„Találkozunk a Balaton partján, Piroska néni!”
93 éves korában elhunyt Békefi Antal zeneszerző, zenekutató özvegye – riport,
visszaemlékezés
A távolság és a rekkenő hőség ellenére szép számú zirci küldöttség vett részt Békefi
Antalné született Kurdy Piroska nyugalmazott tanítónő temetésén, akit Szombathelyen,
a Jáki úti temetőben kísértek utolsó útjára.
Dr. Stadler Jenő zirci öregdiák, a Békefi család barátja emlékezett Piroska nénire, s az
alkotó-házaspárra.
– Januárban beszéltünk utoljára, a névnapja alkalmából hívtam fel. A Zircről történő
beszélgetések mindig felvillanyozták, egy pillanat alatt mássá vált a világ számára. Kérdezte,
hogy mikor találkozunk, mondtam neki, hogy majd nyáron, a Balaton partján, tudniillik
Almádiban van egy nyaralójuk.
Szeretett volna még egyszer eljönni Zircre…
A halálát megelőző két napban Piroska néni már nem beszélt. A kútavató idejére ismert lett
az egykori diákok előtt a temetés időpontja, s megszervezték az utat. Az önkormányzat
biztosította a buszt. Tizenkét zirci öregdiák, a város részéről pedig dr. Árpásy Tamás jegyző
és a Békefi Antal nevét viselő intézmény vezetője, Benczikné Tóth Magdolna vett részt a
gyászszertartáson.
A sírnál Zirc városa, az Öregdiákok és a Békefi Antal Honismereti Társaskör is elhelyezte
koszorúját – tájékoztat a művelődési ház igazgatója. Akik ismerték, azok szerint egyenrangú
partnere volt férjének az alkotófolyamatokban. Piroska néni alkotótárs, forgatókönyvíró,
rendezőtárs volt, aki pedagógusi képzettségével segítette férje gyermekoperáinak színpadra
vitelét.
A Békefi házaspár zirci munkássága az ötvenes éveket ölelte át. Érdekesség, hogy Piroska
néni soha nem tanított Zircen, ami egyrészt azzal magyarázható, hogy két gyermekük
születése erre az időszakra esett, másrészt, hogy édesapját az akkori rendszer kulákká
minősítette. A zirci öregdiákokat erős érzelmek kötik az alkotópárhoz. Békefi Antal tanította
őket, feleségét az iskolán kívüli kulturális életben ismerték meg.
– Élményt jelentett számunkra, hogy beléphettünk egy alkotófolyamatba. Úgy próbáltunk,
mint az igazi színészek, külön-külön az egyes felvonásokat. Jelentős világítástechnikai
effekteket alkalmaztunk, s még a függönyhúzogatónak is komoly szerep jutott – idézi fel a
régi emlékeket az egykori zirci diák.
1959-ben a család Szombathelyre költözött, Békefi Antal a Tanárképző Főiskola
tanszékvezető tanára lett egészen 1982-ben bekövetkező haláláig. A szorosabb zirci
kapcsolat akkor kezdődött, amikor a Tanár úr halálát követően dr. Stadler Jenő nekrológot írt
a Megyei Pedagógiai Híradóba, amely aztán a Vasi Szemlében is megjelent. Piroska néni
olvasta az írást, s érzelmileg annyira megérintette, hogy felvette a kapcsolatot a szerzővel.
Húsz évvel később Békefi tanár úr tisztelete a zirci öregdiákok által szervezett mozgalomban
öltött testet. Az első találkozóra 2004-ben került sor, melyre szerte a világból érkeztek
tisztelők, s meghívták természetesen Piroska nénit is. 83 évesen felült a gyorsvonatra, s eljött
Veszprémig, ahová Detre Ferenc ment érte autóval.
Békefi Antalné többször is járt nálunk az elmúlt években. Férje szülőfalujában,
Bakonyoszlopon szoboravatón, Zircen, a művelődési ház névadó-ünnepségén, s újabb
Öregdiák-találkozókon. A családi hagyományokat a gyerekek örökölték, mindketten

zenetanárok. Cecília játszik is a szombathelyi szimfonikus zenekarban, Antal tanítványai
pedig már többször felléptek városunkban. Az unokák között is vannak, akik művészeti
pályára készülnek.
Az emlékező úgy látja, mindkét fél javára válik, ha Zirc továbbra is ápolja a kapcsolatot a
Békefi családdal. A már hagyománnyá váló zirci Öregdiák-találkozók bizonyítják, hogy a
házaspár milyen mély nyomot hagyott maga után a település kulturális, művészeti életében.
A régi úttörő-zenekari, énekkari, gyermekszínházi próbák, s más kedves emlékek messzi
városokból és országokból, még a tengeren túlról is hazahozzák az ötvenes évek zirci
diákjait.

Békefi Antalné Piroska néni Zircen, a 2008-as Öregdiák-találkozón férje emléktáblája előtt Ottó Péter
polgármesterrel és dr. Stadler Jenővel, a mozgalom egyik alapítójával. Mellette lánya, mögötte unokája
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