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l. Bevezetés-célkitűzés
Balkezes vagyok. Rondán írok, és rajzolok. Nehezen boldogulok a konzervnyitóval,
hegyezővel és sok más háztartási eszközzel, szerszámmal is. Régóta foglalkoztat, hogy miért
lettem balkezes. Apám és nagyapám is az. Őket annak idején átszoktatták jobbkezes írásra.
Mégis ügyetlenül bánnak a jobbkezes szerszámokkal.
Sokan a balkezességet sutaságnak, rossz beidegződésnek, rossz szokásnak, régiesen szólva
„balogságnak” tartják. Honnan ered a balkezesség? Biológiai „hiba”, rossz szokás, vagy
normális adottság a balkezesség? Szabad-e átszoktatni a balkezeseket? Mit lehet tenni a
balkezesekért, és mit tehetnek a balkezesek magukért?
Idén nyáron eljutottam a Balkezesek Magyarországi Egyesületének az évenként megrendezett
találkozójára, Agárdra. Ott sok érdekes dolgot megtudtam a szakemberektől, írásszakértőtől a
balkezességről, és vettem néhány ismeretterjesztő könyvet is. Mint balkezes nagy
érdeklődéssel olvastam ezeket, és elhatároztam, hogy idén ebből a témából írom dolgozatomat
is.
A dolgozat kérdésfelvetése: Normális állapot-e a balkezesség?
Alkalmazott módszerek:
 Beszélgetés szakemberekkel, írásszakértővel
 Könyvtári kutatás, kérdőíves vizsgálat az iskolámban.
 Részvétel a Balkezesek Országos Egyesületének a 2010.évi Találkozóján, (1. ábra).
 Játékos feladatok kipróbálása.

1. ábra

2.Az oldaliság /lateralitás/ evolúciós gyökerei
Az állatvilágban minden állatnál megtaláljuk a, szimmetrikus végtaghasználatot. Ősi
állapotában az ember is kétkezes volt. H. Wegener az egykezűséget /domináns kézhasználat/ a
szellemi fejlődés velejárójának tartja.
Csak az ember fejlődött a beszéd kialakulásával tipikus „egykezessé”.A beszédmozgások
irányító központja az agykéreg baloldalában helyezkedik el.
A természeti népek tagjai között ma is lényegesen több a balkezes, mint a kultúrnépeknél. A
prehisztorikus kőszerszámokkal végzett kutatások alapján a kőkorszakban ugyanannyi volt a
balkezes, mint a jobbkezes.
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Minél messzebb megyünk visszafelé az emberiség
történetében, annál gyakoribb a balkezesség.
Sok kutató véleménye szerint a fegyverek használata tette
szükségessé a kezek munkamegosztását, a jobbkezességet. A
jobb kéz a támadást szolgálta, a másik a szív védelmét. A
bronzkor óta a jobbkezesség fölénye igazolódik/P.Sarrasin/.
(2. ábra)

2. ábra
Az anyák ősidők óta gyakrabban tartják kicsinyüket bal
kezükben a szívük oldalán, (3. ábra)mert az ismerős
ritmikus szívverés nyugtató a picikre. Így a szabadon
maradt jobb kezük a tárgyak használatában vált egyre
ügyesebbé. Emiatt egyre inkább előnyben is részesítették a
jobb kezüket a tárgyhasználatban.

3.Az oldaliság /lateralitás/ biológiai alapjai

3. ábra

A balkezesség nem megszokás, hanem biológiai alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben
előnyben részesítő kézhasználat.
A bal féltekei vezető szerep /bal félteki dominancia/ jobbkezességgel jár, mivel az agyi
idegpályák zöme a nyúlt velőben
kereszteződik. (4. ábra)
Így a bal félből származó
impulzusok/parancsok/ a jobb test félre
hatnak. Az oldaliság /egyik vagy másik
oldal előnyben részesítése/ az embernél
a test asszimetriájában nyilvánul meg.
Vagyis a jobbkezesség gyakran párosul
jobb szeműséggel, jobb fülűséggel és
jobb lábassággal is. Ami azt mutatja,
hogy náluk a mozgások kivitelezésében
a bal féltekéjé a vezető szerep. A
balkezeseknél gyakran a jobbfélteke
dominál, és az innen induló idegpályák a
4. ábra
bal test felet juttatják jobb pozícióba.
Minél kevésbé domináns az egyik kéz, annál inkább tapasztalhatjuk az általános éretlenség és
a beszédfejlődés zavarait a gyerekeknél. Így tehát akár jobb oldali a dominancia, akár bal,
mindenképpen a fejlődés magasabb szintjének tekinthető. Az agyi funkciók fejlődése, az érési
kívánalmaknak megfelelően különíti el a „segítő kezet”./ Például jobbkezeseknél
kenyérszelésnél a balkéz a cipót tartja./
Az egyik kéz gyakoribb választása a második életév elején válik észrevehetővé. A kezesség
alakulása az agyféltekék aszimmetrikus működésével van összefüggésben. Ez pedig a
beszédközpont érésével tart szoros kapcsolatot.
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A bal félteke a logikus gondolkodásért, a tényszerű tudásért felelős. A balféltekei dominancia
tehát az ilyen gondolkodást igénylő feladatokban kedvezőbb. A balfélteke a megérzésen
/intuíción/ alapuló, kreatív gondolkodást szolgálja.

