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Melléklet a "KALAUZ" 5. számához.

Az irva-olvasás módszere physio-psychologial alapon
vizsgálva.

Irta: Koboz József.

(Folytatás.)

A nép iskolai tanítástan érvényben levő definiti6ja

szerint azomban irva-olvasás tanításnak azon okt .tási möd-

szert nevezzük, amely szerint az irástanitás jelzettem két

momenlumához még egy harmadik is csatlakozik: a nyom-

tatott belűalakok ismerletése, vagyis a nyomtatott szöveg

olvasása.

A szerint tehát, amint ezen három moinentum egymás

mellett vagy egymásután lép fel, háromféle irva-olvasási

módszer construálhatö. És pedig:BA

a ) Előbb c s aki r nit ani tu n k, illetőleg, mint je-

leztem, megismertetjük a betű irott alakját és az alakot

utánképeztetjük: irat juk. És csak miután ilyformán végig

mentünk a betük során, vagyis miután a gyermek már

meg tanult ir ott szö ve get o 1, vas nis úgy, a hog y

ir n i ist u d, - lép fel a nyomtatott betűalakok ismer-

tetése, a nyomtatott szöveg olvastatása, úgy, hogy körül-

belül az első 5-6 hónapban csak irott belüalakok fordulnak

elő. Ezen egymásutánt jelenleg az elemi iskolákban nem

alkalmazzálc De igenis a siketnéma-iskolákban. Az irva-

olvasásnak ezt a módszerét tehát asi ket ném á k

ir va - o l vas a s á nak nevezhetem. Ezt pedig nem

Elemi úrBAt a lá l t a fel.

b ) Előbb csak nyomtatott betüalakokat ismertetűnk,

nyomlatott szöveget olvastatunk, s csak ha a nyomtatott

szöveget a gyermek már olvasni tudja, ismertetjük meg

az írott betűalakokat solvastatunk irott szöveget. A be

Walakokat utánképezni vagyis irni azomban az egész

első tanév alatt nem tanitunk. Ez a második évre
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marad. Ez a módszer volna az Ele m i Sándor möd-

szere, melynek már vannak a hazai tanitöság között hi-

veiBA( ! ) is, akik a próféta (Elemi ú r ) szakálára esküdve,

az első' évben való irástanitásra, mint idö-, papiros- és

tintapazarlásra, per e a tot mondanak. Külömben igaz-

ságot az igazságnak, mig Elemi úr csak vágyódik ez után

a módszer után, addig a vakok tanitói tényleg már rég

óta követik is ezt. A vak növendék ugyanis az első év-

ben (s a másodikban is) csak o 1 vas n i tanul, illetőleg

tapintás által fémből vagy f~ból készül belüalakokat fel-

ismerni s pedig mindig kisebb-kisebb nagyságban, ugy,

hogy végül domború nyomású (vagy lyukgatott) könyv-

böl (melyben a belük mintegy 8 mm. nagyságuak) olvas

két kezének mutatoujjaival, melyek szemeit pótolják. Csak

midön a vak növendék oly készséggel olvas már ily

könvvböl, mint az elemi iskola első osztályát végzett

gyermek, csak ezután kerül a sor az írásra. Addig nem

»p a zar o lj á k « szegények a papirost s az írókészü-

léket, mely náluk nem tinta, tolJ és irón, hanem saját-

ságos irö- vagy jobban mondva lyukasztó-készülék. Az

Elemi úr irva-olvasási médszerét joggal nevezhet-

jük tehát a vak oki r v a - o l vas á sim ó d sze r é-

nek, melyet azomban ha jól tudom, szintén nem Elemi

ú r talált fel.BA

e j Végre a harmadik módszer, amely szerint ma-

napság általában az irva-olvasást taniíják, s melynek

napjai Ele m i Sándor szerint már megvannak számlálva,

az a mödszer, midön az irástanitás két momentumához

egy harmadik, a nyomtatott betüalakok olvastatása csat:

lakozik.

A gyermek egyszerre tanul irni s nyomtatott s z ö v e -

get olvasni - vagy ha igy jobban tetszik - egyszerre

tanul meg nyomtatott szöveget olvasni és írni. Ez a möd-

szer van most elterjedve az épérzékü gyermek iskolai-
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ban, és azért e módszert a z é p érz é k ü e kir v a - o l-

vas á sim ó ds z er éne k nevez e m. Ezt a módszert

szintén nem Elemi úr találta' fel.

