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1. Bevezetés - elkötelezettség

Balkezes vagyok. Bal kézzel írok, abban fogom a kanalat. Azt mondják, biztos örököltem,
mert három dédnagymamám, mind két nagymamamám, édesanyám, nagynéném és egyik
unokanővérem is balkezesnek született.
Egyedül én maradhattam balkezes. A kor szokása szerint mindenkit átszoktattak jobb
kézre.
Én az anyukámnak köszönhetem, hogy nem neveltek át, mert megmagyarázta a tanító
bácsinak, hogy már nem szabad átszoktatni a gyerekeket, ahogy vele tette ugyan ez a tanító
bácsi az ő gyerekkorában.
Édesanyámat „átverték” a jobb kezére, ami abban az időben teljesen elfogadott szokás volt.
Én tehát balkezes maradtam. A férjemet viszont átszoktatták, mert nála nem vették észre a
balkezességét.
Négy gyermekem közül kettő balkezes. A nagyobbikat próbálták jobb belátásra bírni a
nagyszülők, de sikerült meggyőzni őket. A kisebbik fiunkról hamar kiderült, hogy
balkezes, a lányunkról is hogy jobb, a legkisebb fiunk három éves korára döntötte el, hogy
inkább jobbkezes lesz.
Ilyen erős családi balratolódás mellett természetes, hogy foglalkoztat a balkezesség
témája.
2004. év elején létrehoztunk egy internetes áruházat, ahol balkezesek számára készült
eszközöket forgalmazunk. Ezzel egy időben lehetőséget kaptam arra, hogy átvegyem a
www.balkezes.lap.hu internetes oldal szerkesztését, ami egy tematikus linkgyűjtemény.
A balkezes bolt árukészletét folyamatosan bővítjük aszerint, hogy milyen igények
merülnek fel a vásárlók részéről. A linkgyűjteményt pedig állandóan frissítem, ahogy
újabb és újabb balkezességgel kapcsolatos anyag jelenik meg az Interneten.
Sok levelet kapok, mások pedig telefonon keresnek különféle kérdésekkel, történetekkel a
saját vagy családtagjaik balkezességével, és ebből adódó problémáikkal kapcsolatban.
Próbálok segíteni a hozzám fordulóknak. Ehhez szükséges, hogy ismerjem a
balkezességgel kapcsolatos cikkeket, könyveket, eszközöket.
Ma már hivatalosan nem szoktatják át a gyerekeket jobb kézre. De azok a megkeresések és
sajnos saját tapasztalataim is bizonyítják, hogy mégis vannak megoldásra váró problémák,
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amelyek főleg abból adódnak, hogy a szülők, de még a pedagógusok, sincsenek igazán
tisztában azzal, hogy miben különböznek, milyen másfajta fejlesztést igényelnek a
balkezes gyerekek.
Elsősorban el kell fogadniuk a szülőknek, hogy a gyermekük balkezesnek született. A
legtöbb probléma abból adódik, hogy úgy gondolják a szülők és a pedagógusok is, hogy
ráér a gyerek eldönteni közvetlenül az iskolakezdés előtt, melyik keze legyen a domináns.
Addig a szülők is elodázhatják a balkezesség – jobbkezesség kérdését.
Az a gondolat foglalkoztatott már jó ideje, hogy mikortól lehet biztosan eldönteni egy
gyerekről, hogy balkezes lesz. Mert akkorra már a finommozgásoknak ki kell alakulniuk,
az írásra és az olvasásra készen kell állnia az agynak.
Lehet, hogy ha jobban odafigyelnek a gyerekre, és időben észreveszik, - még óvodás kora
előtt, de legkésőbb középső csoportos koráig - hogy balkezes szeretne lenni, akkor
kiküszöbölhető sok olyan probléma, amelyek csak valamikor az iskolás kor tájékán
derülnek ki?
Esetleg lehetőség nyílna arra, hogy a fejlesztő osztályokban a balkezesek aránya
csökkenne.
A gyermeknek önmagában belül is el kellene fogadnia, hogy nem teljesen olyan, mint a
többi gyerek és alkalmazkodnia kellene ehhez a tényhez. Mert hiába mondják, hogy nincs
is semmilyen különbség, a balkezesek igenis érzik, hogy van.
Először otthon, majd az óvodában, utána az iskolában és később a felnőtt életben egyaránt
adódhatnak nehézségek, amelyekkel meg kell birkózniuk. Ráadásul ezeket a nehézségeket
a jobbkezes társadalom nem is mindig ismeri el.
Ahhoz, hogy megértsük a jobbkezesek ellenérzését a balkezesekkel szemben, vissza kell
tekintenünk az időben. Nyomon követhetjük, hogy a különböző történelmi korokban
hogyan viszonyultak az emberek a balkezesekhez. Majd a tudomány és ezen belül az
agykutatás, és a pszichológia fejlődése milyen eredményeket hozott, a megértésükhöz és
elfogadásukhoz.
De még mindig nem elegendőt ahhoz, hogy a szemléletmód váltás teljes legyen. Ezért
végig megyünk a gyermek születésétől az óvodába majd az iskolába kerülésén át a felnőtt
korig azokon a problémákon, amelyek a balkezesnek született gyerekeket érhetik életük
során.
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A problémák ismerete lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a módját a segítségnyújtásnak.
Léteznek olyan - kifejezetten a balkezeseknek készült, életüket megkönnyítő – eszközök,
amelyek segítségével nem érzik magukat kirekesztve a jobbkezesek társadalmából.
A világban, egyre többen tevékenykednek olyan emberek, akik érdekvédelmi szervezetek
létrehozásával, kutatásokkal segítenek feltárni a problémákat, megoldásokat keresnek, és
mutatnak fel eredményeket a balkezesek érdekében.
Egy grafológus hölgy szavait tovább gondolva, aki szintén a balkezesek érdekében
munkálkodik, szeretném, ha azok az egyelőre még zárt kapuk, amiket döngetünk,
kinyílnának és beengednének minket, hogy segíteni tudjunk a balkezesek megértésében,
problémáik, problémáink megoldásában.
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2. Balkezesség - az őskortól napjainkig