4.A balkezesség előfordulási aránya napjainkban
A balkezesség gyakoriságát nehéz megállapítani, mert sokan a kézhasználat bizonyos
formáiban alkalmazkodnak a jobbkezesek világához, pl. rajzban, írásban stb. Sokan pedig az
előítéletek miatt el is titkolják. Ingadozóak a statisztikai adatok, melyek szerint: 1-30%-át
teszik ki a népességnek a balkezesek.
Sovák 1000 gyermek vizsgálata alapján kimutatta, hogy a jobb illetve balkezesség
örökletessége/genotípus/, ma is azonos mértékben/1:1/ oszlik meg. Az egyedeknél a
megjelenési arány a történelmi korokban mégis instabil, ingadozást mutat. Sovák szerint ez
bizonyítja, hogy a jobbkezes civilizáció hatására csak látszólag tolódott el a jobb-és
balkezesség aránya.

5.A balkezesség hajlamának megállapítása
A kisgyermek felé szemben állva tárgyat nyújtunk. Azt figyeljük,hogy melyik kezével nyúl
érte.
Hegyezővel hegyezzen ceruzát!
Kislány fésüljön babát, kisfiú fakockát üssön játék kalapáccsal!
Fűzzön gyöngyöt!
Egy példa a szemdominancia megállapítására:
A jobb szemesek inkább kacsának, a bal szemesek
inkább nyúlnak látják a rajzot. (5. ábra)

(5. ábra)

Általánosságban elmondható, hogy nő a
balkezesség elfogadottsága. Ennek következtében
nő az át nem szoktatott balkezesek aránya is az
iskolákban/20-30% bal kézzel ír az iskolások
között/.

Egy próba az átszoktatás leleplezésére:

Az átszoktatott balkezesek az átszoktatás
ellenére jobb teljesítményt nyújtanak ebben
a feladatban a balkezükkel. Gyorsabban,
pontosabban rajzolnak.(6. ábra)
(

bal kézzel

jobb kézzel
6. ábra
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6. A balkezesek hátrányai
Az átszoktatottak között sokan küzdenek írás-olvasás nehézséggel. Felcserélik a betűk
sorrendjét, megfordítva látják a betűket és számokat. Vannak, akik dadogni kezdenek az
átszoktatáskor, és önbizalomhiánnyal küzdenek, szoronganak. Nem tudnak a képességeiknek
megfelelően teljesíteni.
Egyes kutatók szerint a balkezesek között gyakoribb a megkésett beszédfejlődés, a pöszeség.
Míg más kutatók statisztikailag ezt nem tudták megerősíteni. A dadogók többségéről /61%/
viszont bebizonyosodott, hogy átszoktatott balkezes. A balkezesek az iskolaérettségi
vizsgálatokon gyengébb teljesítményt nyújtanak, mert az optikai felismerésben, a számok
sorrendjében balról jobbra tudnak tájékozódni.
A balkezesek gyakoribb olvasási és helyesírási gyengesége a téri tájékozódás
bizonytalanságával van összefüggésben, ami az olvasási irány és a betű sorrend hibáihoz
vezet. Az átszoktatás pedig ezt a bizonytalanságot tovább fokozza.
A forgalomban és a munkahelyeken a balkezesek nagyobb balesetveszélynek vannak kitéve a
jobb-bal megkülönböztetésének a bizonytalansága miatt, amit csak fokoz a jobbkezesek
számára kialakított szerszámok, sporteszközök és egyéb eszközök használata. Ami a balkezes
nyakát szegi, az a jobbkezes által konstruált kés.
A Balkezesek Magyarországi Országos Egyesületének a felmérései szerint még ma is akadnak
nem csak a szülők /38%/, de a pedagógusok között is az átszoktatást szorgalmazók. Pedig a
kutatók ennek a veszélyeire már a hatvanas évektől felhívták a figyelmet.
Az írás elsajátításánál jelentkező nehézségek első osztályban:
Írás közben nem látja a sor elején / baloldalon / előnyomtatott betű mintákat,sem az általa már
leírt betűket,betűkötéseket, mert a bal keze takarja azokat.
Helytelen ceruza és füzettartás, - amit gyakran a pedagógusok alakítanak ki a jobbkezes
adottságok mentén – görcsös, lassú, csúnya írást eredményez.
Tükörírás, a betűk irányának a tévesztései

