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A groteszk humor, a politikai 
persziflázs, a francia esprit 

magyar reprezentánsa 
Békeffy László 25 éves jubileuma 

Minden országnak, minden városnak van va-
lami művészi jellegzetessége. Budapestnek is van 
ilyen jellegzetes egyénisége: Békeffy László. A kö-
zönség havonta legalább egyszer hallani akarja 
Békcffyt, kíváncsi arra, hogy mit mond színház-
ról, politikáról, emberekről, eseményekről. 
i Békeffy László művészete két komponensből áll. 
Az egyik a fonákság felismerése, a máttk ennek 
borotvaéles, bátor, merész, de egyben hallatlanul 
kellemes kifigurázása. 

Békeffy ma, pályája tetőpontján annyi, vagy 
(héha több ls, mint egy bátor kiállású vezércikk. 
Néhány évvel ezelőtt az egyik vezérpolitikus Bé-
keffy László személyét támadta a parlamentben. 
Azt mondotta róla, hogy »pojáca«. Minthogy az 
illető politikus véleményét a Házban, tehát a nyil-
vánosság előtt mondotta el, ezért Békeffy is a 
nyilvánosság előtt válaszolt, nyilt levelet irt hozzá 
az egyik napilapban. A levél óriási feltűnést kel-
tett. Előkelő, de merész hangjával ott sebezte meg 
a politikust, ahol az ilyesmi a legjobban fáj: Bé-
keffy nevetségessé tette az egész ország előtt 
Esténként pedig a szinház megtelt, mert mindenki 
hallani akar.ta, hogy mit mond Békeffy az ügy-
ről. Békeffy nyugodtan konferált és csak mondó-
kája végén tért rá az afférra: 

— önök most azt várják tő'em, hogy a vezér-
poütikussal való afféremről beszéljek. Nem lennék 
méltó ellenfél, ha nem vallanám be, hogy a vezér-
politikus legyöiött engem. Mert rajtam csak ez a 
kis szinház nevet, dc őrajta kacag az egész or-
szág... , 

* 

Békeffy László március 8-án ünnepli 55 éves 
konferansziéi és irói jubileumát. Huszonöt év óta 
sok mindent hallottunk tőle. Ki ne emlékeznék a 
»két eset van« konferanszra, amely azóta szállóige 
lett. És az ország közönsége hálás is Békeffynek a 
sok mókáért, amelyet adott. Március 8-án Szeged 
nevében dr. Shvoy Kálmán országgyü'ési képvi-
selő üdvözli és az üdvözlők sorában helyet foglal-
nak: Ugrón Gábor, Eckhardt Tibor, Harsányt Zsolt, 
Lázár Miklós, Karinthy Frigyes, Rózsahegyi Kál-
mán, Kertész Dezső. 

• 

Itt ül ve'em szemben az igazgatói irodában Bé-
keffy László. Vagy ahogy Pesten mindenki hívja: 
a Laci. Szájában még a pipa is kialudt, ahogy 
kivételesen töri a fejét. Mert ő, aki mindenkit •ki-
szerkeszt* a színpadon, nem tudja, mit is mond-
jon az interjuvolő riporternek. 1 1 

— Hát hogyne! Majd magamat fogom dicsér-
ni... jól is néznék ki. ! • ' 

Dc ahogy visszavezetjük a múltba, a régi, bol-
dog békebeli szegedi diákévekbe, kinyilik előtte 
az emlékezés szincs függönye és a mult színpadán 
ott áll Békeffy Laci, ahogy beiratkozik a piaris-
tákhoz az első osztályba. Apja, Békeffy Antal szer-
kesztő ur lefizeti érte a koszt-kvártély árát és a 
Laci gyerek bentlakó gimnazista lett. 

— Együtt jártam isko'ába Gaál Lászlóval, aki 
miniszteri tanácsos az igazságügyminisztériuniban, 
Fogler Béla közigazgatási bíróval, Czapik Gyula 

Köszönetnyilvánítás 
Mindazoknak a rokonoknak, jóba-

rátoknak ós ismerősöknek, aki fe-
lejthetetlen férjem illetve édes-
atyánk temetésén megjelenésükkel, 
részvétükkel, virágadományaikkal 
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, 
ezúton mondunk hálás köszönetet. 

ÖZv. Gáspár Mártonné cs gyermekei 

pápai prelátussal, Winchkler Istvánnal, a volt ke-
reskedelmi miniszterrel, Fáry Pistával, Wégmann 
Jenövei és Kamocsay Gyurkával — kezd mesélni 
Békeffy. Both Ferenc dr. volt az osztályfőnökünk 
és az ő keze alatt tanulni kellett. 

