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Az elmúlt évben volt 100 éve Si-
mon Erzsébet (Böske) születésé-
nek, aki elsőként nyerte el a Ma-
gyarország Szépe, majd a Miss
Európa címet. A szőke hajú, kék
szemű, nyúlánk 20 éves szépség
Keszthelyen született 1909. feb-
ruár 25-én, és történetesen egykori
kollégánk, dr. Simon Sándor
(1869–1944), Keszthely tiszti főor-
vosának lánya volt. Édesanyja:
Hofman Janka (1882–1944).

Az első Miss Magyarország
szépségversenyt 1929. január 7-én
rendezték Budapesten, a Színházi Élet című új-
ság szerkesztőségében. A neves írókból és mű-
vészekből álló zsűri (melynek tagja volt Márkus
Emília színművész is) a győztesnek járó koronát
és a Miss Hungária címet Simon Böskének ítélte.
Az ezt követő párizsi Miss Európa szépségver-
senyen tizenhat nemzet képviselői közül az első
magyar szépségkirálynő, Simon Böske lett a
győztes. Ugyanabban az évben a világ szépség-
királynői hajóra szálltak, hogy Texasban az ame-
rikai szépségekkel versenyre keljenek. Simon
Böske nem indult a Miss Universe címért, ha-
nem hazatért Keszthelyre. Nincs biztos magya-
rázat arra, hogy a magyar Miss Európa miért
nem indult el a Miss Universe versenyen, miért
lépett vissza a még nagyobb világsiker lehető-
ségét is magában hordozó megmérettetéstől. Az
tény, hogy Simon Böske családjában nagyon
megoszlottak a vélemények a fiatal lány ilyen
irányú karrierje tekintetében, és feltehetően az
ellenzők akarata érvényesülhetett.

A hazai propaganda a győzelem presztízsér-
tékét emelte ki, hiszen a háborúban legyőzött
Magyarország képviselőjét fogadta a francia
köztársasági elnök, a monacói fejedelem, szá-
mos diplomata és befolyásos híresség is. Maga
Böske is így nyilatkozott: „Tavaly még egyszerű
és ismeretlen kis keszthelyi lány voltam, és ma
úgy érzem, hogy diplomáciai szolgálatokat tet-
tem annak a kis országnak, amelyet mindennél
és mindenkinél jobban szeretek.”

Hazatérése után férjhez ment Brammer Pál fő-
városi textil-nagykereskedő és posztógyáros-

hoz, azonban a házasság nem bi-
zonyult tartósnak. Második férje
Jób Dániel (1880–1955) író, ren-
dező, színigazgató volt. Simon Er-
zsébet 1970. október 8-án halt meg
egy máig tisztázatlan betegségben.
Férje, Jób Dániel mellé temették a
rákoskeresztúri zsidó temetőbe.

A család történetéhez még emlí-
tésre méltóak a következők: Simon
Böske bátyja, Simon Imre Német-
országban végezte el a műegyete-
met, ahol a háztartási gépek tech-
nológiáját tanulmányozta, majd

Budapesten folytatta munkáját. Saját műhelyt
alapított, és nevéhez fűződik számos kávéfőző-
gép-típus feltalálása és szabadalmaztatása (Ato-
mic, Bambi, Electro Piccolo, Minipress stb.), me-
lyek akkoriban külföldön is keresettek voltak.
Érdekes aktualitás, hogy a Magyar Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Múzeum és a Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum jelenleg is lát-
ható közös időszaki kiállítását a kávézásnak
szenteli „A fekete leves – a kávéfőzés története”
címmel. Az ízléssel és nagy műgonddal össze-
állított anyag bemutatja, hogy hogyan jut el a
kávécserjék termése a különböző tipusú kávék
készítésének módozatáig. Bemutatja a sokféle tí-
pust képviselő kávéfőzőket, pontosan szemlél-
teti, hogy mi zajlik le e készülékek belsejében a
kávéfőzés során. Örvendetes, hogy a kiállítás je-
lentős teret és figyelmet szentel Simon Imrének
is. Bemutatja a kávéfőzőgép-készítő és -javító
kisiparos (kisvállalkozó) műhelyének egy rész-
letét, a gépeket, az általa gyártott és szabadal-
maztatott kávéfőzők prototípusait. Simon Imre
két fia, Tibor és Sándor a Külkereskedelmi Fő-
iskolán szereztek diplomát. Tibor csaknem 40
éve a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. meg-
becsült vezető munkatársa, Sándor a külkeres-
kedelem és a külügy ún. gazdasági diplomáciai
területén dolgozik. Utóbbi három alkalommal
volt Genfben a WTO mellett működő magyar
misszió helyettes vezetője, jelenleg a párizsi
székhelyű OECD magyar misszió helyettes ve-
zetője.
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