7. A balkezesek egyenlő esélyének a biztosítása az iskolában és a
mindennapi életben
Már az óvodai években kapják meg a speciális fejlesztéseket
logopédiai kezelést, amikkel megelőzhetőek az iskolai olvasásihelyesírási nehézségek és zavarok/diszlexia, diszgráfia/
Legyenek első osztályban a balkezesek számára nyomtatott
füzetek, jobb oldalon előrajzolt betűkkel, feladatokkal (7. ábra)

7. ábra

Az írástanulás kezdetén tanítsuk meg a gyereknek az írás közbeni helyes test, füzet és
kéztartást! (8.ábra)
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8. ábra
Balkezesek helytelen kéz, füzet és ceruza tartása. A balkezesek helyes kéz-füzet és ceruza
tartása
A balkezeseknél gyakori, fordított szemmozgásúaknak használjanak „vezető lapocskát” az
olvasás elsajátításához! Ezt az olvasó lépésről lépésre tolja előre. Egy-egy lépés 2-5 szót tesz
láthatóvá.
A visszaszoktatás enyhíti az átszoktatás lelki és tanulási zavarait. A visszaszoktatásra a
legjobb az esély óvodás korban, 10 éves korig ajánlott, de 8. osztályban is elképzelhető.
Általánosságban elmondható, hogy nő a balkezesség elfogadottsága. Ennek következtében nő
az át nem szoktatott balkezesek aránya is az iskolákban/20-30% bal kézzel ír az iskolások
között/.
A balkezeseknek maguknak is küzdeniük kell, hogy hatósági intézkedések biztosítsák a
jogaikat az oktatás-képzés tekintetében. Hihetetlennek tűnik, de németül már balkezes
gyors írásoktatás is létezik. A valódi egyenjogúság pedig lehet, hogy a balkezeseknek
kedvezőbb, - a héber, arab illetve a székely rovásírás szerinti - jobbról balra haladó írás, az
úgynevezett tükörírás elfogadása lenne.(9. ábra)

9. ábra
A Balkezesek Egyesülete felvilágosító előadásokat tart szülőknek, nevelőknek,
balkezeseknek. Jó lenne, ha minél több balkezes kapcsolódna be ebbe a tevékenységbe.
A pedagógusok a képzésébe is be kellene iktatni a balkezes gyerekek oktatásával kapcsolatos
ismereteket.
Az ipart és a kereskedelmet ösztönözni kellene, hogy minél többféle eszközt és szerszámot
készítsenek és áruljanak speciálisan balkezesek számára elérhető áron. /pl. ollók,
hegyezők,konzervnyitók,tollak,merőkanalak,kiöntő edények,stb./ (10. ábra)
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10. ábra

8.A balkezesek intellektusa és iskolai tanulmányi előmenetele
Az összehasonlító intelligencia vizsgálatok adatai szerint a lateralizáció /az egyik félteke
dominanciája/előnyei és hátrányai kiegyenlítődnek. A kiegyenlítődés bizonyítéka az is, hogy
a balkezesség túlélte az evolúció több millió évét. Vagyis a balkezesek nem butábbak a
jobbkezeseknél.
A balkezesek iskolai előmenetelében mégis találtak eltérést a kutatók (11. ábra)

