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A hallássérültek kolozsvári intézetének története 
 
 

Jelenteni jöttünk, hogy vagyunk, 
S bizonyságot tenni, hogy leszünk. 

(Szentimrei Jenő)  

 
  A művelődéstörténet iránti érdeklődés napjainkban új megvilágítást 
kapott, egyre inkább előtérbe kerül az a felismerés, hogy helyzetünk alapos 
megismerése elképzelhetetlen múltunk tanulmányozása nélkül. Múltunkban 
pedig igen fontos szerepet tölt be a művelődés, mely magában foglalja az ok-
tatási rendszerekkel kapcsolatos kérdéseket is. Ha nem ismerjük iskolánk 
múltját, történeti fejlődését, elődeink küzdelmes munkáját, nem élhetjük meg 
igazán iskoláNk jelenét sem. Önbecsülés nem lehetséges önismeret nélkül. 
Ugyanakkor a múlt ismerete nélkül nem körvonalazható egy egészséges jövő-
kép sem iskolánk számára. 
  Írásomban megpróbálom felvázolni a hallássérültek számára 1888-ban 
Kolozsváron megalapított intézet történetét, fejlődését a megalapítástól nap-
jainkig. Iskolánk 118 éves múltjának feltárásával megelevenednek az emberi, 
akarati erőfeszítések, a kitartás, a közösen vívott küzdelem és áldozatos munka. 
  Intézetünk célja mindig a hallássérült gyermekek iránt érzett felelősség, 
szeretet, tenni akarás volt, s talán ennek tudható be, hogy a Ceauşescu-időszak 
legsötétebb éveiben is a csodával határos módon, az isteni gondviselésnek 
köszönhetően megmaradtunk mint egyetlen önálló magyar tannyelvű iskola a 
hallássérült gyermekek számára Romániában. Iskolánk történetében öt kor-
szakot lehet elhatárolni: 

– az 1888–1918 közötti, 
– a két világháború közötti, 
– az 1945-től 1965-ig terjedő, 
– az 1965 és 1989 közötti, illetve  
– az 1989-től napjainkig terjedő időszakot. 

  Az intézetben az oktató-nevelő munka célja minden korszakban a halló 
emberek társadalmába való beilleszkedés elősegítése volt. Ennek eszköze pedig 
a hangos beszédre való tanítás, a halló emberek által használt hangbeszéd el-
sajátítása volt, csak a módszertani eszközök és eljárások változtak az idők fo-
lyamán. 

 