Ezek után azt kell kimutatnom, hogy e három möd-

szer közül melyik érdemli meg leginkább, hogy épérzékü,

látó és halló gyermekek számára az iskolai gyakorlat elfo-

gadja, illetőleg továbbra is kövesse.

II.

Fentebb már történt hivatkozás az élettani-lélektan
egynémely pontjára, melyek az olvasás s .irásra mint

phvsio-psychologia folyamatra némi világot vetnek. Mi-

előtt már most szembeállitanám egymással az irva-olva-

sás jeJzett három mödszerét, előbb teljesebb áttekintést

akarok nyujtani ezen folyamatokról, hogy a théma to-

vábbi fejtegetésében bátrabban hivatkozhassam azon szo-

ros viszonyra, mely a beszéd (az irás és olvasás) és a

központi idegrendszer között fenáll.

A beszéd (mely alatt mindenkor beszéd, irás és ol-

vasás értendő) agy kéregbeli mezejének meghatározásá-

ról már volt szó. (L. 6. lap.) Azt is említettem, hogy a

központok csak a bal agyféltekén keresendők, mint a

melynek sérülései a beszédképesség zavarait esetleg tel-

jes megszünését (aphasia) vagy pedig a szöperceptiö za-

varait (szósiketség) idézik elö. Az ap has i a párosulhat .

ag ra p hi á val (az irási képesség megszünésével) és

ehhez hasonlóan a szdsiketség szó vak s á g gal (ami
abban áll, hogy központi bajok köveíkeztében a beteg

képtelen aszóképeket megérteni.*)

*) Az aradmegyei közkórházban nem rég egy beteg vétetett
fel, aki (hystericus bántalmak következtében) a beszédet teljesen
elfeledte. Teljes némaság állott be, a beteg képtelen volt egy
hangot is kiejteni. De ha ezen betegnek könyvet adtak a kezébe,
hangosan és értelmesen olvasott.
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Az aphasia és agraphia külömbözö eseteiböl követ-

keztetve okvetlenül ugy kell állni a dolognak, hogy az irás-

és olvasásnak, mint összetett physio-psychologia mükö-

désnek, több külön álló sensoricus és motoricus központ

. felel meg, melyek megfelelő vezetékek s utak által össze-

köttetésben állanak egymással és az apperceptió szervével
illetőleg centrumával. S ugy kell állni továbbá a dolog-

nak, hogy mig az apperceptiö szervének megbetegülése

vagy bénulása esetén a többi valamennyi központban

zavar vagy hasznavehetetlenség áll be, addig ha az apper-

ceptiö szervének egészséges volta mellett valamely más

központban támad zavar, ez nem idézi elő a beszéd (az

irás és olvasás) teljes megszünését, hanem csak az illető

központnak megfelelő physio-psychologiai folyamat akad

fenn. Csakis igy magyarázható meg, hogy előfordulhat az

az eset,· miszerint valaki egyszerre elveszitse olvasási

képességét, mig ellenben az írásképessége zavartalanul

fenmarad.

Wu n d t, Ba gin s z k y, Wer nic k e, Ku s s ma u l

és mások kisérleteket tettek a beszéd agykéregbeli me-

zején az egyes központokat \ és vezetőutakat nemkülönben

ezek összeköttetéseit kifürkészni és egy alkalmas schémát

állitani össze a beszédnek (az irás és olvasásnak) mint

physio-psychologia processusnak szemléletivé tételére.

Klinikai tapasztalatok alapján s beható vizsgálódások után

szükségképen. el kellett fogadniok. azon feltevést, hogy az

Tr o u s s e au emlitést tesz egy hivatalnokról. aki egészen
elfelejtette a beszédet, de azért némasága daczára tovább viselte
hivatalát, amennyiben irás által kitudta fejezni gondolatait.

San der pedig egy oly betegről ir, a ki bár még a legne-
hezebb szókat is ki tudta ejteni, irni és olvasni már egészen el-
felejtett.

