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mély gyásza van. Fekete
A váczi siketnéma-intézetnek
Károlynak, a siketnéma ügy egyik leglelkesebb harczosának
halálát gyászolja, a ki egyuLtal a nevezett intézetnek hosszu
éveken keresztül igazgatója volt. Tevékenységének tetőpontján ragadta őt el a halál hosszu szenvedés után s benne
hazánk leghirnevesebb siketnéma tanitója veszett el.
Halála kötelességünkké
teszi, hogy róla megemlékezzünk s ha ezt bővebb en teszszük, megfogják engedni szives
olvasóink,mert
vele leróni igyekszünk mindazon tartozásokat, melyekkel neki ugy tanartársai,
mint a szerencsétlen
négy érzéküek tartoznak, sőt mondhatnók,
hogy a melylyel az egész ország humanus gondolkozásu egyénei emléke
iránt viseltetni kötelesek. Fekete Károly 1822. év julius 8-án született V áczou a
siketnéma-intézetben.
Atyja az akkor már nagy hírnévre
szert tett Schwarezer Antal volt, kinek nevét még mai nap
is dicsérettel emliti meg nemcsak a hazai történetirö,
hanem
a külföldi is. Abból a családból származott, melyben min]
-' Roboz József' mondja hagyományossá
vált a siketnéma tanítás s apáról fiura szállt annak szeretete.
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BátyjaSchwarezer
Ferencz rövid ideig szintén tanárja
volt az intézetnek,
de betegeskedése
állásáról
lemondani
kényszerité.
Nővére, neje volt Kollonits
Antalnak
a váczi
intézet volt igazgatójának.
Valóban
családjának
az volt a
szolgálják a siketrendeltetése,
hogy tagjai önkénytelenül
isBA
némák ügyét, bár eredetileg egyik sem készült annak.
Fekete Károly a siketnéma-intézetben
növekedettDCBA
12
éves koráig. Ez idő alatt, mint gyermek elsajátilotla
a siketnémák jelnyelvét,
melynek tudása a régi időben még okvetlen megkiváníatott,
de nemcsak hogy a jel nyelvet sajátította
el, de egyuttal a növendékekkel
érintkezve,
azok lelkületét,
sajátságait
is közvetlen
szemlélhette
s benne azok kitörülhetlen emléket hagytak hátra.
Atyja épp azon időben halt meg, mikor a középiskolakat kezdte. Ez nagy csapás volt ránézve.
mert a legjobb
tanitóL veszité el, a ki öt a siketnéma oktatás minden ágába
bevezetbette
volna. Kedély nevelését anyja végezte, a kinek
goridossága
benne a szelidséget
s tán némileg a félénkeéget
is kifejlesztette.
A jö anya nem szünt meg jó tanácsaival
támogatui
nemcsak
a serdülő ifjat, a kit társai egyaránt
kedveltek,
hanem a felnőtt férfit is, a kiben sok jeles tulajság mellett némi gyengeségek
is voltak.
Középiskoláit
részint V áczon, részint Budán és Pesten
végezte. Eredetileg a jogi pályára lépett, de anyja és sógora
tanácsára
1 9 éves korában
az akkor megüresült
IV. tanári
állásra pályázott.
Anyja tanácsat
még illetékes
helyen
is
elörnozditották
s igy tevékeny
és fényes jövő kinalkozott
a
fiatal embernek.
Az akkori szokás szerint az alkalmazás
előtt vizsgát
kellett tenni a felveendőnek
s ő ezt a vizsgát oly jó sikerrel
állotta ki, mely a legszebb
reményekre
jogositott
1842.
február 1-én foglalta el állását s ifjui hévvel fogott hozzá,
hogy asikelnéma
tanítás labyrinthusába
behatolhasson.
Nagy segitségére
voll e tekintetben
az, hogy vagyoni állapota megengedte
a külföldi utazásokat.
Igy alig mult el év,
melyben körutat nem tel t volna. Legtöbbet
azonban Bécsben fordult meg, hol nagybátyjának
nagy borkereskedése
volt. A jómodoru
fiatal embert Venus Sándor, a bécsi intézet igazgatója nagyon
kedvelte s egy alkalommal
felajánlt
neki egy tanári állást a bécsi intézetnél,
a mit azonban
ő el

~.
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nem fogadott. Ugyancsak Venusnál több jeles szak emberrel
találkozott s ezek a legjobb utmutatásokkal
lálták el a tudnivágyó fiatal embert.
A német nyelvet tökéletesen értve, e mellett a francziát
is folyékonyan beszélte, a mi jelentékenyen
hozzá járult
ahhoz, hogy kiképeztetese
teljes legyen. S valóban az akkori
időben nem volt egysiketnématanitó
sem, a ki vele hazánkban
megmérkőzhetett volna. Ezt az időt azonban nem lehet tevékenvnek nevezni 'a tanítás tekintetében, Idősebb tanártársai
nem tanultak tőle, sőt ellenkezőleg hátráltatták, ha valamely
javaslatával előállt. Az akkori évek jegyzőkönyvei különben
nem emlitik fel a tanitásra vonatkozó javaslatokat s a lehető
.legritkább
esetben találhatók nyomai a tantervnek. Tényleg
még nem lehetett akkor Fekete a német módszer híve, mert
különben nem hagyhatta volna szó nélkül, a tanrnód megállapitásánál azt az elvet, melyszerint a siketnémáknak
az
uj fogalmakat
jelek
segitségével
magyarázz k meg.
