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Adalékok az erdélyi gyógypedagógia történetéhez

VIZI ILDIKÓ
Providencia Egyesület, Kolozsvár

Abstract: The Transylvanian Special Education constitutes the organic part of the Special 
Education from Hungary.  Its development and survival was possible due to the permanent 
redefinition of the needs and the demands, and also due to a great struggle.  The roots, the 
inheritance of our precursors and the professional traditions were decisive concerning the 
Transylvanian Special Education, and for its survival in the changing historical circumstances.  
The Transylvanian Hungarian Special Education and the related research-work sentenced to 
atrophy was always somehow belonging to the Hungarian Special Education and trying to 
maintain the relationship.  The article presents the efforts made for the development of the 
institutionalized education of the Hungarian and Transylvanian visually and auditory impaired 
people from the end of the 19th century till nowadays. 
Keywords: special education of the impaired children, social-historical circumstances, legacy 
of institutionalized care and education  

Tantum scimus quantum memoria tenemus.
Annyit tudunk, amennyit az emlékezetünk megőriz.

(Persius, Szatírák)

Az erdélyi gyógypedagógia a magyar gyógypedagógia szerves része. 
Fejlődését, megmaradását mindig a szükségletek felismerése, az igények 
megfogalmazása és a mérhetetlen küzdelem jelentette. A gyökerek, 
elődeink öröksége, a szakmai hagyományok, oly meghatározóak voltak az 
erdélyi gyógypedagógiára, hogy a változó történelmi körülmények között is 
sikerült fennmaradnia. Az évtizedekig sorvadásra ítélt erdélyi magyar 
gyógypedagógiai oktatás és kutatás mindig a magyar gyógypedagógiához 
tartozónak érezte magát és törekedett a kapcsolattartásra.

Magyarországon, a fogyatékosok problematikája, az elmaradt 
társadalmi-történelmi viszonyok miatt a XIX. századig, középkori 
színvonalon állt. Előfordult, hogy egy-egy fogyatékos gyermek tanításával, 
közvetlen környezetébe való beillesztésével Magyarországon is 
kísérleteztek. Erdélyben is hasonló volt a helyzet, ugyanis bizonyos típusú 
és számú fogyatékos individuális foglalkoztatásával megpróbálkoztak, de 
ezekről biztos feljegyzések nemigen maradtak. Az első hiteles adat néhai 
Babb János erdélyi görög katolikus püspök nevéhez fűződik, aki 1828-ban 
az erdélyi főkormányzószéknek küldött jelentésében így ír: 
„Erzsébetvároson van egy Bacsilla nevű szabadságra hazabocsátott huszár, 
aki a siketnémák oktatásához is ért. Ebbeli jártasságát egy odavaló 