  Az első időszakban még a megújhodott német–osztrák módszer 
grammatikai és antigrammatikai irányzatai között folyt a beszédtanítás helyes 
útjának a keresése, kizárólag a vizuális és tapintási észlelésre támaszkodva. 
  A második korszakban aztán kialakult az említett szélsőséges irány-
zatoknak egyfajta kiegyensúlyozott szintézise, és kísérletek történtek az auditív 
csatornák (meglévő hallásmaradványok) beszédtanítás folyamatába való bevo-
nására. 
  A harmadik korszakban a budapesti Bárczi Gusztáv orvos-gyógy-
pedagógus professzor kutatásainak hatására megalakult az első kísérleti osztály 
intézetünkben, amelyben a Bárczi-féle hallásébresztési és hallásnevelési mód-
szer szellemében folyt a tanítás. 
  A negyedik korszakot már az önerőből létrehozott akusztikai kabinet 
létrehozása fémjelzi. Ez egyértelműen arra mutat, hogy a hallásmaradvány 
maximális kihasználása a hangbeszéd tanítási folyamatában központi kérdéssé 
vált, immár poliszenzoros beszédtanítási módszerről beszélhetünk. 
  Az ötödik korszakban már lehetőség nyílt arra, hogy intézetünk minden 
egyes tanulója hallókészüléket kapjon, ami nagymértékben növelte a hallássérült 
gyermekek tanulmányi teljesítményét, és átalakította személyiségüket is. Nyíl-
tabbá, vidámabbá, magabiztosabbá váltak gyermekeink. Az 1992–1993-as tan-
évtől kezdődően a hallás- és ritmusnevelés már önálló tantárgyként szerepel az 
intézet tantervében. Ugyanakkor a hallásnevelésnek fokozott figyelmet szentel-
nek a frontális és egyéni beszédtanítási órákon is. Így lehetővé válik a hang- és 
vibrációs észlelés fejlesztése mind a fülön, mind a törzsön át. A hallásnevelés fő 
célja a hangészlelés és a beszédmotorika közötti visszacsatolási rendszer kialakí-
tása, valamint a beszédkorrekció kialakulásának elősegítése. 
  Az 1992–1993-as tanévtől kezdődően az intézetben beindult az audio-
lógiai gondozás biztosítása is. Ezt az tette lehetővé, hogy 1991-ben az angliai 
Vöröskereszt és a Hallássérültek Angliai Szervezete egy többéves szerződést 
kötött a romániai Vöröskereszttel, az egészségügyi és a tanügyi minisztériu-
mokkal, és ezáltal lehetővé vált egy modern digitális rendszerű, audiométerrel 
és más technikai segédeszközökkel felszerelt audiológiai kabinet felszerelése és 
két gyógypedagógus kiképzése az audiológiai, hallásgondozói munkára. Intéze-
tünk munkaközössége nagy örömmel fogadta az angol szakemberek segítségét, 
az általuk tartott kiképzést, és főképpen azt a többnapos szakmai gyakorlatot, 
amit az angliai, nagy tapasztalattal rendelkező gyógypedagógusok tartottak az 
osztályokban és az óvodai csoportokban. 
  Ezeken a korszakokon keresztül tehát módszertanilag is követhetők a 
fejlődés állomásai a kisebb hanyatlásokkal együtt, az az út, melyet az intézet a 
megújhodott német–osztrák módszer szélsőségesen grammatikai irányzatának 
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alkalmazásától megtett a mai, hallókészülékre, illetve hallásnevelésre támasz-
kodó beszédtanításig. 
  A Hallássérültek Magyar Nyelvű Kolozsvári Intézetének munkatársai 
abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy ismerik az iskola múltját, megala-
kulásának körülményeit, a működésével kapcsolatos hagyományokat, elődeink 
kitartó munkáját. Az intézet megnyitásáról a kordokumentumok a következő-
képpen írnak:  
  „Szerény viszonyok között, minden ünnepélyesség nélkül nyitott meg az iskola 
1888. év szeptember 3-án, egy hétfői napon, a Közép utca (ma Deák Ferenc utca) alatti 
Hutflesz-féle ház emeletén, egy udvari szobában, Olgyay János tanár vezetése mellett. A kis 
szobában állott 8 süketnéma gyermek, kiket szüleik szorongó szívvel vittek oda, és könnyes 
szemmel hagytak ott. Mint a fészkükből kizavart félénk madárfiak, ijedt szemekkel néztek 
hol egymásra, hol a tanárra: nem tudták, mi fog történni velük. Hangjukat nem lehetett 
hallani, mert még nem volt, csak a szívük dobogása hallatszott. A tanár nem tarthatott 
nekik megnyitó beszédet, hogy bátorítsa őket, hanem megsimogatta orcáikat annak jeléül, 
hogy itt nem fogja őket senki bántani. Bemutatás, ismerkedés nem volt lehetséges közöttük, 
mert egyik sem tudta megértetni a másikkal gondolatát, csak egyet tudtak meg azonnal, hogy 
szerencsétlenségük közös, és ez volt az első vigasztalása szomorú lelküknek. Eddig a szülői 
háznál és mindenütt csak épérzéküeket látva, mindenik azt hitte, hogy csak tőle tagadta meg 
a természet a hallás és beszélés képességét; most mindegyik észrevette, hogy vannak társai a 
szerencsétlenségben, és mindegyiknek megkönnyebbült a bánatos szíve. A tanár kijelölte 
mindegyiknek a helyét és megkezdte az oktatást.” 

(Emlékkönyv, 1888–1913) 
  Iskolánk történetének kordokumentumait tanulmányozva fény derül a 
korabeli államvezetés, minisztériumok és városvezetés humanizmusára, kultú-
rájára, a sérült emberek iránti szeretetre és segíteni akarásra.  
  A fentiekből világosan látható a XIX. század végi kolozsvári polgári 
társadalom érzékenysége a szociális problémák iránt, s a sérültek megsegítéséért 
folytatott harc felvállalása. A közöny helyett az egymásra figyelés, a gyengébbek 
megsegítése, a szociális nehézségek átérzése, a humanitárius problémákban való 
aktív részvétel volt a jellemző. Mindezek hozzátartoztak a polgári társadalom 
értékrendjéhez. 
  A kolozsvári intézet a nyolc süketnéma gyermekkel körülbelül egy hó-
napig működött a Közép utca 6 szám alatt, majd a Külmonostor úti gróf Kún-
féle házba költözött. Öt év múlva, 1893-ban sikerült befejezni a bentlakással 
egybekötött intézet felépítését. Az ünnepélyes felavatás 1893. október 29-én 
volt, az intézet pedig november folyamán költözött át a Honvéd (ma Doro-
banţilor) utca 38 szám alatti épületbe. Öt évig tartó (1889–1893) kemény mun-
kának, az emberi összefogásnak és szeretetnek volt a jutalma ez a szép épület, 