Lehet az is, hogy nem akart kellemetlenségeket
előidézni s ez meg is felel jellemének, melynek alapja a szelídség s engedékenység volt. Nem szerette a zajos ellenmondásokat s inkább alárendelte véleményét másokénak.
ba
nem is tényleg, de legalább látszólag.
A szabadság harczban nem vett részt, miután a magyar
kormány részéről megtiltatott az intézet elhagyása. De magyar érzelmeit még is többször kimutatía, a mi miatt később bizalmatlansággal
viseltettek iránta s felróttak neki
még azt is, hogy németesen hangzó nevét felcserélte a
-Fekete« névvel *)BA
Ő maga is ennek tulajdonitotta. hogy
Kollonits halálával az igazgatói állást nem vele, hanem
anyagiZsigmondovitstsal töltötlék be. A szabadságharczban
lag tetemes veszteséget szenvedett s vagyonának csak romjai maradtak meg.
.'
.
De ő azért ugyanaz maradt. Buzgott tovább is a siketnémák ügye iránt s már ekkor érlelődött meg benne azon
á

*) A különben
teljesen
elfogulatlan
német történetíró
Walther
Ede
erről igy ir jeles könyvében, a »Geschichte des Taubst. Bildungswesens«-ben
:
Ihm folgte spater im Direktorat sein Sohn Karl, der sich des guten deutsthen
Namens seines Vatérs schamte und ihn in die magyarisierte
Form Fekete
umwandelte. Damil sehoint sich auch die Waitzner Austalt magyarisiert
zu
haben. (159. 1.)

*
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gondolat, hogy azoknak iparos kiképzését elösegitse, Tervei
csak később valósultak meg, de nem volt velük szerenesés.
hosszabb utat tdt
1857-ben nagybátyja megbízásából
Ő ez
külföldön s nevezetesen Amerikába is átvitorlázott.
időt a siketnéma ügy tanulmányozására
is kivánta forditani s 4 havi szabadság időt kért. Ezt meg is nyerte s ez év
szepternber havában át is vitorlázott New-Yorkba. Onnan
tapasztalatokkal
megrakodva tért vissza 1857. decz. 20-án
s ezen tapasztalatokat nemsokára érvényesitette is, a menynyiben az intézet ujjá szervezésére
vonatkozó tervezetet ő
készilette el. 1858. készült el ez a következő czimmel:BA01'ganisations Entwurf. E jeles szervezési javaslatnál
támaszkodva azon tapasztalatokra,
melyeket leülföldön
szerzett,
továbbá a legjelesebb német szakemberek.nézeteire,
olyan
szervezést óhajtott adni az intézetnek, mely azt európaiszinvonalra- emelje. A munkát V énusnak adták ki fölűlbirálásra. Azomban a bekövetkezett változások a politikai téren
hátráltatták annak keresztül vitelét s igy történt azután meg,
hogy. az intézetnek máig is a régi szabályzatai vannak ér.vényben, melyek az időszakonként
kiadott rendeletekben
oly sokféleképen módositattak, hogy azok ujra átdolgozása
égető szükséggé
vált.
A javaslat s az azzal adott vélemény emelték Fekete
Károly tekintélyét, ugy hogy benne a jövő igazgatót látták
az intéző körök. Addig azonban még sok idő volf hátra.
Időközben - Morlin János, egészségi állapota miatt a gazdasági teendőket nem tudván teljesen elvégezni - a gondneki
teendők szélválasztása
után a számvevői tisztet ő reá kellett bizni.
Ez által ideje szét lett forgácsolva s a tanitástól mindinkább elvonatott.
.
Igaz, hogy ezen rendelkezes mellett az intézet 'gazdasági ügyei pontosabban eszközöltettek. dé a legjobb tanerö
ideje ez által annyira igénybe lett véve, hogy a módszer
tovább fejlesztésére kevesebb gondot fordithatott. Ezek az
állapotok tartottak addig, mig Fekete Károlyigazgatóvá
neveztetett ki.'
.
Teend6i 1867-ben még inkább szapórodtak.
Br. Eötvös
József vallás és közoktatásügyi
minister asiketnéma
okta-.
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t
tásnak is némi lendüleíetkivánt
adni s aprilis 15-énBA
számu rendeletével öt küldte le a bpesti tanító képző int zetbe, hogy a növendékeknek
előadásokat tartson. Ezt a.
rendelkezést lehet venni, az első kisérletnek,
mely a siketnéma tanitók képzését czélozta. Lett is eredménye az előadásoknak, mert nem sokkal később az intézetben tanerők
alkalmazása vállvan szükségessé,
az akkori növendékek
közül két végzett képezdei növendék lett kinevezve. A tanerőképzés ekkor vetette előre sugarait s 1~79. rendeletileg lett
megállapil va az -utasitás.«
Ezt Fekete Károly már mint
igazgató dolgozta ki s fogadtatta el s máig is ezek vannak
érvényben.