W est p hal egy betegéről, egy szinészről emlékezik meg,
aki ha diktáltak neki valamit, azt igen jól le tudta irni, de a le-
írtakat közvetlenül a leirás után már nem tudta elolvasni.
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agykéreg beszédbeli mezején - bár anatomiailag ki nem

mutatható - az articulationak és irásnak külön senso-

ricus és motoricus központok felelnek meg. Ezen felte-

vést elfogadván, W und tegy schérnában tette ezt szem-

léletivé, mely schéma daczára, hogy hypotheticus, mégis

mindenesetre hosszas és beható megfigyelések eredménye,

s megérthetövé teszi- a beszédnek (az olvasás és irásnak)

a többi központokkal való összefüggését. Az alábbi ábraban

közlöm W und t schémájál Han dma n n nyomán.
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sc látási központ, HC hallási központ, S központi látöidegrostok, H központi,

hallóidegrostok. A sensoricus beszédcentrum (az articulatió sensoricus központja)

L motoricus beszédcentrum (az articulatió rnotoricus centruma) O sensoricus

irásközpont, II motoricus irásközpont, ~C motoricus központ, M motoricus

központi rostok, AC az apperceptiö szerve, x, y, z centripetális útak az apper-

ceptió szervéhez, la, gf stb. ugyanennek centrifugalis összeköttetései.
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A schéma legfelsőbb köre AC az apperceptió szer-

vének felel meg.*) W und t felteszi, hogy az apperceptió

szerve kettösrendszerü vezetékkel van ellátva. És pedig

ce nt r ip e tal i s vezetékkel (x, y, z,) mely kerülő uta-

kon vezeti hozzá az érzet-ingereket, továbbá ce n tr i-

fu g á li s sal (la, gr, stb.), mely viszont az apperceptiö

szervéböl (AC) kiinduló impulzusokat vagy ingereket

az érzéki központokba és a motoricus központokba vezeti.

Amint továbbá e schéma mutatja, az apperceptiö

szervéböl kiinduló vezető utak a két főirányban - centri-

fugal-sensoricus és centripetal-motoricus irányban - nem-

csak közvetlen összeköttetésben állnak az érzéki köz-

pontokkal (a látás centrumával : SC és a halláséval :

HC), továbbá a motoricus kBAö zp o n t t a l (MC),

hanem közvetve is oly közvetitö központok által, melyek

némely bonyolultabb müködés számára a vezetés csomó-

pontjait képezik. Ilyenek W und t schémájában I I centri-

fugal-sensoricus vezetéken belül az opticai és acusticai

szöcentrum vagyis a sensoricus írási- és beszéd-centrum

(Schrift- und Sprachcentrum), ellenben a motoricuson

belül az iratásnak és a tagolásnak központja: (B és L.)

W und t azonban nem tekinti ezen utóbb jelzet! cent-

rumokat a közönségesen azoknak tulajdonitott müködések

önálló létrehozóiul, hanem csak mint azükséges közbeesö

tagokat a nyelvbeli (beszéd, irás-olvasás) apperceptiók

mechanismusában. Mihelyt a nyelv (beszéd, irás-olvasás)

birodalmához tartozó képzet jön létre . a tulajdonképeni

érzékközpontokban, a látás és hallás központjában

*) Emlitettem már, hogy a kivülról jövő érzéki benyomások

pusztán csak per c e pti ó t (észrevevést) idéznek elő, ha a köz-

pontra ható ingerek csupán csak a tulajdonképeni érzéki köz-
pontokra terjednek ki. Ezzel szemben a ppe r c ep t- i ó nak

azon tud a tos észrevevést uevezz ük, mely az érzetek interisi-

tását fokozza, mint azt önmagunkon is tapasztalhatjuk .

. .
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(SC és }JC) megfelelő folyamatok valtatnak ki a közbeesö

sensoricus centrumokban is (0- és A-ban az irás- és be-

szédcentrumban), mire aztán az appercipiáló inger egy-

idejűleg fordul az- ilt és az előbb jelzett központokban,

SC- és HC-ben végbemenő ingerek felé. Az 0- és A-ban

végbemenő folyamatok mint jelzők (signalok) tekintendők,

melyek oly módon állnak elő,'hogy a nyelvképzetek számára

az apperceptiö szervéhez vivő rendes sensoricus vezeték

mellett még külön vezetékek képződnek köz vet it ő

ce n tr u m oki, al, mely utóbbiakban a szóknak rendesen

egy-mással kap c sol a t ban fellépő hangbeli sirott

alakja (Laut- und Schriftbild) mint egységes jelzők egye-

sittetnek.

