
A maják huszas számrendszere a kutatók többségének véleménye szerint a

kéz és a lábujjak számával hozható összefüggésbe, mint ahogy számos

más népnél is ez okból alakulhatott ki a huszas rendszer (7. ábra). A fé-

met és a kereket sem ismerô maják naptári ismerete szinte hihetetlen.

Évszámításuk csak tízezred nagyságrendben tért el a Gergely-naptárétól:

egy év a maják számítása szerint 365,2420 nap, míg a Gergely-naptár

szerint 365,2425 nap.

Létezik ötös, hatos (északnyugat-afrikai törzsek), hetes (finnugor törzsek,

ôsmagyarok, héberek, egyiptomiak, indek), tizenkettes számrendszer is 

– ez utóbbira utal, hogy 12-ig különböztették meg a számokat. Ennek a

rendszernek a nyomai a mai napig fennmaradtak több nyelvben, például

a németben és az angolban. A francia nyelvben a 80 (quatre-vingts;

négy-húsz) a huszas számrendszerrel való kapcsolatra utalhat. 

Egy számrendszer fejlôdése a szükségleteken múlik. Kicsiny, zárt gazda-

sági közösségekben, amelyekben az élet minden vagy csaknem minden

szükségletét a közösség elégíti ki, nemigen kell kiterjedt számolási rend-

szer. Az ókori kultúrák többsége viszont nagy folyók menti területeken

élt; életük, gazdasági gyarapodásuk a folyók vízjárásának függvénye volt.

Érthetô tehát, hogy a pontos évszaki ismeretek (például hogy mikor vár-

ható az áradás) megszerzésére törekedtek. A matematika, a csillagászat

területén bámulatba ejtô tudással rendelkeztek. 

Számrendszerek

A számok kezelhetôsége és a számolás egyszerûbbé tétele tette szükséges-

sé a számok csoportosítását, a számkategóriák létrehozását. A csoportba

sorolt számelemek mennyisége alapján alakultak ki a különbözô szám-

rendszerek. „Kézenfekvônek” tûnt, hogy a számokat

például a kéz ujjainak mintájára ötös vagy tizes

csoportokba kezdjék foglalni. A legtöbb népnél a

tízes alapú számrendszer alakult ki, de léteztek

ötös, huszas vagy akár hatvanas alapúak is,

miként azt a fennmaradt írott emlékek és

nyelvi kifejezések is bizonyítják. 

A számalkotás leggyakrabban tehát a kü-

lönbözô civilizációkban a kéz ujjainak

segítségével történt, ritkábban más

testrészek bevonásával. (Nem vélet-

len, hogy például a latin digitus szó

ujjat és számjegyet is jelent, vagy hogy

az olasz nyelvben a „le dita” a tízig terjedô szá-

mokat, valamint az ujjakat is jelenti.) A Torres-

síkság bennszülöttjei a négy végtag, a vállöv, a

mellkas és a medenceöv különbözô pontjaira

meghatározott sorrendben mutatva 1-tôl 33-ig

azonosítják a számokat (6. ábra), a jobb kéz

kisujjától indulva a test bal oldalán át a jobb

láb kisujjáig számlálva (DEHAENE, 1997).

Amerikai indián törzsek körében végzett

kutatásokból kiderült, hogy 307 törzs közül

146 tízes, 106 pedig ötös, huszas vagy hu-

szonötös számrendszert használt. 
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6. ábra A Torres-síkság
bennszülöttjei 
a testrészekhez kötik 
a számokat

7. ábra A maják huszas számrendszerének elemei



Broca-mezôben mér-

hetô aktivitásfoko-

zódás (23. ábra). A

motoros területek az

artikuláció, míg a

parietális és a tempo-

rális területek a ver-

bális anyag tároló-

kódoló folyamatainak

lokalizációi (SMITH és

munkatársai, 1998/a,

1998/b; JONIDES és

munkatársai, 1998).

A téri feladatokban jobb oldali kifejezettséggel, mindkét oldalon parie-

tális, okcipitális és frontális aktivitás észlelhetô, a Brodmann 6, 19, 40,

47 területeken (JONIDES és munkatársai, 1993; SMITH és munkatársai,

1996) és a Brodmann 46-ban (GOLDMANN-RAKIC, 1995; OWEN és mun-

katársai, 1996; SMITH és JONIDES, 1999) (24. ábra). Tárgyak bemutatá-

Az implicit memória és a számolás

Súlyos amnéziában szenvedôk az egészségesekhez hasonlóan rendelkez-

hetnek a priming-effektus hatásával, mely lehetôvé teszi a nem tudatos

analógiai követést és alkalmazását szûkebb határokon belül. DELAZER és

munkatársai (1999) nyolc amnesztikus beteg problémamegoldó képes-

ségét vizsgálták. A feladat az volt, hogy adott számsorozatokat kellett

folytatni, például 1, 3, 5, 7… vagy 2, 4, 6, 8… stb. A betegek az algo-

ritmust felismervén helyesen 9-et, illetve 10-et mondtak a számsorozat

következô elemeként. Ha viszont azt kérték tôlük, hogy maguktól kezd-

jenek el számolni egytôl tízig, nem voltak képesek rá.