/
Trefort Ágoston rninistersége kezdetén meglátogatta az
intézetet is s e látogatás eredménye lett Zsigmondovits
Mihály nyugdijazása s Fekete Károlynak igazgatóvá történt
kinevezése. Trefort miniszter a kinevezést következöleg emállapotáról szólö jelentésében 1874-ben :
líti fel a közoktatás
»Az igazgatóságra Fekete Károly, az intézet eddigi első tanárában oly erőt siker ült megnyernem, ki bel- és külföldön
e szakmában szerzeít ismereteinek bőségével ifjabb erőt s
kegyeletes ügy buzgalmat párosít, kinek fokozott tevékenységétől az intézetnek mielqbbi s minél nagyobb mérvü felvirágzása várható.«
(59. 1.) A minister nem csalódott. Az
az intézet érdekében,
új igazgató buzgalommal müködött
de nem sikerült neki a Zsigmondovits igazgatósága alatt
elmérgesedett kedélyeket végleg lecsillapitani. Csak a 80-as
években tudta kivivni azt, hogy a tanári testület tagjai közt
feszültség ne legyen s igy nem csoda, hogy néha-néha
bizalmatlanságot
táplált egyesek irányában'. Állását nagyon
nehéz körülmények
között vette át. Reászállt a nyugdijazott igazgató családjának neheztelése s e nehéz helyzetben
s a többszörös gyanusitások mellett valóban nem' könynyü feladat volt az intézet ügyeit kormányozni. Igazgatóságának kezdetén megnagyobbittatott
az intézet s egyik
szárnyához toldalék épület lett felemelve, melybe az időközben felállitott 8 osztály lett elhelyezve. A tanerő szaporitásnak ismét szüksége forogvan fenn, ujabb gyakornokok
vetettek fel s ekkor léptetett életbe az 1879. évi ideiglenes
utasítás, a leendő siketnéma tanítok szakképzettségének
iniként leendő eszközlése iránt. A javaslat tőle eredt s vi-
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szont ő is dolgozta ki azBAútasitást,
ministerium elfogadott s jóváhagyott.

mit azután

a magas

Mint fiatal igazgató az 1874-ben tartott II. egyetemes
tamtói
gyülésen felolvasást tartott asiketnémák
tanításáról
a népiskolában czim alatt. Felolvasását zajosan megéljenezték. Később ugyanezen dolgozatát az 18~6. évi értesitöben atalakítva közzétette. Az átalakitás igen len eges s tulajdonképen nem is sokat hasonlitaz eredetihez, csak a czimben. Egyéb
munkái nem is jelentek meg külön nyomtatásban. Eszméit a
felterjesztésekben s az évenkint nyomatni szokott értesilökben írta le s éppen a legutolsó időben kezdett bele egy
nagyobb módszertani munkába,
melyet azonban el nem
. készíthetett s csak egyes töredékek maradtak hátra.
1882. elvesztette szeretett nejét. A csapás nagyon lesujtotta s sok ideig tétlenné tette. Alig ünnepelte meg ekkor
negyvenéves szolgálati jubileumát, midőn az ég e szenvedést mérte rá. De kötelesség érzete nem lankadt el végképen.
Sőt. a családi gondoktól megmenekedve,
most kezdett el
ujra tevékeny lenni s csak ez idő óta tanulmányozta a phophvsiologiáját
s azok
netikát s az emberi beszédszervek
működését annyira, hogy e tekintetben első rangú helyet
biztosított magának.
Feléledt tevékenysége alkotni vágyott, kölönösen azon
idő óta, mikor hivatkozva 45 évi müködésére,
lemondani
akart, de ezen lemondást a magas miniszterium
el nem
fogadta. Önbizalmát erősen sarkalta azon tudat, hogy tőle
még sokat várnak s ekkor kezdett hozzá fogni tulajdonképen azon nagy feladathoz, hogya váczi intézet ugy külsö,
mint belső szervezetével európai szinvonalra emelkedjék.
Czélját már nem tudta megvalósitani bekövetkezett
halála
miatt.
1887. év nyarát avval töltötte el, hogy külföldre utazott s különösen Svájczba. Ez utazás tapasztalatait dióhéjban megírta e lapok mult évi folyamában, ez azonban csak
futólagos megérintése volt a tapasztalatoknak. Ez utja alkal- .
mával fogamzott meg benne az a gondolat, hogya váczi
intézetet némileg ipariskolává fogja fejleszteni s e czélból
mühelyeket létesített az intézetben magában. Annvita szivósan ragaszkodott ez eszméjéhez, hogya magas kormányt
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is megnyerte ennek s igy szepternber havában be is költözte tett asztalost, szabót, csizmadiát és esztergályost.
Ezen intézkedésévei,
melynek még csak kezdetén van
az intézet, jövöben bővebben fogunk foglalkozni, most csak
azt jegyezzük meg, hogy az eddigi eredmény nem felel meg
a hozzá kötött várakozásoknak
se mellett még is tetemes
költségbe kerül.
Ugyancsak svájczi utjanak volt eredménye az is, hogyBA
a külön álló tantermek eszméjét elfogadta s azok czélszerüségéröl meggyőződött.
E javitást s haladást a jobb felé sok eszmecsere után
tette némileg magáva s mikor legelőször került szöba a szokott tanári tanácskozmányokon,
annak határozottan ellene
nyilatkozott azon nézetet táplálván,
hogy az együttes tanítás mellett a tanárok egymást serkentik s buzdítják a munkára. Nem vette figyelembe azt, hogy éppen az együttes
tanitás következtében előállt hangzavar hat annyira ingerlőleg az idegekre, hogy ez által nyugodt tanítás alig volt
képzelhető. Az 1887/88-ik tanévben végre engedett a sürgetéseknek, sőt önmaga inditványozta,
hogy egyelőre még
a hálótermek s ebédlő felhasználásával
is minden osztály }
külön helyiségben legyen elhelyezve. A tanév közepén pedig az uj tantermek létesítése elkerülhetlenné válván,
odahatott, hogy az intézeti bennlakást élvező tanárok lakpénz
iIletményeiket megkapják a természetbeni lakás helyett s az
ez által nyert szebak átalakittassanak tantermekke.