Hasonló tevékenység tulajdonitható a két motoricus

centrumnak B-nek és L-nek (az irás és articulatió köz-

pontja). Az ezekben végbemenő folyamatok azonban nem

tekinthetők voltaképeni jelzöknek, hanem csak az ingert

felkeltő erők átvitelének, elosztásán~k., W und t szerint

azonban az apperceptiót kisérö physiologia folyamatot

nem szabad az agykéreg egy határozott pontján összpon-

tosulva képzelni; az >apperceptió ezervét- alkoto elemek

csak nélkülözhetetlen közbeeső tagok ul tekintendők. A

physiologiai folyamat itt az apperceptió szervéhez veze-

tett és belőle kiinduló ingerek összegét foglalja magában.

Ezen központnak (AC) fontos jelentősége azért emelendö

ki, mivel ennek bénulása' következtében valamennyi

többi folyamat megszünik, mig valamely más közremü-

ködő centrum kiesése mindig csak részleges zavart idéz

elő. Igy p. o., ha a sensoricus beszédcentrum (az arti-

culatiö centruma) kiesnék, ez esetben csak a szók (élő-
szók) apperceptiója szünnék meg, mig látott szóképek

(leirt szók) és egyszerű hangbenyomások appercipiálhatók

volnának.

Ezen általános magyarázatok után vegyűnk fel most
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egyes, határozott esetek et. Tegvük fel, hogy a látóideg

(S) utján a látás központjába több benyomás érkezik. Ha

egy könyv sorai a látási benyomások, a következő ese-

tek állhatnak elő:

1. A látási benyomások nem vezettetnek a központ-

ból (SC) tovább. Ez esetben a benyomások csak perci-

piáltatnak, vagyis az észrevevés csak homályos; a belső

látáspontba (az öntudat megvilágitott részébe) a benyo-

mások nem jutnak. Ez történik midön felületesen tekint-

jük meg a szót (a mondatot) ; vagy egy tárgyat felülete-

sen nézünk meg.*) Hasonló. ehhez a hallási centrumból

tovább nem vezetett hangbenyomások percipiálása, midön

p. o. egy érdektelen (idegen nyelven) tartott felolvasást

meghallgatunk ugyan, de semmit meg nem jegyzünk be-

lőle. Vagy midön elmélyedve ülvén az iróasztal előtt,

halljuk, hogy valaki hozzánk beszél, .denem figyeljük

meg, hogy mit beszélt az illető, s kétszer-háromszor is

ismételtetjük vele a szót, mig végre oda figyelünk.

2. Egy egyedül álló benyomásnakBA a , mely x - Y - , z

utakon az apperceptió szervéhez vezetett ingerek által

kedvezően befolyásoltatik, l - a utján appercepticus inger

siet eléje: mely esetben b - c - d csak percipiáltatik, mig

a appercipiáltatik; ez történik p. o., ha olvasás közben

figyelmünket mindig csak egy bizonyos szóra, vagy do-

logra irányozzuk.

3. Az egész összetett benyomást a - d kiemeli az

AC-ból kiinduló apperceptionális inger: az összetett be-

nyomás a - d appercipáltatik. Ez történik ha szeme-

immel figyelmesen nézek (olvasok) egy szót, vagy mondatot

s appercipiálom a benfoglaltat.

*) Talán. már más is tapasztalta magán azt, ami velem
gyakran megesik, hogy sietős munkaközben háromszor-négyszer

is az órámhoz kapok s rátekintek a nélkül, hogy voltaképen meg-
figyelném a mutató állását.



4. AzBAa - d összetett benyomás közvetlen appercep-
tiöja mellett O-n át (sensoricus irásközpont) A-ba (az

articulátiö sensoricus centrumába) is történik vezetés, hol

jelzés váltatik ki, mely fa-o úton a hallás centrumában

(HC) az a - d látási képnek, (Gesichtsbild) megfelelő hang-

képzetet (Wortvorstellung), szóhangokat (a-o) idézi elő.

Ez történik, ha az olvasni tanuló gyermeknél a be-

tük ismertetésének fokán, midőn megpillantja p. o. e

szótagot: gyál, felidéztetik e három betűnek megfelelő

három szóhang. (Kiejtés azonban nem történik még.)

