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Vajda Cecília Emléktábla-avatás 
Londonban

A hagyományosan kiszámíthatatlan angliai 
időjárás az egybegyűlteknek most megkegyel-
mezett. A napfényes április végi délután Vajda 
Cecília tanárnő emlékét megörökítő, munkássá-
gához méltó emléktábla került, egykori lakhe-
lye, a Hallam Street 105. szám alatti épület falára.

Mary Skone Roberts – Vajda Cecília közvet-
len munkatársa, a Tanárnő vezette tanfolyamok 
jórészének helyet adó intézmény hajdani igaz-
gatója, az emléktábla-állítás kezdeményezője – 
meghívása lehetővé tette, hogy maradék életem-
re magammal hozzam az élményt. A megemlé-

kezést Westminster kerület polgármester asszonya, Lady Christabel 
Flight nyitotta meg olyan őszinte megbecsüléssel, hogy éreztem, valami 
személyes élmény is köthette őt Vajda tanárnő munkásságához. Nem 
tévedtem. Többször is hallotta Vajda Ceciliát tanítani és vezényelni.

A Magyar Köztársaság londoni Nagykövete impozáns beszéddel mél-
tatta azt az áldozatkész életet, amely sok tudással, elkötelezettséggel, 
példamutatással karriereket indított útjára Nagy Britanniában. A Nem-
zetközi Kodály Társaság egykori elnöke, Gilbert de Greve koncertkörút-
ját megszakítva jött el erre az eseményre Londonba. Emlékezése gyö-
nyörű hitvallás volt a Tanárnő egész életműve mellett. 

Dr. Nemes László Norbert ismert és 
megbecsült vendég volt az emléktábla 
avatáson, hiszen neki köszönhető, 
hogy Vajda Cecília teljes szakmai ha-
gyatéka a kecskeméti Kodály Intézet-
ben lelt végleges otthonra.

Beszéde méltó volt az Alma Mate-
réhez, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetemhez, melynek Vajda Cecília 
hosszú éveken át tanára volt, Kecs-
keméthez és a Nemzetközi Kodály 
Társasághoz.

Az ünnepség alatt hirtelen feltűnt, 
hogy Vajda Cecília egykori második 
emeleti lakásának ablaka nyitva volt, 
mintha csak ott integetett volna, aho-
gyan mindig tette a tőle búcsúzónak.
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Valamikori tanítványai közül csaknem 90-en jelentek meg és többen 
szeretettel idézték fel óráit, koncertjeit, bámulatos szellemességét, hu-
morát és mindenkor kifogástalan megjelenését. Ó – gondoltam – ha 
hallaná, hogy egykori tanítványaiban milyen komolyan él a tanítása…

Emlékéhez híven befejezésül a tisztelgő egybegyűltek kórusba rende-
ződtek és én hálás szívvel vezényeltem el azt a kórusművet, Harmonia 
mundi (We gather here together with joyful heart and mind – 16. szá-
zadi német dallam) amellyel Vajda Cecília hosszú éveken át minden 
kurzusát nyitotta. Hihetetlen, de a szellő meglengette a nyitott ablakban 
a függönyt… Szó nélkül is mindannyian ugyanazt gondoltuk.

Mary Skone Robertsnek nagy hálával tartozhatunk, amiért egy életen 
át csodálattal, hűséggel, megértéssel és őszinte szeretettel segítette Vajda 
Cecíliát tervei megvalósításában, idős korára sem hagyta magára, halá-
la után kiharcolta az emléktábla engedélyezését s ahhoz méltó körülmé-
nyeket teremtett.

London, 2016. április 29. 
P. Ispán Franciska

Búcsúzás, emlékezés, siratás
Ha valaki elmegy, itt hagy minket, távozik 
az életből, ha minden halandók útjára tér, 
ahonnan visszatérni nem lehet – és még 
mennyi féle módon tudjuk kifejezni, hogy 
valaki meghalt.

S ha ez megtörténik, elbúcsúzunk tőle, 
emlékezünk rá, elsiratjuk. A közelmúlt 
megint többször szólított minket búcsú-
zásra, emlékezésre, siratásra. Nehéz fel-
adat, még ha jó szívvel, az elhunyt személye és munkája iránti tisztelettel, 
barátsággal, szertettel és az eltávozottak hátramaradó szerettei iránti 
együttérzéssel dadoghatja is el a szavakat, róhatja a betűket az ember.

E három írásban talán nem csak a hivatalból szólók nyilvánulnak meg, 
s mindezt nehéz szívvel jegyzik...

Megint kialudt egy láng…
Kérem a kedves olvasót, ne vegye kegyeletsértő szójátéknak a fenti címet, 
amikor Láng Józsefről, az Argumentum Kiadó február 29-én elhunyt 
vezetőjétől búcsúzunk. Akik ismerték, s főleg, akik együtt dolgozhattak 
vele, tudják, hogy a halk szavú, a vállalt ügyekért odaadóan helytálló 
irodalomtörténész-könyvkiadó melegszívű ember volt, aki az irodalom, 
a kultúra ügyei felé nem esetenként hirtelen fellobbanó szalmaláng lel-