Ez iskolai év kezdetén már minden osztály külön helyiséget nyert s e fontos intézkedés életbe lépett.
Ugyancsak az javaslata folytán szüntettetett be azon
abnormis állapot is, hogya gondnok, .a ki a gazdasági ügyeket vezeti felelősség mellett, ne a városban, hanem az intézeti épületben lakjék, hogya
szükséges felügyeletet a cse- .
s minden perczben gyakorolhassa.
Iédség felett akadálytalanul
Mindezen intézkedések
kezdetét képezték egy jobb
időnek, melyben a régi traditiok megszüntével
a haladás és
)
tökéletesedés vetette meg alapját.
Ezen tevékenysége
közben meghülés következtében
betegeskedni kezdett. Baját kezdetben fel sem vette s a sürgetésre, hogy kérje ki az orvos tanácsát azt válaszolta mindig, hogy » majd segit maga a természet.« A természet azon-
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ban nem birt segiteni. Már október hóban ágyba szögezte
öt a rohamosan kifejlődő betegség s ez az ágy halotti
ágyává lett.
Betegsége alatt a legnagyobb türelmet tanusitotta. Fájdalmakról csak az utolsó hetekben panaszkodott.
Ereje azonban rohamosan gyengült, mert enni nem
tudott s mihelyt erőltetni akarta az evést, laz jelentkezett
nála. Teljes étvágytalansága nagyon aggasztotta környezetét, a kij} hosszu rábeszélés után kieszközölték beleegyezéséL, hogy az orvosok ál tal megvizsgáltassa
magát. Segitség
azonban nem létezett számára.
A sors könyvében ugy volt megirva, hogy tevékenysége tetőpontján állva, munkálkodásának
gyümölcseit már
ne élvezhesse. Deczember végső hetében már halálát várták, de erős idegzetét nem birta a halál oly kÖnnyen legyőzni. Ekkor azonban már többször önkivületben
volt.
Eszméi összezavarodtak s néha értelmetlenül s összefüggés
nélkül beszélt. Betegsége ideje alatt is szüntelenül érdeklődölt az intézet ügyei iránt s naponta megkivánta, hogy jelentést tegyenek neki az előfordultakról.
Gyakran bebivta e sorok iróját s elmondta, hogy miképen fogja felgyógyulása után az intézetet átalakitani s
szinte emelkedett az ágyában, mikor ecsetelte az ujitásokat.
Szemei csillogtak s arcza kipirult. De' e lelkesedés ártott
egészségének, mert utána mindig nagyobb foku bágyadtság vett erőt rajta.
Ujévtöl kezdve már csak haldoklott. Ritkán voltak világos pillanatai s ezek is csakperczekig
tartottak. Az erős
küzdött az életért, de hiába.
szervezet képzelhetlenerővel
Jan. 11-én délután 3 órakor majdnem 12 napi haldoklás után végre kiszenvedett.
Vele sirbaszállt a Schwarezer család ezen oldalágának
utolsó férfia. Ez ág a váczi intézetben] ennek keletkezése
óta majdnem szakadatlanul dominalt. 1805 óta Schwarezer
Antal a beteges Simon Antal helyett ugy szólván a tényle-'
ges igazgató volt, 1808-1834.
tényleg s névleg is ő vezette
az intézetet s szerzett nemcsak magának, hanem az intézetnek is ugy az országban, mint külföldön
jó .hirnevet.
1845-1855-ig
Kollonits Antal, a ki:a még most is élő
Schwarezer Antöniát birta nöül, volt az igazgató s ez időben
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már Fekete is tanár volt s később mint [már emlílök igazgató is lett. A család szakadatlanul tagja volt az intézetnek
a mostani igazgató haláláig.
Ezen rövid életrajz után] nézzük közelebbröl
Fekete
Károlyt, mint szakembert és igazgatót.
Ha azt mondanók,
hogy ő már azon percztöl kezdve,
melyben az intézet tanára lett, azonnal a német módszer
híve volt, valótlant állitanánk. 1842cben még nem volt csak
8 éve, hogy Schwarezer meghalt s abban az időben még
elengedhetlen
követelmény
volt, hogya:
siketnémák
jól
jelölni is megtanuljanak.
Ez volt a módszer nagyobbára
még a németországi iskolákban is s a hazai alkalmazkodott
ehhez. Azt sem mondhatnók, hogy emanczipálta már magát a gramatikusok
befolyása alól. Hillnek korszakalkotö
műve nagyon későn - érkezett el hozzánk, [semhogy képes
lett volna már a negyvenes években is olyan változásokat
idézni elő, mely a jelnek lehetőleg kevés tért engedjen s
mely a nyelv tanítását a természetesnek megfelelöbben alakítsa át.