5. Az itt (4. alatt) felsorolt folyamatokhoz járulhat

az, hogy:

a ) A szójelző A-ból (az articulatio sensoricus

centrumáböl) L-en át (az articulatió motoricus centruma)

MC-be (a motoricus központba) vezettetik Ef! és IJ!!O

utakon át. Ez történik midön önkénytelenül kiejtjük

az appercipiáIt képzetet jelentő szöt. Ez az az eset áll

elő midön p. o. egy olvasni tudó gyermek valamely ke-

reskedő czégtábláján meglátja kiírva a saját keresztnevét

s önkéntelenül kiejti hogy nini ott van:BA » P éte r . «

b) Vezetés történik AC-ből (az apperceptiö szervé-

böl) L-en át ugyanazon motoricus középpontba - MC -

(r> és >!JO utakon.) Ez történik midőn az illető szót szán-

dékosan ejtjük ki.

c ) Vezetés történik a hallás központjából (HC) az

articulatiö sensorics központján (A) át a sensoricus irás-

központba (O), s innen ismét a látási központba (SC)

hasonló összeköttetésü, (a fenti ábraban meg nem jelölt

elemekhez (p. o. a'-d'.) Ez történik a kiejtett szónak

a leirt szóképpel való önkéntelen associátiójánál. (Unwir-

kürliche Association der WortvorsteIlung mit dem Schrift-.

bild.)

6. Képzeljük, hogy az eredeti benyomás a - d egy
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szónak irott alakja. Ez esetben a következő esetek kép-

zelhetők:BA

a j Ismét csak apperceptió l - a úton. Ez az eset áll

akkor midön egy meg nem értett szeképet appercipiálunk.

b) Vezetés SC-ből (a látás centrumaból O-ba (a sen-

soricus irásközpontba) és apperceptió l - a és k - e utakon.

Ez történik, midön oly szól appercipiálunk, melyről tud-

juk, hogy mit jelent.

7. Vezetés mint b) alatt SC-ből (a látási centrum ból)

O-ba (a sensoricus iráscentrumba) és O-ból A-n keresz-

tül (az articulatió sensoricus centrumából) HC-be (a hal-

láscentrumba), e mellett 4-szeres appercepíiö") l - a , k - e

- X E ésBAA a utakon: egy opti cai (irott) s az annak meg-

felelő acusticai (kiejtett ) szókép apperceptiöja, Ez a kö-

zönséges olvasás folyamata. .

8. Vezetés történik SC (a látási cenlrumból) O-n

(sensoricus iráscentrum) és A-n át (sensoricus beszéd-

centrum) HC-be (a balláscentrumába) és emellett apper-

ceptió csupán A a úton. Ez a folyamat felel meg annak

midön olvasunk a nélkül, hogy az olvasottak értelmére

figyelnénk; W und t szerint közvetlenül appercipiáljuk az

irásjegyeknek (betüknek) megfelelő szókat, de ezeket csu:

pán mint hangképzeteket appercipiáljuk.

E schéma segélyével megmagyarázhatókazon beteg-

'ségek is, melyekről fentebb már említés lett téve. A mo-

toricus beszédcentrumnak (L-nek) vagy az összekötteté-

seit közvetitö utaknak kiesése (megbetegülése) előidézi a '

közönséges a t a c tic usa p has i á t vagvis a beszédké-

*) Az apperceptió ugyan közvetlenül mindig csak egy tárgy
felé irányulhat ; mindamellett több különbözö tárgy is képezhet

egy összképet, s mint ilyen egy tárgyra vonatkozva mint egy

objectum léphet az apperceptió elé, mely mint egy tárgyai összege-

zetten fogja fel az összképet alkotö több tárgvat. (Hand-
mmnJ ' .

. .
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pesség megszünését vagy zavarait aLaxiával(az izom-

összehuzödások alkalmával végbemenő mozgások sza-

bálytalansága), mely baj a zavarok megfelelő helyzetei

(speciáIis localisatiöja) szerint különbözö alakban léphet

fel. Igy p. o. haBA_ ( l Ö vezeték vagyis az articulatió moto-

ricus központjáböl a motoricus föcentrumhoz vezető utak

vannak megszakitva, tel jes ap has i a áll be, vagyis

egyáltalában lehetetlenné válik a szók kiejtése; ha csak

az rI! vezeték hiányzik, vagyis az apperceptió szerve· és

az articulatió motoricus centrumát összekötő vezeték, ez

esetben megszünik a szók önkéntes képzése; de önkén-

telenül (vagy gépies utánmondás által) még lehetséges

szötagokat, szókat kiejteni.*) Ide tartoznak W und t sze-

rint az oly esetek, midön különben teljes aphasia mel-

lett az indulatszók kiejtésének képessége megmarad.

Ha azBAA - L közti vagyis a sensoricus és motoricus

beszéd centrum közti vezeték van megszakitva, ez esetben

épen megforditva a beszédnek önkéntelen mechanizmusa

szünetel, mig az akarat megfeszitett müködése még hoz-

hat elő szókat.

