
Mi, a nagyothalló gyermekek igen hosszú életszakaszában, a korai nevelés-
től kezdve az óvodán, majd a kibővülésre váró általános iskolán át jelenlévő és
hatni akaró szurdopedagógusok, örömmel és tisztelettel figyeljük az integrációs
centrumok, korai nevelési bázisok Európa-szerte is meglátható szellemi tornya-
inak építkezését. Tanulni, jó szót, tapasztalatot cserélni is boldogan eljárunk oda.
De nem akarjuk, hogy — a hasonlatnál maradva — a mi kertes, többszintes,
jóval szerényebb „családi házunk” egyetlen szobácskája is, egyetlen virágágya-
sa is elenyésszen.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Tiflopedagógiai Tanszék

Abakusz és/vagy szorobán — 
korszerű régi számolóeszközök

CSOCSÁNNÉ HORVÁTH  EMMY

(Közlésre érkezett: 1993. szeptember 14.)

Bevezetés

A vakok iskolájában 1971-72-ben végzett  pedagógiai kísérleteink eredmé-
nyei alapján úgy találtuk, hogy az alapműveletek végzésében az abakusszal való
számolás sokkal hatékonyabb a korábban használatos eljárásoknál (Csocsánné
1975., 1976., 1977). 1975 óta az abakusz a tanterv által előírt eszköz lett. Azóta
a vakok számára adaptált abakusz előnyeit a gyakorlat is igazolta.

Az abakusz az egyik legősibb számolóeszköz. Nevét a görög „tábla” szóból
kapta. Egyes források szerint a matematika bölcsőjéből, Mezopotámiából szár-
mazik (Hattendorf 1971., Sain 1974.). Elterjedten használták Görögországban és
a  Görög-római  Birodalomban  (Gazso és  munkatársai  1972.).  Számkiírásra
használt egységei megfelelnek a római számírás egységeinek.

Az abakusz testvérei a keleti népek számolási kultúrájában a mai napig is
megtalálhatók. A golyós számolóeszköznek számos variációja ismeretes. Álta-
lában  csak  az  egységek  számában  van  eltérés.  A helyiérték-jelölések  és  a
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számolási eljárás lényege megegyezik.  Így például a kínai  számolótáblán két
ötös egység van és öt egyes, míg az orosz „szcsoti”-n minden egyes értéknek
külön golyó felel meg. (1-2. ábra.)

A  japán  „gyöngytábla”,  a
szorobán megőrizte az eredeti,
az abakusszal megegyező egy-
ség-jelölést.  Magyarországon
napjainkban  újraéledt  a  szoro-
bán-kultusz.

Egyre több általános iskola
tanítja,  mint  alternatív számo-
lási  eljárást  az  alapműveletek
végzésére.

Bár a számolási eljárás lé-
nyege  azonos,  tudni  kell  azt,
hogy a vakok számára kialakí-
tott gyöngytábla, amit mi válto-
zatlanul  abakusznak  hívunk,
biztonságosabb  és  gyorsabb
számolást tesz lehetővé, mint a
látók által használt japán esz-
köz.  A golyók  nagysága,  az
eszköz méretei jó támpontokat
szolgáltatnak  a  tapogató  kéz-
nek.  A golyók  elcsúszását  az
eszköz  megfelelő  „bélelése”
akadályozza meg.

Érdekes megemlíteni, hogy

1. ábra

2. ábra

egyes  környező  országok számtantanítási  gyakorlatában  a  mai  napig  is  jelen
vannak az abakuszhoz hasonló elv alapján működő számolóeszközök.

A  3.  ábrán látható  romániai  számolótáblán  a  számokat  a  helyiértéknek
megfelelő oszlopban egy csúszka eltolásával lehet jelölni. Minden egyesnek egy
színes kör felel meg. (3-4. ábra.)
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Számok jelölése

Az abakuszon egy téglalap  alakú  keretben  (általában)  13 rúdon egyenlő
számú golyók találhatók. A keretléc úgy választja el egymástól a golyókat, hogy

3. ábra

az egyik irányban négy, a má-
sik irányban egy golyó helyez-
kedik  el.  Az  abakusszal  való
számolás  szempontjából  telje-
sen mindegy, hogy hogyan he-
lyezzük  magunk  elé  az  esz-
közt. Mi a skandináv államok-
ban  elterjedt  módon  használ-
juk  az  abakuszt,  vagyis  az
egyedül  álló  golyók  vannak
alul,  felül  a  négy  (Bruteig
1980.).  A golyóknak  alakiér-
ték-meghatározó,  a  rudaknak
helyiértéket  meghatározó  sze-
repük van. Az abakusz az egész

számokkal való műveletvégzésen kívül alkalmas még tört alakú számokkal és
tizedestörtekkel való számolásra is.