Még az ötvenes években semtalálunk
semmi kisérletnek nyomára, mely akár az ő részéről, akár más által történt volna. Valjon tétlenül töltötte-e ezt az időt? Nem mondhat juk. Hisz éppen az ötvenes évek vége] felé járt ki kül-·
földre s többek közöttekkor volt Amerikában is. Azonban, hogy
mit tapasztalt itt, arra nézve semmi határozott nyilatkozatot;
melyet jobbára
vagy feljegyzéseket nem tett. Első munkája,
külföldi irók tanulmányozása. nyomán irt meg, nem volt a
nyilvánosságnak szánva. Hivatalból készité el s ha a kéz"
. irat másolata nem volna kéznél nem is tudnák, hogy miröl
van benne szó. Az intézet reorganisatiója volt a helytartó
tanács által tervbe véve s evégből bízták meg a tanári kart
melyet azután ő magára vállalt.
a tervezet elkészítésével,
Következtek az alkotmányos mozgalmak s ugy az invalamint az ő tervezetéresem
tézet" átalakitása -elmaradt,
történt többé hivatkozás.
- Az intézet tantervei évről-évre - alig mutattak .fel egy
kis változatosságot.:
Igy nem található fel semmijnyoma
annak egész a hatvanas évek végeig, hogy a mödszerjavitása tekintetében történtek-e egyes kisérletek. Feltehető,
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hogy szóbeszéd tárgyát képezte ez a tanári testület egyes
tagjai közt, mert Zsigmondovits Mihály igazgató hivatkozik
a német módszer előnyére is egyik felterjesztésében,
de
azoknak alkalmazását nem tartja - a magyar nyelv sajátságait tekintetbe véve, - kivihetőnek. Mennyi része volt e
szorgalmazásban Fekete Károlynak, azt csak sejteni, de biztosan állitani nem lehet.
Még azon rövid utasitásat
is, melyet HiII nyomán irt
akkor, a midőn 1868-ban a budapesti tanitöképzö
intézetben előadásokat tartott, csak idegen eszmének kell tekintenünk, mert az csak rövid kivonat Hill 1840-ben megjelent
Ugy tetszik, hogy még ez ideig nem
nevezetes müvéböl.
foglalkozott behatóan asiketnémák
tanitásával,
mert az ő
képességeit tekintve ez az időszaka életének - a gyakorlati tanítást leszámitva - meddő volt.
E meddőség oka két körülményre
vezethető vissza.
Első az volt, hogy nézetei nek csak is a nyilvánosság utján,
- tehát önálló mü, vagy hírlapi czikkek utján, - adhatott
volna kifejezést, második pedig az, hogy a tanári teendők
mellett el volt foglalva a számvevői dolgokkal is, a melyek
elrabolták azt az időt, a mit czikkek, vagy munkák megirására fordithatott volna.
Tevékenysége tulajdonképen igazgatóságával kezdődik.
Alig foglalta el az igazgatói széket, már is segélyt kapott,
hogy a bécsi világkiállítast
meglátogathassa. Ezt meg is tette,
de tapasztalatait ismét nem jegyezte fel s igy· annak semmi
nyoma sincs. Vajjon ekkor kapta-e meg az eszmét, mely őt
a német iskola hivéve tette, nem tudjuk. Ha igen, még rendithetlen hive nem lehetett, mert az intézetben még i880-ban
sem volt ritka a jelelés.
Igazgatósága alatt az intézet kétszer is kibövült,
Itt
némileg ellentmondást
találunk' elveiben,
a mennyiben
még akkor, midön az első építkezések voltak, az intézet
megnagyobbítása ellen nem voltak kifogásai. Ujabb időben
pedig határozottan a kisebb számunövendékekkel
biró intézetek mellett nyilatkozott.
Már a régebbi időkben is ajánlotta a váczi intézet
deczentralizatióját és még is néhány évvel később ujra csak
a kibövités mellett volt, a mikor a meglevő helyiségek mellé
meg külön rajz-, kézimunka- és tornaterem épittetett. Éle~
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tének utolsó éveiben már határozottan a német iskola hive
volt. Látta azt, hogya
jel mellözésével
is igen szép, sőt
jobb eredmény érhető el, mint annak felhasználásával
s ez
annyira Iellelkesitette, hogy már a tulzásba is átcsapott.
Nemcsak azt á:llitolta, hogy a siket néma beszélni megtanulhat, hanem még a perfekt tiszta kiejtést s hangsulyozást sem tartotta kivihetetlennek. Nem mondhatjuk,hogy
némi hangsuly nem használható s nem dressirozható be a
siketnémánál, de viszont azt se mernök állitani, hogy igaza
helyes kiejtést
volt neki, midön oly tiszta phonetikailag
kivánt,a minöt a halló emberek használnak.
Eltekintve attól, hogya
hallók a hallás érzéke utján
igen könnyen elsajátitják a különféle kiejtést s utánozhatják
a tájszólásokat és tájhangsulyozásokat
is és még sem képesek még sok gyakorlás után sem a helyes hanghordozást
megtanulni, egy kissé tulhajtott követelés volna azt kivánni,
a hallóétóJ.
hogya siketnéma beszédje ne különbözzék
Tevékenysége az utolsó. három évben aszóhangok
képzésének meghatározására
irányult. Setéren
valóban
annyi tanulmányt tett, hogy vele senki versenyre nem szállhatott. Anémet,
franczia és angol phonetikai munkákat
áttanulmányozta
s ezek nyomán az évi értesitökben irt értekezéseket, a melyek igen becses megjegyzéseket tartalmaznak.
A terminus technikusok megválasztásában
nem volt
ugyan szerenesés és magyaros, de uttörö lévén jobbat nem
kivánhatunk
tőle. Ezen értekezések foglalják magukban az
irodalmitevékenvségét.
