakásból,  mivel  azonban  még  adós  volt  az  ellátással  is,  Reihardtné  az  ügyészség  vádirata  szerint  
visszatartotta  fényképező  gépét  és  bőröndjeit.  Emiatt  a  kínai  feljelentést  tett  az  asszony  ellen.  Ilyen 
előzmények után foglalkozott az üggyel a büntető törvényszék László Géza tanácsa. Itt özv. Reihardtné és  
édesanyja, özv. Virth Józsefné azt adták elő, hogy a holmikat az akrobata engedélyével tartották ott, mert az  
megígérte, hogyha szerződéséből pénzt kap, dolgait kiváltja. Kihallgatták Reihardt Erzsébetet is aki [kézzel 
betoldva]  közben férjhez  ment.  Elmondotta,  hogy valósággal  a  kínai artista hipnotikus hatása alatt  állott,  
eleinte szerette, később azonban már reszketett tőle.

- Megbabonázott kérem — vallotta a lány — anyámnak másfajta cigarettát adott, mint nekem. Nálunk főzött,  
sokszor megkínált, lehet, hogy valami varázsszert tett az ételbe ...

- Az ópiumos cigarettától voltak különleges álmai? - kérdezte a tanácselnök.

- Nem, de attól az időtől fogva egyre fogytam, sorvadoztam.

A  továbbiakban  elmondta,  hogy  a  kínai  azt  ajánlotta:  kössön  egy  Magyarországon  élű  öreg  kínaival  
névházasságot, menjenek ki Kínába, ott majd váljanak el, ő utána jön és elveszi, a tárgyaláson kiderült az is,  
hogy  a  lány  egy  alkalommal  anyját  és  nagyanyját  életveszélyes  fenyegetés  címén  feljelentette.  Ezzel   
kapcsolatban azt adta elő, hogy a kínai beszélte rá a feljelentésre, mert így akarta elszakítani anyjától, aki  
tiltakozott  a kalandos házasság ellen. A bíróság ismertette  a feljelentést  tevő artistának a rendőrségen tett  
vallomását, amelyben azt állítja, hogy nem tartozott semmivel Reihardtéknak, mert igaz ugyan, hogy ott lakott  
és étkezett náluk, de ő Reihardt Erzsébettel sokat járt szórakozni, ez neki pénzbe került, ezt ő beszámította az  
adósságba.  A  lovagiasnak  kevéssé  nevezhető  artista  a  feljelentésben  még  azt  is  állította,  hogy  ilyen  
körülmények között még Reihardték tartoznak neki.

A bíróság az akrobatát nem tudta kihallgatni, mert ismeretlen helyen tartózkodik, több tanú vallomása után 
azonban  Reinhardtnét  és  anyját  felmentette  a  vád  és  következményei  alól  ,  mert  igazoltnak  vette  a 
védekezésüket. Az ítélet jogerős. /MOT
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