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A vakság a dolgoktól választ el, a siketség az emberektől - mondja Jim, és amikor beszél,
nemcsak a szája jár, hanem a keze is. Az Egyesült Államok és a világ egyik leghíresebb
műszaki egyeteme, a Rochester Institute of Technology (RIT) keretein belül működő NTID
vezetői és oktatói számára természetes, hogy egyszerre szólnak azokhoz, akik hallják őket és
azokhoz, akik nem. A National Technical Institute for the Deaf - Siketek Országos Műszaki
Intézete - ezerkétszáz hallássérült diákot készít fel arra, hogy ne csak megtalálja helyét az
életben, de az a hely jó is legyen.
Az NTID diplomásainak több mint kilenctizede azonnal a végzettségének megfelelő munkát
kap. Kétharmadukat felszippantja az üzleti alapon működő munkaerőpiac, sokan az
oktatásban (nem csupán a hallássérültekében!) vagy nonprofit szervezetekben találnak állást,
csaknem minden tizediket a szövetségi vagy a helyi kormányzat foglalkoztatja. - Nem elég, ha
a siketek ugyanolyan jól képzett mérnökök vagy kutatók, mint halló társaik. Nekik még
jobbaknak kell lenniük, hogy a társadalom "elnézze" nekik a más területen óhatatlanul
meglévő hátrányukat - magyarázza Jim, miközben a látogatóban lévő washingtoni magyar
nagykövetet, Simonyi Andrást a robotikai és automatizálási laboratóriumból átkíséri a
digitális képfeldolgozás tantermébe.
A nagykövet azért van itt, mert az NTID öt éve egy magyarországi projekt részeként
segítséget nyújtott a hallássérültek magyar általános iskoláiban tanító tanárok számítógépes és
internetes felkészítéséhez. A Soros Alapítvány és az Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara,
az AmCham támogatását élvező programot Rochesterben sikerként tartják számon, és a
Magyarországon megfordult pedagógusok és oktatásszervezők dicsérik az ott tapasztalt
hozzáállást. Mást nem nagyon dicsérhetnek, hiszen a magyar siketeknek és nagyothallóknak
nem hogy egyetemük, de gimnáziumuk sincs. A diákoknak a leghízelgőbb statisztika szerint is
csak 15 százaléka végez középiskolát, a diplomásokat pedig minden szakember név szerint fel
tudja sorolni - nincs nehéz dolguk, maroknyian, ha vannak.
Megfelelő oktatási háttér hiányában a legtöbb súlyosan hallássérült fiatal eleve
rokkantnyugdíjasként kezdi a felnőtt életet, és jó esetben is csak alacsony szakértelmet
kívánó, gyengén fizetett kétkezi munkát kap. Vagyis jó esély van rá, hogy évtizedeken át
segélyekre szorul, ahelyett, hogy megállna a maga lábán, és adófizető polgárként hozzá tudna
járulni a társadalom céljaihoz. Amerikában ugyanez volt a helyzet - a hatvanas évekig, amikor
a kongresszus végre pénzt és törvényi hátteret biztosított a fogyatékosok képzésére. Ma már
nemcsak Rochesterben, de a fővárosban és a nyugati parton is vannak siketek oktatására
szakosodott felsőoktatási intézmények, és a probléma, ha nem is szűnt meg, kezelhetővé vált.
Tóth Egon, a Hallássérültek Budapesti Tanintézetének igazgatója azt mondja, két volt diákja
is megpróbált kikerülni az NTID-re. A felvételi követelményeknek megfeleltek, de nem tudtak
ösztöndíjat szerezni. Pedig az RIT diplomája világszerte garancia, és alighanem már néhány
ott végzett siket mérnök is megváltoztatná a magyar cégek szemléletét. - A siket mérnök jó

mérnök - mondja az egyik professzor, és azt is hozzáteszi, hogyan lehetne más, ha az RIT-n
végzett?!