Egyike ezeknek külön lenyomatban is megjelent s czime : »A siketnémák oktatása a népiskolákban.«
Általános útmutatásokat
ad, hogy a néptanitö
mimódon értékesitheti a siketnéma idejét a népiskolában,
de ahhoz igen kevés, .hogy annak a nyomán a néptaníto
akár asiketnémaság
lényegével, a siketnémák tulajdonságaival megösmerkedjék, akár pedig azt eredményesen fogmelalkoztathassa. Ez volt átdolgozása azon Ielolvasásuak,
lyet a II. egyetemes tanítói gyülésre kidolgozott. A :többi
értekezésnek leginkább az emberi hang s annak képzése
képezi tárgyát. Ez volt kedvencz foglalkozása Fekete Károlynak. Ennek rendelt alá mindent s azt követelte, hogy minden osztály a lehetőleg kimeritően alkalmazza. Emellett
persze néha természetellenes mödokat is ja vasolt. De a szak~
ö
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ember az ilyen követelményeken könnyen túl teszi magát s
hasznára fordilja az életre való eszméket, a miket az értekezések tartalmaznak.
.
Igenöhajtandö
lett volna, hogy
mint igazgató ne
mentessék fel a tanitás kötelezettsége alól. Ha elméletileg
helyesnek vélt eszméit és eljárását gyakorlatilag is keresztül vitte volna, a kkor azok sokkal több realis becscsel birhatnának.
Igy csak ideáknak
tekinthetjük
öket, a' melv után
törekedhetünk ugyan,de a melynek megvalósulása sokolyan
mellékkörülménytől
függ, a minek elkerülése nem áll hatalmunkban.
Fekete Károly teoretikus volt, a ki eszméinek keresztülvitélét másra bizta, s önmaga nem tudta azoknak hitelét
megalapitani és megszilárditani.
, Innen megfejthető az a kétkedés is, melyl'yel azokat
fogadták.
_
végig tekintünk hoszszu életpályáján, el kell ismernünk, hogy nehéz küzdelmeket
kellett kiállani, de azt ta-'
pasztaljuk, hogy mikor kezében volt a győzelem, nem használta azt ki teljesen. Mint igazgató eszméinek maradandó
ernléket biztosithatott volna az által, ha azokat összeszedve
egy munkaban kiadja. Ettől azonban még a legutolsó idővágy szálben is vonakodott. Halálos ágyán munkálkodási
lotta meg, de ekkor már látszott rajta, hogya test gyengülése mellett az ész is gyengülf.
.
" Gyakran sajátságos gondolatai támadtak. Igy a legutóbbi időkben, hogy az iparos tanonczokat elkülönözze a
növendékektöl,
falat akart· vonatni
az udvar közepén
keresztül.
.BA
Már beteg volt s ágyhoz szegezteőt a gyengeség, mikor
a tanári testület egyes tagjait felkérte arra, hogy asiketnémák számára olvasókönyvet szerkeszszenek.
Minő önmeg-EDCBA
tagadásába került neki az, hogy eddigi álláspontját feladja,
azt elképzelhetjük,' ha tekintetbe veszszük azt, hogy az
évről-évre megujuló sürgetéseket,
melyek minden év kezdetérielmondattak
avval utasitotta vissza, hogya növendékékre nézve sokkal jobb, ha önmaguk irják a tankönyvet.
Az utolsó években azonban ebből az álláspontból
engedett
egy keveset, mert az érvek ellen, a mit a tankönyv sürgetök
ö
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felhoztak, nem tudott elfogadható, ellenvetéseket
mondani,
Ekkor avvalodázta
el a könyv kinvomatasának
szükségességét, hogy még talán javitani való van azon a könyvön,
mielött nyomda alá menne. Ez az érve is nagyon meggyengült annak az ellenvetésnek sulya alatt, hogy jö tankönyv
sohasemlesz,
mert stagnalás nem létezik, demég a roszabb
is jóval többet ér a semminél. ,Halálos ágyán - tán jóvá
akarta tenni. vonakodását, - arra kerte a testületet, hogy
még ez iskolai év végeig elkészítsék az olvasókönyveket.
Az eleget teendő kéreimének elkezdett dolgozni.
_
A szakembert vázolluk röviden e sorokban, nézzük
most még az igazgatót.
Első tekintetre mindenkit képes volt megnyerni megjelenésével. Modora kellemes volt s bármely idegen látogatta
meg az intézetet, el volt ragadtatva szívélyessége állal. Még
azok is, a kiket kénytelen volt elutasítani, nem lévén hatalmában, hogy rajtuk segítsen, megnyugtatva távoztak el tőle.
Mindenki tisztelte és becsülte öt. A leendő siketnéma-tanitoknak olyan lelkesen beszélt a siketnéma ügyről, hogy azok
, lelkesülve a mondottakon kezdték meg a nehéz, pályát. Roboz József az aradi siketnéma-iskola igazgatója .egvík levelében, a melyre a boldogult igen büszké volt, azt írta, hogy
a siketnémaügy
fellendülését Aradon az ő lelkesültsége
hozta 'létre.
Tudott gyujtani és lelkesiteni.
Magában a váczi intézetben nem volt annyira szerencsés.