A felül lévő négy golyó mindegyike egyet ér. Az egyedül álló golyó alaki
értéke öt. Az utolsó (jobb oldali) rúd az egyesek,  az utolsó előtti  a tízesek,
hátulról a harmadik hely a százasok, a negyedik az ezresek stb. helye.

Amikor az abakuszon valamennyi golyó a keretlécnél áll, eltolva a kereszt-

4. ábra

léctől, akkor az abakusz nullát
mutat.

A számkiírás  biztonsága  és
gyorsasága  miatt  a  kezeket  és
az  ujjakat  a  következőképpen
ajánlatos  használni:  a  bal  kéz-
zel fixáljuk a keretet, a jobb kéz
ujjaival  írjuk  ki  a  számokat,
mindig a jobb oldali első rúdtól
balra  tájékozódva.  A felső  go-
lyókat a jobb kéz mutatóujjával
mozgatjuk,  az  alsó  golyót  a
jobb  kéz  hüvelykujjával.
Amennyiben felülről is és alul-
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ról is mozgatjuk a golyókat, ez
egyidőben történik. A számok
törlésénél  ellenkező  irányban
szintén  egyszerre  toljuk  el  a
golyókat a keresztléctől a kere-
tig. (5-7. ábra.)

A műveletvégzés
alapja

Az abakusz  több  ezer  éves
sikere  valószínűsíthetően  an-
nak az igen egyszerű módnak
köszönhető,  ahogyan  segítsé-
gével  az  alapműveletek  elvé-
gezhetők. Tulajdonképpen va-
lamennyi  művelet  az  össze-
adásra  „vezetődik  vissza”.  Az
abakuszon  egyszerre  két  tagot
adunk  össze,  több  tag  össze-
adását egymás után végezzük.
Az  első  összeadandót  a  ke-
resztléchez írjuk ki. A második
összeadandót a legnagyobb he-
lyiértékű  jegyétől  kezdve  úgy
adjuk hozzá, hogy a számot fel-
bontjuk  tíz  hatványaiból  álló
összegre  és  a  tagjait  egymás
után adjuk az első összeadan-
dóhoz.  Hozzáadni  annyit  je-
lent, hogy a keresztléchez húz-
zuk a megfelelő rúdon az adott
alaki értékű golyót. Amennyi-
ben  ez  nem  lehetséges,  mert
már nem áll rendelkezésre a kí-
vánt alaki értékű golyó, akkor a

5., 6., 7. ábra

következő „nagyobb” értékűt adjuk az összeghez. Ezután amennyivel többet
adtunk, mint az összeadandó alaki értéke, ugyanannyit elveszünk a keresztléc-
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nél lévő összegből — azaz visszatoljuk a megfelelő értékű golyót vagy golyókat
a keretléchez.

Az abakusz és a többi golyós számolóeszköz

8. ábra

A  golyós  számolóeszkö-
zöknek az európai matematika-
oktatásban is  kiemelkedő sze-
rep jutott. Számtalan formában
volt jelen az iskolákban. Érde-
kes módon, amíg a keleti kul-
túrában a számoknak egy fej-
lettebb  modellezését  biztosító
használata  a  jellemző,  addig
Európában — bár  az előző  is
megtalálható  —  az  abakusz
„visszafejlődött”, és a golyós
„számológépet”  elsősorban  a
(diszkrét)  mennyiségek  szem-
léltetésére használták az elemi

fokú matematikatanításban (Wallrabenstein 1940.). (8-9. ábra.)
Tiflopedagógiai vonatkozású összehasonlítást találunk  Brothers-nél (1972.),

aki  a  számolástanítás  kezdetén  a  számológép,  míg  3-4.  szinttől  kezdve  az
abakusz használatát javasolja vakoknál.

9. ábra

Az abakusz, mint 
számstruktúra-modell

A fent leírt  számábrázolási
és műveletvégzési mód alapján
elmondható, hogy az ún. „alap-
módban” az abakusz a termé-
szetes  számok  struktúrájának
egy konkretizált,  izomorf mo-
dellje. Kielégíti a modern ma-
tematikatanítás által támasztott
„struktúrált”  munkaeszköz-el-
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várást. Előnyeit tudatosan kihasználva segít a következő matematikai fogalmak
szemléltetésében:

— mennyiség,
— egész és rész viszonya,
— a mennyiség nonverbális jele (az „ötös egység”),
— szám (tő- és sorszám),
— számképzési mód (módok: függvény),
— művelet: mint egész-rész viszony és mint hozzárendelés,
— szám, mint műveletek eredménye (szám kifejezése művelettel)

(pl.: 8 = 10 - 2),
— műveletek közötti összefüggések,
— műveletek tulajdonságai.

Az abakusz a tízes számrendszer modellálására alkalmas eszköz, ugyanak-
kor megfelelő transzponálással (a golyók értékeinek megváltoztatásával) a kettes
és az ötös számrendszer számainak jelölésére és a velük való műveletvégzésre is
kiválóan felhasználható.