Hasonló módon magyarázhatók meg az a tak tic us

ag r a p h i a (vagyis az irásképességnek megszünése, rész-

leges izomhüdésekkel) különbözö alakjai, a motoricus

iráscentrum vezetékeinek különbözö megszakításai által.

Ezen centrum vagy fövezeíékei elpusztulása esetén fel-

*) Dr. Ku s s ma u 1 A: "Die Störungen der Spraehe" ez.

müvében egy betegéről, egy 55 éves kőfaragóról tesz említést, ki
még képes volt az ábéczét utánmondani. Minden belü nevét utána

tudta mondani, csak y p silo n helyett mondott "y p s+-et. Söt
egy-két tagu szókat is, de p. o. be b o helyett bo b e-t ejtett.

"Konstantinápoly" helyett ezeket mondta utána: "Stoezati, Sto-
czate, Stoezatals." Hosszas tanitás után, miközben betegének a
beszélő száj mozdulataira kellett ügyelni, képes volt ennyit kiej-

teni "Konstanti." Többre nem vitte.
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lépő atakticus agraphia az irásképesség teljes megszüné-
sével lesi': összekötve, ha (-1'-S van megszakitva; ha

ezen megszakitás B (a motoricus irásközpont) és az

apperceptió szerve között AC történik (g-f vezeték meg-

s z a k í tá s a által) ez esetben képtelenek vagyunk a tollat

akaratunk szerint vezetni és ösmert belüket vagy jegye-

ket leirni.*)

Minthogv a fentebbi fejtegetések szerint A (az arti-

culatiö sensoricus centruma) asz ó sik e t ség székhe-

lye és O (a sensoricus irásközpont) aszóvakság székbe-

*) Ide számithatók bizonyára azon beteges symptomák is,

melyeket a távirászoknál figyeltek meg. A "távirászi betegség"
- igy nevezték el - sajátságos irásgörcsben áll, mely akadá-

lyozza a szolgálattevő távirászt abban, hogy tisztán adja le a
távirásnál használatban levő jeleket. Igy p. o. egy távírász 9 évi

hivataloskodása után azt vette észre, hogy a keze mereven s gör-

csösen összehúzódott, valahányszor kisérletet tett a Morse-féle
távirási áhéczé U ( . . - ) 1 (. .) és S (. . .) betüít kiverni.

Megpróbált egyedül a hüvelykujjával dolgozni; de két év mulva

már ez is megkapta az emlitett görcsöt; az ez után felváltva

használt mutató és középujj már két hónap mulva a szóban levő

megbetegülést mutatták; végre kisérletet tett az öklével dolgozni,

de ez is csakhamar munkaképtelen lett. Valószinü, hogy e beteg-

ség az izmok és idegek túlingerlésén alapszik, ami azonban nem

a galvanfolyam behatásának következménye, hanem inkább túleről-
tetett agy s izom tevékenységnek. FuI t o szerint egy szolgálatban

álló távirásznál az izomösszehuzódások száma óránkint 30-40000-re

tehetők. Hozzájárul ehhez a megfeszitett figyelem, melyet a közön-
séges betüknek távirászati jelekre való áttétele megkövetel, mely

jelek csupán pontokból s vonalakból állanak. Hogy ebből szár-

mazhatnak izom- s idegtúlingerlések,az világos. A fentebbi
schéma szerint a távirászok ezen betegsége ugy magyarázható
meg, hogy az agy túlerőltetése következtében az appérceptió

szerve s emellett a sensoricus iráscentrurn, az izmok túlerőltetése

folytán pedig a motoricus iráscentrum valamint a motoricus fő-

. centrum részleges hűdést szenvednek. (H and m ann: "Die

menschliche Sprache in physio-psycliologischer Beziehung."

. .



Iyé, e két kőzpónt sérülései esetén elöállanak a beszéd

sensoricus zavarainak különbözö alakjai, valamint az u. n.