,~mileg
kényelemszerető
-lévén megelégedett avval,
...hogy a rendeletet kiadta, de az után ritkán nézett, hogy az
"
valóban teljesItve lett-eo
Ha .azután azt tapasztalta, hogy tanácsát nem fogadták
meg" haragra lobbant s ilyenkor gyakran elragadtatta magát
Utasitásai s makacssága,
melylyel ezekhez ragaszkodott
egyideig, többször hevesebb eszmecseréket idézett elö: Ne~
s néha
hány héttel később már engedett követeléséböl
pen az ellenkezőjét állította annak, a mit előző alkalommal
mondott.
Egy iskolai évben 5-6 féle módot is' ajánlt s ugyanannyiszorBAátalakittatta volna a könyveket s néha igazán nem
tudta .senkisern, hogy mit kellene tenni. ,
"

ép~
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Heves természetű
levén, az ellenmondásokat : néha
keményen ostorozta, még akkor is ha nem volt igaza.
Dicséretére legyen mondva, hogy hevességét megbánva
elismerte, hogy nem helyesen telt s a megbántottal kibékitette magával.
Igy sikerült neki az intézetet vezetni, annélkül,
hogy
nagyobb összeütközések történtek volna.
Halálát öszintén fájlalta mindenki. A megrenditő esetben elfeledte mindenki a nehézségeket, a mik közte s az
igazgató közt fennforogtak s csak arra az egyénre gondolt,
a ki oly hosszu ideig vezette az intézet ügyeit s a ki mégis
mindenkinek jóakarója volt.DCBA
H azai
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Fájdalmas veszteség érte intézetünket f. hó 11-én: Fekete Károly igazgatónk, szent ügyünknek
47 éven át - 31 évig mint tanár, 16 évig mint igazgató - volt
harczosa s lelkesült bajnoka, délután 3 órakor hosszas szenvedés
után elköltözött az élők sorából. Váratlanul nem ért e veszteség,
tudtuk, hogy az életerős test hiáha küzd hónapokon át, láttuk
napról-napra a hanyatló erőket. A halállali vivódás végre beállt
hosszas volt ez és rettenetes s végre is meghidegült a test gyászba
boritván íntézetünket. Nem e hely lévén hivatva érdemeinek méltatását felölelni, csak is végső tisztelet-adása lefolyásának felernlitésére szoritkozom. Közvetlen a bekövetkezett haláleset után a
tanári testület értekezletre gyült egybe, hogy a teendő lépéseket megállapítsa s hogy benső. szivbeli gyászának külsőleg is kifejezést
adjon. Az értekezlet után a családnak testületileg fejezte ki részvétét. 12-én délelőtt 11 órakor ejtetett meg az orvosi bonczolás,
mely idült zsugorodó májlebnak
(Cirrhosis hepatis chronika) s
idült gyomor-hurutnak
- gyomor fekéyesedéssel - konstatálta a
halál okát. A diszes ravatal az igazgatói lakás gyász lepellel bevont salonjában volt felállitva, melyet számtalan koszoru ékesitett.
A tanári testület, a boldogultnak hervadhatlan érdemei elismeréseül
babér koszorut helyezett a ravatalra, melynek széles fekete szalagján e felirat volt olvasható: "Szeretett igazgatójának, a
tanári testület." Diszes koszorut küldött - kamelia babérlevelekkel - az "Egyesült Casino-Kör", melynek szintén éveken át volt
igazgatója; valamint a takarékpénztár
is. A családon kivül az
• Egyesült Casino-Kör" és a tanári testület is adott ki az intézet nevében gyász-jelentést. A "tanári testületé igy szólt: - A
siketnémák kir. országos tanintézete nevében mélyen megszemerodott szivvel jelentjük felejthetlen emlékü F e k e t e K á r o l y igazgatónknak,
folyó hó: 11-én délután 3 órakor, tanárkedásának
-

F e ke te

K á r o ly

te m e té s e .

79
47-ik, igazgatóságának
l6-ik s tevék ény életének 67-ik évében;
hosszas szenvedés s a halotti szentségek ajtatos felvétele után
történt gyászos elhunytat. A boldogultnak
hült tetemei e hó
l3-án délutáni J/24 órakor fognak asiketnémák
kir. orsz. intésirkertben levő családi
zetében beszenteltetni s a középvárosi
sirboltba örökEDCBA
nyugalomra tétetni. Az engesztelő szent-mise áldozatok folyó hó l4-én d. e. 8 órakor fognak a felső-városi plebánia templomban
a Mindenhatónak hemutattatni. Vácz, 1889.
! A siketnémák kir. orsz. tanmtézejanuár 1l-én. Aldás porairaBA
tének tanári testülete. A temetés január 13-án ment végbe óriási
részvét mellett, testületek, magánosok jöttek a köztiszteletben
álló férfi iránt a végtiszteletet kifejezni. A magas miniszteriumot
Kárffy Titusz ministeri tanácsos s Szalay Imre osztály tanácsos
urak képviselték. Ott volt Grünberger Lipót is a budapesti orsz.
izr. siketnéma intézet igazgatója az intézet egyik tanitójával
Tolnai J. Bélával. A boldogultnak régi tanítványai közül többeket
láttunk a temetésen, nevezetesen Endlich Józsefet, Oros Kálmánt,
Wirdisch Károlyt,· Atyimovits Pétert, Homolka Györgyöt és Reich
Vilmost stb. Délután 5 óra volt, midőn a nehéz kö.örök hazájára
a sötét sirboltra reá borult, hogy elfödje a siketnéma ügynek
hosszu időn át volt e hű szolgáját. Sirboltja fölött jelenleg életnagyságu mellszobra áll, ez Kammermayer (Káldor) siketnéma
szobrász munkája, mosolyogva tekint az előtte megálló egyénre,
mintegy azt mondva .közös sorsa ez minden embernek".