•— Nyolc éves multam, nagyon jól emlékszem 
rá, mikor karácsony este elvitt édesapám Kassák-
hoz. Ott töltöttük az ünnepi estét, együtt a Kass-
gyerekekkel. Én mindég a nagyok közé vágyódtam 
és odaálltam a nyitott ajtóba, ahonnan hallani le-
hetett a másik szobában vitatkozó Platz Bonifácot, 
Kulinyi Zsigát, Tömörkény Istvánt. Ahogy szép, 
bársony uj ruhámban ott álltam az ajtóban, észre-
vett Platz Bonifác és behívott a szobába. Megsimo-
gatta fejemet és ránézve édesapámra, megszólalt: 

— Milyen kedves, csinos, fiu ez a Lacika. 
i — No, no főtisztelendő bácsi — álltam eléje 
—, minden újszülött egy messiás, csak később 
válik a szokott pimasszá... 

— A társaság elképpedt erre a válaszra, dc én 
már abban a korban is mindenre képes voltam 
egy jó — poénért. 

— Egyszer leérkezett Pestről Pósa Lajos és 
persze hozzánk is e'jött. Rengeteg verset tudtam 
és édesapám büszké'kedni akart velem. Leültette 
Pósa Lajost, behívott a szobába és rámparancsolt: 

— Állj oda szépen Pósa bácsi elé és szavalj 
el egy szép verset. 

— Odaálltam Pósa Lajos elé, meghajtottam 
magam és elkezdtem szavalni: »Mi a haza?*, irta 
Ábrányi Emil. 

— Édesapám elvörösödött, megrántotta a Ka-
bátomat és rámszó'.t: a>Pósa bácsi ül előtted, az 
5 verseiből szavalj!* 

— Ja, de mikor az 'Ábrányi nagyobb költő! — 
válaszoltam hetykén. 

— Most már nem tudoK egészen pontosan visz-
szaemlékezni, de azt hiszem kizavartak a szobából. 
Viszont Pósa-verset azóta se szavaltarrl... 

Megszó'alt az ügyelő csengője. Kezdődött az 
előadás. Valaki bekiabált az irodába: j 

— Laci! Gyerünk! 
Békeffy fe'állt, megigazította nyai-kendőjét, nagy 

lendülettel előrángatja kabátujjai alá felszaladt 
manzsettáit, jobb kezével megfogta az állát és már 
az ajtóban búcsúzott: 

' — Áz interjú folytatását személyesen monaom 
el majd Szegcd"n... 

Horthy Miklósné 
az Eucharisztikus világ-
kongresszus előkészü-

leteiről 
Budapest, m'drcius 5. Az Eucharisztikus 

kongresszus előkészületei teljes erővel foly-
nak. Az előkészületekről Horthy Miklósné, a 
kongresszus fővédőnőic szombaton fontos nyi-
latkozatot adott, amelyben a következőket 

mondotta: , 
— Mélységes öröm számomra látni azt az 

összetartást, amely az előkészitő munkálatok 
során mindenfelől megnyilvánul. Sehol semmi 
diszonencia. mindenütt megértésre talált min-
den kérés, amely a kongresszsu ügyével ösz-
gzofügg. Milyen gyönyörű felmelő érzés, hogy 
éhben a kérdésben nincs széthúzás, csak ösz-
szetartás és lelkes együttműködés. A külföl-
diek is érezni fogják ezt a nagv összetartást. 

A főméltóságu asszony elmondotta ezután, 
nagy kitüntetés Magyarország számára, hogy 
a kongresszust Magyarországon tarifáit meg. 
Büszkék lehetünk rá, hogy egy ilyen sokat 
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szenvedett és sok megpróbáltatáson átment 
kis országban megbíznak azok, akik Magyar-
országot a kongresszus számára kijelölték. 
Hangsúlyozta a kormányzóné, hogy a kon-
gresszusi irodában hallatlanul lelkes munka 
folyik és ezt a munkát alaptalan és rossz-
akaratú híresztelések sem fogják meggátolni. 

Elmondotta a főméltóságu asszony, bogy 
a pápa követe a kojigresszus ideje alatt a 
kormányzói pár személyes vendége lesz, a 
Várnak abban a részében pedig, amelyben a 
mult esztendőben az olasz királyi pár lakott, 
hat kardinális fog lakni. 

A kormányzóné nyilatkozatát azzal fejezte 
be, hogy a kongresszus kiváló alkalmat nyújt 
az igazi magyaros vendégszeretet bebizonyí-
tására. 
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