a m n est i ~ usa p has i a és ag r a p h í a (az illető

érzések megszünése vagy zavara.) Ha p. o. megszakittatik

a vezeték, a hallásközpont (HC) és a sensoricus beszéd-

centrum A között, vagy a látáscentrum (SC) és a sen-

soricus irásközpont között, ugy az első esetben nem fogja

a beteg a halloBA t tsz ó k a' t, a második esetben pedig

az ir ott szó kat megérteni többé. W und t szerint e

mellett, ha azBAe e vezeték (a sensoricus irás- s beszéd-

központ között) fenmarad, esetleg még lehetségessé válik

az írott szóknak hangokká való áttétele, vagy ezeknek

szóképekké. Az ilyen esetekben, ha p. o. a sensoricus

irás centrum (A) vagy ennek a halláscentrumhoz vivő ve-

zetéke (HC-A) szenvedett sérülést, a beteg elömondott

szókat épen nem ért meg, vagy csak nehezen, (ha a ve-

zetékek megszakitása nem teljes) mig ellenben minden

nehézség nélkül tud még fenhangon olvasni.*)

Midön a szóban levő központok (A, O) mü-
ködése csak elkülönített vagy összekötő vezetékei közül

egyesek tevékenysége csak meg van nehezilve, . ez eset-

ben csak az em lék eze t gy ö n g e ség é t tapasz-

taljuk széképek vagy hallott szók iránt, amely

*) Dr. Ku s s m au I idézett müvéhen (172. 1.) a követke-

zőket mondja: "Egy körülbelül 40 éves tisztet 1785. augusztus

havában szél' érte. A nyelve, kezei s lábai hűdöttek voltak. Egy

év lefolyása után ismét képes volt járni, a kezei is erősebbek
lettek, de a beszéd tehetségéhen zavar maradt vissza. Kiejtett

ugyan egyes szókat, amik véletlenül eszébe jutottak, vagy ha
többször hangosan és lassan előmondták neki, de különben a be-

széde érthetetlen mormogás volt. Ha azonban könyvet adtak a

kezébe vagy egy irományt, oly folyékonyan s tisztán olvasott.

hogy a legkisebb hibát sem lehetett nála észrevenni. Amint azon-
ban a könyvet letette, képtelen volt az olvasott szók közül csak

egyetlen egyet is ismételni.

• . .
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bajnak a mindennapi életben a legkülönbözőbb fokait

van alkalmunk megfigyelhetni.

Asi ket ném ci n á 1 hiányozik az e schémán

HC-vel. jelölt hallási központ s igy természetesen a HC

és A közti vezeték, .továbbá a). stb. a vak n á 1 az SC-

vel jelőlt látási központ, az SC és O közti vezeték to-

vábbáBAa l stb; mig a vak - sik e t ném á n á 1 természe-.

tesen mind a kettő: tehát HC és SC, valamint a HC és

A közötti, továbbá az SC és O közötti ugyszintén a l és

a). stb. vezetékek. De minthogy nemcsak asiketnéma és

a vak,· hanem (mint tudjuk) a vak-siketnéma gyermek is

megtanul hat beszélni (írni és olvasni), az a kérdés me-

rül fel, hogyan történik ez? a ) Asi ket ném á n á l a

hiányzó HC hallási központot a tapintás vagy pedig az

izomerzék (közérzék) központja H'C', vagy pedig a meg-

maradt látási központ SC helyettesíti.

Ha egy épérzékü gyermeknek tanitója e szót dik-

tálja » h a b , « azzal a felszölitással, hogy ne irja Ie a szét,

hanem csak legyen kész a leirásra vagyis képzelje el a

szöképet (Gesichtsbild) alkatrészeinek sorrendje szerint,

tehát igy: »h-a-b,« ez a következő folyamatot idézi

elő: a - o ' összetett hallási benyomás (hab) közvetlen ap per-

ceptiöja mellett A-n keresztül (az articulatió sensoricus

centruma) O-ba is történik vezetés, hol jelzés váltatik ki,

mely e a~d úton a látás centrumában (SC) az a-J' szó-

hangcsoport-képzetnek (Wortvorstellung) megfelelő szö-

képet {Gesichtsbild) a-d idézi elő.

A siketnémánal ugyanez a dolog a következő módon

történik. ABAt a n í tó diktálni akarván a szót, int a siketné-

mának, hogy tartsa a jobb kézhátat az ő (a tanitó) szája

elé, mig a bal kezét helyezze a tanitó gégejének kiálló

porczára, az ádámcsutkára. Ha már most kiejti ti szót:

hab, az a benyomás, amelyet ah. ejtésénel kiömlő jel-

legzetes légáram asiketnéma közérzékére gyakorol, épen

• . .
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olyan intensiv s épen ugy elégséges arra, hogy perci pl-