közepes

rossz

jó

jó

rossz

közepes

Jobbkezesek tanulmányi átlaga

Balkezesek tanulmányi átlaga
11. ábra

8

A tanulásban akadályozottak között több balkezest találtak.Ennek okai a kutatók szerint:
 A balkezesség miatti írás-olvasási nehézségeik
 Az ezek miatti kudarcaik, és a szülők, pedagógusok leértékelő véleménye miatti
önbizalomhiány és a tanulási kedv elvesztése.”Úgy sem vagyok rá képes, minek
erőltessem magamat.”
 Az olvasás-írás nehézségeik következtében létrejövő tanulási nehézségeik.
 A gyengébb/közepes/ képességűek nehezebben alkalmazkodnak a jobbkezes
világhoz,/lecsúsznak/, képességük alatt teljesítenek. Ezért több a gyengén tanuló a
balkezesek között.
 A jó képességű balkezesek viszont a feltételezések szerint „csak azért is bizonyítani
akarnak: „Különbözöm a társaimtól, de megmutatom, hogy jobb vagyok náluk.”

9.A balkezesség előnyei:
A balkezességében megerősített ember a jobbkezeseknek kitalált világban a „segítő”/jobb/
kezével is fokozott ügyességre tehet szert.
Néhány híres balkezes:
Nagy Ramszesz, Nagy Sándor, Julius Caesar, Jeanne D’arc,
Leonardo da Vinci/Bal kézzel festett, és tükörírással írt./, Michelangelo
Raffaello, Heinrich Heine, Isaac Newton, Bonaparte Napóleon,
Beethoven, Goethe, Andersen, Viktória királynő, Mark Twain, Friedrick Nietzsche,
Henry Ford, Marie Curie, Mahátma Gandhi,
Charlie Chaplin/Ígéretes hegedűs volt, de a zenekarban senki nem akart mellette ülni,mert
a vonóval állandóan lökdöste a mellette ülőt./,
Robert Schumann Jimi Hendrix, Paul McCartney, Bill Gates, Navratilova és McEnroe

És még sok más híres sportoló is balkezes. Több sportágban/pl. tenisz, vívás, foci/ kifejezetten
előny a balkezesség, ballábasság.
Ez is bizonyítja hogy a balkezesség nem jelent csökkentértékűséget Balkezesnek lenni nem
szégyen!
Kansas államban már megalapították a Balkezes Internacionálét, és augusztus 13-át Balkezes
Nemzetközi Napnak kiáltották ki.
Jogod van balkezesnek lenni!

10. Vizsgálatom az iskolámban
2010 őszén iskolámban, a Szentendrei Református Gimnáziumban 174 diákkal, - 511.osztályig – kérdőívet töltettem ki. Válaszaikból a balkezességgel kapcsolatos
vélekedéseiket, a balkezesek balkezességből adódó tanulási nehézségeit és a mindennapi
életben megélt akadályoztatottságukat, illetve a balkezességből adódó esetleges előnyeiket
kívántam feltárni.
A szakirodalmi adatoktól eltérően (a gyerekek 20-30% balkézzel ír) a válaszadók mindössze
11% a balkezes (III.1. melléklet). A balkezesek 10%-a átszoktatott balkezesnek vallja magát(
III.2 melléklet). Azt persze nem tudhatjuk, hogy hányan nem tudják magukról, hogy esetleg
őket is átszoktatták a jobb kéz használatára kiskorukban.
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A jobbkezesek, egy-két kivételtől eltekintve tudják, hogy a balkezesség egy örökletes
tulajdonság, normális állapot és, hogy a balkezesek képességei sem nem jobbak, sem nem
rosszabbak társaikénál (III.3-4. melléklet).
Balkezes társaim az iskolámban a társas kapcsolatokban sem a társaik, sem a tanáraik részéről
nem élnek meg balkezességükkel kapcsolatos sérelmeket.
Minden második beszámol viszont arról, hogy az írástanulás és egyéb tantárgyak tanulásában
is nehézséget okozott a balkezességük (III. 5. melléklet).
Ennél is többjüknek /70%/ okoz nehézséget a mindennapi életben, a jobbkezes eszközök és
szerszámok használatában a balkezes kisebbséghez tartozás (III.5. melléklet).
Némi elégtételt csak az jelent, hogy a többségük /90%/ azért élvezi az élet egyes területein,főleg bizonyos sportokban –a balkezesség előnyét is (III. Melléklet 6.)

11.Összzegzés
Az iskolámban tehát kevesebb a balkezes az irodalmi adatokhoz képest. Ami nagyon jó, hogy
a balkezesek jó elfogadottságuk miatt nem érzik magukat hátrányos helyzetben és kiközösítve
és a diákok általában úgy gondolják, hogy balkezesség biológiai alapon létrejövő normális
állapot így nem vagyunk butábbak, mint a jobbkezesek.
A felmérésből is kiderült az élet más területein igenis vannak nehézségeink ezért még sok
tennivaló lenne a balkezesek esélyegyenlőségéért.