Az abakusz tiflomatematikai jelentősége

Az arabok közvetítésével  el-
terjedt,  Indiából  származó  szá-
mírás  a  középkorban  fokozato-
san kiszorította a használatból az
abakuszt. A folyamatot segítette
a papírra való írás gyors elterje-
dése is. Az írásbeli műveletvég-
zés  évszázadokon  keresztül  az
egyetlen kiegészítője volt a fej-
ben  való  számolásnak.  Európá-
ban  egyeduralma  egészen  az
elektronikus számológépek meg-
jelenéséig tartott.

A  tiflopedagógiai  szakiro-

10. ábra

dalomban az abakusz előnyeire a vakok matematikatanításában  Cranmer hívja
fel  a  figyelmet  (Cranmer 1963.,  Neumann 1970.).  Tudjuk,  hogy  Japánban
1881-ben a Kyoto Asylum-ban a hagyományos szorobánt nem találták megfele-
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lőnek vakok számára a golyók instabilitása miatt. Ettől az időtől számítjuk a
speciálisan  a  vakok számára  készített  abakusz  történetét  (Becker  és  Kalina
1975.).

Az  Amerikai  Egyesült  Államokban  először  1920-ban  merült  fel  szakmai
testület előtt az adaptálás gondolata, majd negyven évvel később került sor a
megvalósításra Cranmer munkásságának köszönhetően (Hattendorf 1971.).

Gissoni (1963.)  szerint  az  abakusszal  potenciálisan  nagyobb  sebességet
lehet elérni a számolásban, mint a papíron való írásbeli műveletvégzéssel. A
sebesség fokozásának és a pontosságnak egyik kritériuma a helyes ujj-,  azaz
golyómozgatás.

Brothers (1971.) egy amerikai felmérés kapcsán hangsúlyozza, hogy bár az
abakusz  hatékonyabb  műveletvégzést  tesz  lehetővé  a  vakok  számára,  mint
bármely más  eljárás,  mégis  csupán a  tanulók 15 %-a használja.  Ennek oka
feltehetően a tanárok nem megfelelő felkészültsége.

Steinbrenner és munkatársai (1980.,  1982.)  jobb arányokról  számolnak be
az abakuszhasználat  elterjedtségét  illetően egy arizonai  felmérés  kapcsán.  30
általános  iskola  válaszát  elemezték  az  eszközhasználatra  vonatkozóan.  Az
iskolák 50 %-ában használják a vakok elsődleges számolási segédeszközként, és
további 40 % kiegészítő eszközként az abakuszt. A szerzők úgy látják, hogy a
vak  tanulók  Nolan (1959.)  és  Brothers (1972.)  vizsgálataiban  megállapított,
látókhoz viszonyított elmaradása a műveletvégzés terén az abakusz használatá-
val jelentős mértékben csökkenthető.

Európába  a  skandináv  államok  közvetítésével  kerül  a  Cranmer-abakusz.
Bruteig (1980.)  kidolgoz  egy  előkészítő  gyakorlatsort,  amely  során  a  vak
gyermekek  olyan  eszközöket  kapnak  kézbe,  amelyeken  a  Huseby-abakusz
egységei felbontva is érzékelhetők.

Hazánkban az első csoporttal 1972-ben kezdtem foglalkozni a vakok isko-
lájában. A Magyarországon használt abakuszok méretei az amerikaiéval meg-
egyezők:  egy 8x15 cm-es  fakeretben  13  rúd  található,  a  golyók  átmérője:  8
mm.

A módszer sokkal hatékonyabbnak bizonyult, mint az addig használatos ún.
bécsi  jegyszámoló  készülékkel való  számolás.  A kísérlet  eredményeként  az
abakusz  1975  óta  az  írásbeli  műveletek  végzésének  előírt  eljárása  a  vakok
általános iskolájában.

A vakok számára adaptált  abakusz tiflomatematikai  jelentősége a szakiro-
dalom és saját munkám alapján a következőkben foglalható össze:

1.  A haptikus észlelés  kritériumainak megfelelően (méretei,  beosztása,
támpontjai) szemlélteti a számok alaki és helyiértékét.
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2. Segíti a mennyiség és elvont szám közötti absztrakciós folyamat kiala-
kulását.

3. A műveletvégzés nagy számkörben a  100-as számkörben megtanult
elemi műveletek analógiás kiterjesztései  révén folyik,  ezzel  fejleszti  a
fejbenszámolási készséget is. A két folyamat egymást erősíti.

4. Használata  olyan  általános  képességeket  fejleszt,  mint  manipuláció,
összerendezett ujjmozgás, kis térben való tájékozódás, figyelem, emléke-
zet.

Hattendorf (1971.) az abakusz előnyeire hivatkozva úgy gondolja, hogy a
vakok számára ugyanolyan alapvető fontosságú a vele való számolási készség
kifejlesztése, mint a Braille-írásé.
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