Jim - James DeCaro - amellett, hogy az NTID professzora, egyben a PEN-International, azaz
a hallássérültek középfok feletti képzésére szakosodott nemzetközi szervezet igazgatója is. Az
NTID tanárai a Nippon Alapítvány évi négy és fél millió dolláros támogatásával Japánban,
Kínában, Oroszországban, a Fülöp-szigeteken, Horvátországban és Csehországban
kapcsolódtak be a siket és nagyothalló egyetemisták oktatásába. Szívesen megtennék
Magyarországon is, ha lenne kit tanítaniuk.
Ehhez az kell, hogy a potenciális diákokat idehaza ne tekintsék legfeljebb asztalosnak,
varrónőnek vagy bőrtárgykészítőnek alkalmas, nemcsak egyvalamiben, hanem általában is
fogyatékos embereknek. Ha a speciális általános iskolákban legalább a legjobb képességű
gyerekeknek meg tudnák tanítani az angolt (esetleg a németet), megnyílhatna az út nemcsak
az amerikai, hanem az európai tanintézetek felé is. Ez még mindig sokkal hatékonyabb lenne,
mint a számításba jövő viszonylag kevés diák kedvéért otthon kiépíteni a teljes oktatási
infrastruktúrát: a tanulókorban lévő fiataloknak általában csak 0,1 százaléka siket vagy súlyos
nagyothalló.
Az NTID-ben az élőbeszédtől a jel-nyelvig minden létező kommunikációs formát használnak,
és a tanárok általában maguk is elsajátítják a siketekkel való érintkezéshez szükséges
készségeket. Így is száz főállású jeltolmácsot foglalkoztatnak, ami önmagában is horribilis
kiadás. Az 1200 diákot évente 57 ezer órában külön korrepetálják - erre azért van szükség,
mert a siket és súlyosan nagyothalló tanulóknak általában nemcsak az élőbeszéd okoz gondot:
az írásbeliségben is 4-5 évvel társaik mögött járnak. Az NTID kifejlesztett egy olyan
számítógépes programot, amely a beszélt nyelvet automatikusan írásos szövegre fordítja - így
a diákoknak az előadások után azonnal rendelkezésükre áll az anyag.
A rochesteri módszerben az is rokonszenves, hogy az NTID "hallgatói" az RIT 15 ezer halló
diákjával együtt élnek, sportolnak és szórakoznak. Ez nagyon fontos, hiszen a
hallássérülteknek az egyetemi évek alatt azt is el kell sajátítaniuk, hogyan tudnak boldogulni a
hallók között. A légkör barátságos és könnyed, a hangsúly - mondja Jim - azon van, amit meg
lehet tenni, nem azon, amire a siketek nem képesek. Az NTID-nak világviszonylatban is
egyedülálló siket táncegyüttese és színházi társulata van. Az egyik legfontosabb amerikai
technológiai kutatóközpontnak számító RIT 520 hektáron terül el, maga is valóságos kisváros
- közben a New York állam északnyugati részén, az Ontario-tónál fekvő Rochester az
Egyesült Államok egyik "legélhetőbb" települése.
Persze, mint Amerikában mindenhol, itt is találunk magyart. Az automatizálási és
félvezetőgyártási tanszék oktatója, Paul Stropko édesapja csaknem fél évszázada vándorolt ki,
ő már itt született. Erős nagyothalló, de beszéde teljesen érthető, és ő is könnyen olvas szájról.
Az IBM egykori mikroelektronikai mérnöke számára természetes, hogy a siketek egyetemi
diplomát szereznek, és teljes életet élnek. Szívesen tanítana magyarokat is, de ahhoz meg kell
tanulniuk angolul, mert ő sajnos nem beszéli édesapja anyanyelvét.
A laboratórium egyik berendezését ottjártunkkor éppen egy indiai fiatalember szerelte. Az
RIT halló diákjaként másodállásban, fizetségért segít az NTID-n folyó karbantartási
munkálatokban. Arra a kérdésre, hogy milyen társakat ismert meg a siketekben, széles
mosollyal és egyetemes jellel, felfelé mutató hüvelykujjal válaszolt.