álhassa aBAh o t , mintha a halló gyermeknek a fülébe jutna

ez a hang, mely tudvalevőleg oly módon keletkezik a gé-

gében, hogy a két kannaporcz belső nyujtványa egymás-

felé hajolván, ez által a hozzájuk nőtt hangszalagok ugy

közelednek egymáshoz, hogya kiömlö lélekzet beléjük

ütközik. Szintugy meg érz iasiketnéma a gége kiálló

porczának remegéséről azt is, hogy a következő zönge

egy vocalis, habár azt, hogy micsoda vocalis, hogy itt a

az, amit a tanitó ejt, csak ugy képes meghatározni (leg-

alább ugy szoktat juk), hogy megfigyeli, 1 e néz i a száj-

üreg alakját és a nyelv helyzetét is. A második szóhang

percipiálása tehát már az érzö-központ H'C' és a látási

központ SC segélyével történik. A harmadik hang per-

cipiálhatásához már ismét elégséges az érzö-központ H'C',

mivel a magyar nyelvnek csak egy zöngével képzett hi-

labialis hangja van: a b, melyet asiketnéma akár be-

hunyt szemmel is meghatározhal, érezvén" az összezárt

ajkak szétpattanását s a zönge képződését.

A folyamat tehát a következö : A halló-ideget H - t ,

az érző-ideg H' jegyzet (és a látó-ideg is) helyettesiti. Az

érzetinger ez úton az érző-központba H'C' (és a látási

központba is) jut, ahol (("-ef" benyomást idézik elő. Ezen

a"_ef" benyomás közvetlenül appercipiáltatván, ezenfelül

még A-n keresztül (az articulatió sensoricus centruma)

O-ba is történik vezetés, hol jelzés váltatik ki, mely

- ugy mint az épérzékünél-- e a-d úton a látás

centrumában (SC) az a"-ef" szöhangcsoport-képzetnek

(hab) megfelelő szöképét idézi elő.

b) A vak n á l hasonlóan alakul a folyamat, csak-

hogy nála az érzőideg nem a hallóideget, hanem a látó-

ideget helyetlesili, s az érzö-központ - most S'C' -'

nem a halláscenírumát, hanem a látási-központot he-

lyettesíti.
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e j Végül a vak-siketnémánal az érzö-központ he-

lyettesiti mind a látási- mind a hallási-központot. S hogy

e helyettesítés lehetséges, habár rendkivüli nehézségeket

okoz, ezt irni olvasni megtanult vak-siketnémák esete bi-

zonyitja, kik dr. H o w e Sámuel, a bostoni vakok-inté-

zetének néhai hirneves igazgatója módszere szerint ok-

tattatnak.*)

Talán sokkal terjedelmesebben és a részletekre való

nagyobb tekintettel mutattam be W und t-nak schémáját

a beszédnek (az irás- és olvasásnak) a központi ideg-

rendszerrel való összefüggését illetőleg, amint az az alábbiak-

ban elmondandók szempontjából szükségesnek mu-

tatkozik, de csak a théma rendkivül érdekes volta

ragadott el a kitérésekre.
(Folytatása köv.)

- " - H e l y r e i g a z i t á s . "Az irva-olvasás módszere physio-psycho-
logiai alapon vizsgálva" czimü, e lapok f. év 1. és 2-ik számában

megjelent dolgozatomban egy boszantó tévedés csúszott be. Mert

tévesen van az egész "Békés" illetőleg .Helyben" szó magya-
rázva. A tévedés úgy esett, hogy az első fogalmazványban csak-

ugyan a megjelent alakban dolgoztam ki a tételt - egy népszerü

felolvasás számára, - dc már a fogalmazvány átnézése alkal-

mával szemembe ötlött az egész okoskodás hibás volta, s a két

~ "kutyanyelv" helyett másik kettőt tettem be a kéziratcsomóba,
ahol igenis úgy fejtettem meg a tételt, hogy a ,Békés" szó b e-

jut ott az eleven tudat körébe, s fel is idézte a helyes szóképet,

de ugyanakkor az irinervatió túlszárnyalta a benyomást, s kiszo-
ritotta az eleven tudat köréből, úgy innerválván a kezet, hogy

az .Helybentv-t irt "Békés" helyett. Nos, c helyett a két lap he-

lyett nörn, aki Berlinben tartózkodásom ideje alatt be-

küldte a szerkesztőségnek az impuromot, az első fogalmaz-

ványt küldte el, amit csak dolgozatom megjelenése után vettem
észre.

*) L. Dr. Jer usa Je m V. "Laura Bridgman. Erziehung
einer Taubstumm-Blinden. Wien, 1890."