Felhasznált irodalom:
Donáth: Az emberi test felépítése; Tankönyv kiadó, Budapest 1979; 278old
Gabosné Balogh Judit: Balkezes betű és szám gyakorlófüzet első osztályosok részére
Budapest 2000 84old.
Ernst J. Kiphard: Az ügyetlen gyerek; Akkord Kiadó 1998; 90 old.
Alfred Zuckrigl: Balkezes gyerekek; Akkord Kiadó l998; 88 old.
Ed Wright: Balkezesek a világtörténelemben; Népszabadság Könyvek 2008. 251. old.
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I. Melléklet
Kérdőív

Osztály:
Milyen kezes vagy?

Lány
Balkezes

Fiú
Átszoktatott balkezes

Jobbkezes

1. Szerinted mi a balkezesség oka?(több lehetőség is megjelölhető)
genetikai hiba
különleges adottság
rossz szokás örökletes
hendikep(fogyatékosság)
normális állapot
betegség

tulajdonság

2. Szerinted a balkezesek a jobbkezesekhez képest:
okosabbak ugyanolyanok butábbak
3. Szerinted át kell szoktatni a balkezeseket a jobb kéz használatára?
igen
nem

__________________________________________________________________________________

Kérdések balkezeseknek
1.

Érezted

hátrányát

a

balkezességednek?

a) tanulmányaid során: írás tanulásnál

(több

válasz

olvasás tanulásmás

is

megjelölhető)

tantárgynál

is

b) minden napokban – eszközhasználatnál:evőeszköz
olló
író eszköz
szerszámok(pl:konzervnyitó)
-közlekedésnél
-sportnál
c) társas kapcsolatokban: ért-e valamilyen sérelem, diszkrimináció (megkülönböztetés)
igen: társaid,
tanáraid
vagy mások részéről
nem:
2. Érezted-e már valamilyen előnyét balkezességednek?
sportban:
.............................................................................................................................................................
zenélésben:
....................................................................................................................................................................
egyéb:
....................................................................................................................................................................
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II. Melléklet: Vizsgálat adatai
1.Bal és jobb kezesek aránya a válaszadók közt. Balkezesek típusai a válaszadók közt
bal
összes
átszoktatott
kétkezes
normális balkezes

20
2
1
17

jobb
154

.
2. Szerinted mi a balkezesség oka?
5. 0sztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
10. osztály
11. osztály

normális állapot különleges tul. genetikai hiba rossz szokás fogyatékosság összes
8
6
14
20
6
26
16
5
2
1
21
20
5
1
1
25
28
6
2
3
34
33
7
4
40

3.Balkezesség hátrányai a válaszadók szerint
Írástanulásban Eszközhasználatban Társas kapcsolatokban
volt
8
14
0
másban volt
1
0
0
nem volt
11
6
20
4. Balkezesség előnyei a válaszadók szerint
5.
sport
hangszer
egyéb
nem volt

9
4
5
2

5.Vélekedések a balkezesek képességeiről
okosabb gyengébb ugyanolyan
3
11
160
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Balkezesek aránya a válaszadók között

III. Melléklet: Diagramok
1. Balkezesek aránya a válaszadók között
bal; 20; 11%

jobb; 154; 89%

2. Balkezesek típusai a válaszadók közt
2; 10%
1; 5%
átszoktatott
17; 85%

kétkezes
normális balkezes

3. Szerinted mi a balkezesség oka?
100%

1
1

1
2

3
2

6
5
80%

6

4

7
6

5

60%

fogyatékosság
rossz szokás
genetikai hiba
különleges tul.
normális állapot

20

40%

20

28

33

16
8

20%

0%
5. 0sztály

6. osztály

7. osztály

8. osztály
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10. osztály

11. osztály

4. Vélekedések a balkezesek képességeiről
okosabb; 3; 2%

gyengébb; 11; 6%

ugyanolyan; 160; 92%

5. Balkezesség hátrányai a válaszadók szerint

100%

90%

80%

70%

60%
nem volt
másban volt
volt

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Írástanulásban

Eszközhasználatban

Társas kapcsolatokban

Balkezesség előnyei a válaszadók szerint

6. Balkezesség előnyei a válaszadók szerint
nem volt
10%

sport
45%

egyéb
25%

hangszer
20%
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