amelyet a kis süketnémák a birtokukba vehettek. A gyermekekkel együtt örven-
deztek azok is, akik az intézet létrehozásán fáradoztak, azok is, akik filléreikkel 
járultak hozzá az építéshez, és azok is, akik szellemi munkájukkal segítettek az 
iskola alapításának. Ma a hallássérültek román nyelvű intézete működik az 
épületben. 
 Az első világháború kitörését követően az intézet működése nem volt 
zavartalan. Előfordult, hogy az iskolai évet később kezdték meg és hamarabb 
fejezték be, több tanár volt kénytelen katonai szolgálatot teljesíteni, az intézet 
épületét pedig többször használták hadicélokra. Mégis a tanulók létszáma csak 
kis mértékben csökkent, az 1914–1915-ös tanévben 79, az 1915–1916-os tan-
évben 84, a következő években pedig 60 diákja volt az intézetnek. A trianoni 
békekötés után a kolozsvári hallássérültek intézete – akárcsak a többi intézet – 
a román állam tulajdonába került. A háború előtt tanító gyógypedagógusok 
közül csak négy maradt meg az intézetben, akiknek komoly gondot jelentett a 
román nyelv elsajátítása. Ennek ellenére az igazgató nem utasított el egyetlen, 
felvételre jelentkező hallássérült gyermeket sem (megtörtént, hogy az I. osztály-
ban 42 gyermek szorongott), ugyanakkor elbocsátotta az iskola régi, kipróbált 
személyzetét, és helyettük új, tapasztalatlan személyeket alkalmazott. Ebben az 
időszakban kezdték bevezetni az iskolában a román nyelvű oktatást. Bár 
Románia 1923-ban kidolgozott alkotmánya garantálta a magyar nyelvű oktatást, 
ez a gyakorlatban csak részben valósult meg. Ebben az időszakban a tanulók 
létszáma elérte a 120-at, a tanároké pedig ezzel megfelelő arányban volt, 10-11 
személy oktatott az intézetben. Öt munkaműhely is létesült, a fiúk számára 
férfiszabó-, cipész- és asztalosműhelyeket rendeztek be, a lányok részére pedig 
egy nőiszabó- és egy perzsaszőnyegszövő műhelyt létesítettek. Az oktatás teljes 
időtartama ezekben az években nyolc év volt, hat év után a tanulók kétéves 
szakmai kiképzésben részesültek, és iparossegédként hagyták el az intézetet. 
  A második világháborút követően, 1945 után a Honvéd utca 37 szám 
alatti épületbe az addig Nagyszebenben működő román tannyelvű hallás-
sérültek intézete költözött. A háború okozta épületkárok miatt intézetünknek 
hosszú ideig nem volt saját otthona. 1945 és 1948 között működési engedély 
nélkül, alig néhány tanulóval az Augusztus 23 (ma Ion Brătianu) utca 24 szám 
alatti kereskedelmi iskola két helyiségében folyt a tanítás, és itt is voltak elszállá-
solva a hallássérült gyermekek. Az 1947–1948-as tanévben 11 tanuló volt az 
intézetben. Ebben a tanévben az iskola még nem kapott állami támogatást 
(csak az 1949. évtől lett az iskolának saját költségvetése), az iskola fenntartását 
a Magyar Népi Szövetség és a Demokrata Nőszövetség, valamint adományok 
biztosították igen szűkös körülmények között. 1948. április 25-én az iskola 
megkapta a működési engedélyt, és jogot arra, hogy az említett cím alatt 
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maradhasson. Nevét az Egészségügyi Minisztérium 8969-es rendelete alapján 
határozták meg: Siketnémák Magyar Tannyelvű Intézete. 1955-ben az intézet a 
Közoktatási Minisztérium hatáskörébe került, új elnevezése pedig Magyar 
Süketnémák Speciális Iskolája lett. A következő években a tanulók létszáma egyre 
növekedett, az 1954–1955-ös tanévben 108 hallássérült gyermek volt az inté-