CAMPBELL és ARBUTHNOTT (1996) azt vizsgálták, hogy szemantikus am-

nesztikus betegek mennyire tudnak számtani tényeket elôhívni. A felada-

tokat verbálisan adták fel. A betegek a feladatok (például hányszor van

meg a 4 a 24-ben) többségére jó választ adtak. DELAZER és munkatársai

(1997) hasonló vizsgálatokat végeztek, s arra a következtetésre jutottak,

hogy ismételt priming révén az implicit memorikus rendszer aktiválni tudja

az aritmetikai tények hosszú távú memóriában található reprezentációit, de a

priming mechanizmusa mellett az sem kizárható, hogy a hosszú távú (tények-

re vonatkozó) aritmetikai memóriatár megkímélt és hozzáférhetô maradhat.

A munkamemória és a képalkotó eljárások

A verbális, téri, vizuális és tárgymemóriával kapcsolatos feladatok telje-

sítése közben készített PET- és fMRI-felvételeken azonosíthatók azok a

neuronális rendszerek, melyek részt vesznek e mentális mûveletekben.

Verbálisan végzett feladatokban a bal oldali hátsó temporális, parietális,

frontális motoros (premotoros, szupplementer motoros) területeken és a
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23. ábra Aktivitásfokozódás szóbeli 
feladatok végzése közben

24. ábra Aktivitásfokozódás téri feladatok végzése közben, 
jobb oldali kifejezettséggel



mely magában foglalja az egyszerû számfogalomnak, a számok lényegét

intuitívan megragadó képesség hiányát, valamint a számtani tények és

mûveletek rögzítésének és/vagy elôhívásának és kivitelezésének zavarát.”

(SHALEV és GROSS-TSUR, 1993; GROSS-TSUR és munkatársai, 1995; SHALEV

és munkatársai 2001; SHALEV, 2004).

A DSM-IV-ben (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders,
1995) számolászavarok címszó alatt a következô meghatározás szerepel:

„A számolási képesség, egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva, lé-

nyegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy

a kor szerinti képzettsége alapján elvárhatónak. Az elôbbi zavar jelentôsen

kihat az iskolai teljesítményre vagy a számolási képességet igénylô min-

dennapi élettevékenységekre. Ha érzékelési deficit van jelen, a számolási

nehézségek meghaladják az ahhoz rendszerint társuló zavar mértékét.”

A BNO-10 (A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi sta-
tisztikai osztályozása, 1995) Mentális és viselkedészavarok címû fejezetében

az aritmetikai készségek zavara (diszkalkulia) a következôképpen nyer

megfogalmazást: „Az aritmetikai készségek károsodása alakul ki, ami

nem magyarázható egyszerûen mentális retardatióval, vagy nem megfele-

lô oktatással. A zavar vonatkozik alapvetô feladatokra, mint az összeadás,

kivonás, szorzás, és osztás…” A funkciózavar kezdete csecsemô- és gyer-

mekkor közé esik. Háttérben funkciókárosodás vagy fejlôdési késedelem

áll. „…a károsodás vagy késés (…) fokozatosan csökken, ahogy az egyén

felnô, de felnôttkorban is észlelhetô még enyhe elmaradás (deficit)”.

A fejlôdési diszkalkulia gyakorisága

A fejlôdési diszkalkulia gyakoriságára vonatkozóan a különbözô felméré-

sek eredményei eleinte jelentôs eltéréseket mutattak, melynek okát szá-

kísért figyelemzavaros rendellenességet (attention deficit with hyper-

activity disorder; ADHD) – is a tanulászavarok közé sorolják.

A tanulászavarok mindegyikére jellemzô az agy atípusos fejlôdése és/vagy speci-
fikus funkciózavara, melyek pre-, peri- vagy posztnatális agyi károsodások

és/vagy genetikai prediszpozíciók következményei (GROSS-TSUR és mun-

katársai, 1995; SHALEV és GROSS-TSUR, 1993; SWANSON és munkatársai,

1998a, 1998b; FARAONE és munkatársai, 1998; ZAMETKIN és munkatár-

sai, 1999; CSÉPE, 2000).

A fejlôdési diszkalkulia definíciói

A fejlôdési diszkalkuliának nincs egységesen elfogadott definíciója. Ez részben

a fejlôdési diszkalkulia multidiszciplinális jellegével, részben a vele kap-

csolatos ismereteink hiányosságaival magyarázható. KOSÈ (1974) megha-

tározása szerint a diszkalkulia strukturális lézió következménye, az agy

azon részeinek genetikai vagy veleszületett károsodása, melyek a mate-

matikai képességek kifejlôdésének anatómiai-fiziológiai alapját képezik,

de az általános mentális képességeket nem érintik.

BADIAN (1983) megfogalmazásában a fejlôdési diszkalkulia a számkon-

cepció, a számok szimbolikus értelmezésének hiányát jelenti, ami jelentôs

mértékben megnehezíti az egyszerû mûveletek, aritmetikai tények meg-

tanulását és alkalmazását. A diszfunkció magában foglalja a helyi értékek

megértésének és a mûveleti jelek értelmezésének, valamint az aritmetikai

tények és a mûveleti metódusok memorikus elôhívásának zavarát.

SHALEV és munkatársai (2004) szintén az aritmetikai kompetencia és a

memorikus diszfunkció szemszögébôl definiálja a fejlôdési diszkalkuliát.

„A fejlôdési diszkalkulia a számolási képesség elsajátításának nehézsége,
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