A k o l o zs v á r i
s ike tn é m a
is ko lá t
hathatósan
támogatják,
ugy anyagilag, mint erkölcsileg az erdélyrésziek, ujabban is özv.
Gróf Teleki Miksáné úrnőtől 50 frt adományt kapott, valamint a
kisegitő takarékpénztár
választmánya - Kőváry László inditványára - a siketnéma intézet alapitói sorába lépett.
F e ke te K á r o ly
halálával a váczi kir. siketnéma-intézet
igazgatói állása megüresedvén, az egyelőre még be nem töltetett.
Az igazgató teendők ideiglenes vezetésével Krenedits Ferencz legiődsebb tanár bizatott meg.
G y á s zi s t e n i - t i s zt e l e t F e k e t e K á r o l y é r t . Azaradi siketnémaiskola igazgalósága Fekete Károly lelki üdveért f. hó
-ángyászisteni-tisztelet tartatott. - A Nagyszombatban
lakó siketnémák
ugyancsak gyászisteni-tiszteletét
szolgáltattak Fekete Károlyért.
Valóban szép példáját mutatták ezek a boldogult iránti háládatosságuknak.DCBA
y

K ü lfö ld i s z e m le .
A
" B la tte r
fü r
T a u b s tu m m e r !b ild u n g "
deczember 1-ről a
következő tartalommal jelent meg : Unnepi üdvözlet. Töpler F.-től.
- A berlini kir. siketnéma intézet. Walthertől. A nyelvtanitás
a braunschweigi polgári iskolánál. Schlott G.-től. - Közlemények.
A deczernber 15-iki szám egész terjedelmében a berlini siket
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néma-intézet
100 éves fenállásának jubileumával
s a jubileum
alatt lefolyt .ünnepségekkel
foglalkozik, TöplertőJ. Deczember
1-én volt 100 éve, hogy az intézet megnyittatott
s 3-án ünnepelték meg jubileumát. Nagyszerü ünnepe volt ez a porosz siketkülsőleg is fényben ragyogott
néma iskolák ezen anyaintézetének,
az uj állami épület. Az intézet homlokzatán fenyü galyaktól körülvéve ragyogott ez a szám: 100, aranyból készülve. A lépcsőház,
fel a második emeletig egész virág-erdőt képezett, mely között több
helyen táblákra irt alkalmi mondatok voltak láthatók. Különös
szép volt az aula, hol minden irányban . fenyő lombak voltak s
falán a 3 császár koszorukkal körül vett mellszobra tűnt a belépóknek szemei elé. A szónok emelvény mögött, bizonyos magas-:
ságban az intézetalapitójának,
Eschkének zöld koszoruból készitett neve volt látható, alatta pedig jobb és baloldalról anémet
siketnéma oktatás két öreg mesterének neve: Heinicke-é és HiU-é.
Délelőtt fél 1-1órakor léptek az intézet növendékei az aulába,
nagyszáma, a növenhol nemsokára anémet
siketnéma tanítók
dékek szülői s az intézet előbbi növendékei közül számosan egybegyültek. Épen 11 óra volt, midőn Frigyes Lipót királyi herczeg,
udvari marschaljától s adjutansától kisérve megjelent, kit a kultusmínister dr. Gottler fogadott, az aulában pedig egy leány-növendék üdvözölte az intézet növendékei nevében. Miután a herezeg
megköszönte az üdvözletet Gottler minister lépett a szónoki emelvényre s szép beszédben a siketnéma-intézetek
keletkezését sa
siketnémák tanitását ecsetelte, mondja többek közt]: Mi minden képzelhető siketnérnat vallásos, erkölcsös emberré, .a polgári
társadalom hasznos tagjává akarunk nevelni. Látszólag kevés
és mégis végtelen sok. Kevés, mert a czél nem 'emelkedik jajnépiskola feladata fölé, - sok, mert a czél egy érzék elvesztése
daczára és a hiányzó nyelvnek daczára eléretik. - 'Majd felolvasta azon legmagasabb kitüntetést,
melylyell~Walthernak,
az
intézet igazgatójánaka Hohenzollern házirend lovagrendjét, Töpler
első tanitónak a negyedik osztályn koronarendet s Zieme György
gazdának a Hohenzollern házirend birtok keresztjét adományozta
őFelsége.
A minister után az igazgató Walther "[tartá meg ünnepi
beszédét, majd egy fiu növendék Töplernek ez alkalomra irt
hangulatos
költeményét mondta el. Ezután :a: német:siketnéma
.
tanítók seniora Rode efferti igazgató vette át~a szót.
Disz albumot is adtak..ki.. mely igazán mesteri mű. Az album 82 a berlini siketnéma-intézet előbbi tanitóinak, 19 a mostanítóknak és 4 gyakornok nak az arczképét is tartani rendesBA
talmazza. Ez albumot Rode nyujtottaát
az intézet jelenlegi igazgatójának
Walthernek, ki meghatottan mondottjköszönetet,
.Az ünnepségeket végül nagyszerü bankett fejezte be, a toasztok nagyszámával füszerezve.
Nyomatott Váczon, Mayer Sándor könyvnyomdajaban.