zetben, de csak 85 számára volt hely a bentlakásban, ezért egy-egy ágyban 
ketten is aludtak. A tisztálkodási körülmények is nagyon mostohák voltak: 
egyetlen zuhanyozó, egyetlen fürdőkád és két illemhely állt a tanulók rendelke-
zésére. Az elkövetkező években az iskola vezetősége komoly harcot folytatott 
egy megfelelő iskolaépület kiutalása érdekében. Ez 1958-ban sikerült, amikor 
sok nélkülözés és hányattatás után iskolánk megkapta a Kozmutza (ma Gruia) 
utca 51 szám alatti épületet, ahol az intézet jelenleg is működik. Az épület na-
gyon elhanyagolt állapotban volt, sok javítást igényelt, a gáz nem volt be-
vezetve, nem volt megoldva a csatornázás sem, a pincehelyiségek tele voltak 
vízzel, ennek következtében csak az 1959–1960-as tanévtől kezdve indulhatott 
meg az oktatás az immár javított épületben. Ebben az évben 139 tanulóval 17 
tanár, 7 nevelő és egy szakoktató mester foglalkozott, és ettől kezdve a beisko-
lázott tanulók száma évről évre gyarapodott, az 1972-es évben 172 tanuló volt 
az intézetben. 
  A levéltári jegyzőkönyvekből az is kiderül, hogy intézetünk akkori 
tantestülete nagyon a szívén viselte az iskola ügyét, és erején felül dolgozott, 
hogy lehetőleg ne maradjon beiskolázatlan hallássérült gyermek Erdélyben. 
  Az 1965–1989-es évek iskolánk legszomorúbb évei voltak. Búvópatak-
ként léteztünk akkoriban, és állandóan a megszűnés veszélye fenyegetett.  
A Ceauşescu-időszakban egyre inkább hangoztatták, hogy nincs szükség ma-
gyar nyelvű iskolára, mert az állam nyelve a román, s azt kell megtanulják a 
hallássérültek is. Ebben az időszakban a sanyarú körülmények ellenére is az 
intézetnek sikerült betöltenie a magyar hallássérült gyermekek oktatásában és 
nevelésében vállalt hivatását, a tanulók létszáma 1980-ban elérte a 180-at. 
  Az 1979–1980-as tanévben 13 gyermekkel sikerült beindítani az intézet-
ben az óvodai oktatást is, így lehetővé vált az, hogy a hallássérült gyermekek 
már 3 éves koruktól szakszerű speciális oktatásban részesüljenek. Az intézetbe 
Románia 18 megyéjéből érkeztek gyermekek. 
  Az 1989-es decemberi fordulat változást hozott a fogyatékkal élők 
oktatási rendszerében, és ezzel a mi intézetünk életében is. A minőségi változás 
egyrészt az országos szinten történő változásoknak, másrészt a külföld 
ráfigyelésének tulajdonítható. A fellendülés anyagi, gazdasági, szakmai és 
szociális téren is érezhetővé vált. Kedvező változásokról számolhatunk be a 
gyógypedagógiai szaktanárképzés területén is, miután 1992-ben a Babeş–Bolyai 



Tudományegyetemen újraindult a magyar tannyelvű gyógypedagógia szak, és 
ezzel biztosítottá vált a szaktanári utánpótlás az elkövetkező évekre is. 
  Az 1995-ös esztendő különös jelentőségű év volt iskolánk történe-
tében: megkezdődött a 100 férőhelyes fiúbentlakás építése. Az isteni gond-
viselésnek is köszönhetően új, kétszintes épület készült el modern hálószobák-
kal, fürdő- és mellékhelységekkel, konyhával, orvosi rendelővel és az alagsorban 
berendezett korszerű mosodával. 
  Amikor a jelenünk szempontjából is fontos múltbeli történéseket 
számbavesszük, kitűnik, hogy intézetünk munkaközössége mindig a hallássérült 
gyermekek iránti elkötelezettséggel dolgozott, szakmai sikereket is megérve 
harcolt a fennmaradásért és a nemzeti identitás megőrzéséért, és megfelelő 
erkölcsi tartással érkezett el a 118. tanítási év küszöbére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


