
közbeiktatódnak,  s  ma  már  nem  lehetséges  olyan  emberközeli  kísérleti
helyzet, mint ami Ranschburg munkájára jellemző volt.

A  Magyar  Gyógypedagógusok  Egyesületének  nevében  Isépy  Mária
főtitkár kiemelte, hogy a gyógypedagógia szeretettel ápolja és őrzi a nagy
tudós emlékét.

A család nevében  Ranschburg Ágnes pszichológus szólt:  „Ranschburg
hidat vert az európai és a magyar tudományok között, amit jó lenne hasonló
szinten  folytatni.  Jó  lenne  az  örökséget  ápolni,  gondozni,  elérhetővé  és
közkinccsé tenni a következő generációk számára”.

Az  emléktábla  kezdeményezése,  ennek  a  gondolatnak  a  jegyében
született.

DR. TORDA ÁGNES

„A fehér bot napja” 1991. évi rendezvényei

A  Magyar  Vakok  és  Gyengénlátók  Országos  Szövetsége,  a  Magyar
Gyógypedagógusok Egyesülete és a  Magyar Kalobiotikai Társaság immár
hagyományos rendezvénysorozata 1991. évben alaposan kibővült. Két napra
tágult, az egyiken szakmai-tudományos témák hangzottak el, a másik nap a
művészeté lett.  Erhartné dr. Molnár Katalin főtitkár nyitotta meg mindkét
nap  programját,  a  sok-sok  érdeklődő  számára.  Dr.  Zajácz  Magdolna
egyetemi  tanár,  dr.  Papp László Tivadar,  dr.  Székely  István és  dr.  Vértes
László főorvos,  dr.  Csobay Ildikó szemész szakorvos és  Lázár Sándorné
igazgatónő tartott előadást - szembetegekről, megelőzésről, vakok rehabili-
tációjáról,  hazai  és  külföldi  tapasztalatokról,  neves  szemorvosokról.  Az
előadások szép körképet adtak.

A hallgatók  örömmel  fogadták  a  szereplő  művészeket,  akik  szívüket,
szeretetüket hozták el. Ünnepelhettük Szabó Miklós magánénekest, a zene-
művészet  egyik  legnagyobb  tenoristáját.  A  Liszt-díjas  érdemes  művész
ezúttal is gyönyörűen énekelt, többek között  Giacomo Puccini Tosca-jából
Cavaradossi Levéláriáját kimagasló tehetséggel tolmácsolta. Halász Aranka
és Kokas László, a Fővárosi Operettszínház magánénekesei szintén jelentős
sikert  arattak.  Kovács  Marianna fuvolaművész,  zeneéletünk  kiválósága
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ezúttal  is  igaz élményt  szerzett.  Ne feledkezzünk meg a  kísérőkről,  Őry
Zsuzsa és  Éliás  Katalin zongoraművészekről,  játékuk  tette  teljessé  a
programot.

A művészettel  való kapcsolatot két  előadás taglalta:  dr.  Csobay Ildikó
összeállítást közölt azon képzőművészeti és zenei alkotásokból, amelyek a
vakok életéből meríttettek. Hallhattuk a zeneirodalom csúcsát jelentő mű:
Giacomo Puccini Turandot-jából a vak tatár király, Timur áriáját. Dr. Vértes
László összegyűjtötte  azokat  a  költeményeket,  amelyek  a  gyengénlátók,
vakok életét idézik föl és ezekből idézett. Néhány kiállítás színesítette a két
nap eseményeit.  Dr. Göllesz Viktor professzor és  dr.  Pajor Géza főorvos
nagyon szép bélyegkiállításában, dr. Győrffy István szemésztanár rendkívüli
éremgyűjteményében gyönyörködhettek a jelenlévők.

Mindezekből  bizonyára  kitűnik:  különleges  eseménysorozatnak  adott
helyet a Szövetség. A széles paletta új színeket hozott körünkbe, bizonyítva,
hogy nincsenek külön műfajok, hanem mindenki számára csak egy hitvallás
létezik: örömet szerezni,  szépet nyújtani közösen munkálkodni a rászoru-
lókért. Köszönjük mindenkinek, rendezőknek, résztvevőknek, szereplőknek,
tagoknak és vendégeknek!

DR. VÉRTES LÁSZLÓ

79