2.1. A balkezesség története

2.1.1. Történelem
Az ebben a témában elolvasott tanulmányokat és könyveket összehasonlítva, általában
megegyeznek abban, hogy az ősember mindkét kezét egyformán használta. Erre régészeti
leletek szolgálnak bizonyítékul:
„Az ősember nem válogatott a két keze között. A csiszolt kőkorszakban élő ember úgy
élezte ki kovakőből készült szerszámait, hogy jobb és bal kézzel egyaránt használhatók
legyenek. (….) Az 1890-ben, Franciaországban és Svájcban talált kaparókövek mindkét
oldalon ki vannak élezve.”
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„A francia Mortillert prehisztorikus kőszerszámokkal végzet kutatásai alapján arra a
meggyőződésre jutott, hogy a neolitikumban hozzávetőleg ugyanannyi volt a balkezes,
mint a jobbkezes.”
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Ahogy fejlődött az ember, ez az egyensúly megváltozott:
„A Montpellier Egyetemen dolgozó tudósok valaha emberlakta barlangok falán talált, a
felső-paleolitikumból származó rajzok vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottak: a
10-30 000 évvel ezelőtt élt emberek körében a balkezesség arány nagyjából megegyezett a
3

maival.”

A kutatók a barlangok falán található kézlenyomatok vizsgálata alapján úgy találták, hogy
a lenyomatok készítőinek 23 %-a volt balkezes.
Tehát már ekkor kialakult a ma jellemző arány.
Szintén több helyen megtalálható az a teória, hogy a fegyverhasználat tette szükségessé a
kezek munkamegosztását.
Pierre-Michelle Bertrand szerint:
„Minden kétséget kizárólag Xavier Bichat (1771-1802) feltételezte elsőként, hogy a
jobbkezesség kapcsolatban állhatott a harci technikával. A történelem előtti idők harcosai
rájöttek arra, hogy a seb, amelyet a mellkas szív felöli oldalán, vagyis a baloldalon ejtenek,
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[7] 30. oldal
[12] 11. oldal
3
[13] 2004. 02. 18.
2
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nagyobb eséllyel halálos, mint ha azt a jobb oldalon ejtik. A szívük védelmének érdekében
tehát a pajzsot a bal karjukkal fogták, miközben a jobb kezükben a lándzsával hadakoztak,
és így jobb kézzel hozzáfértek az ellenség sebezhető pontjához is. Ezt a szokást minden
4

bizonnyal generációról generációra továbbadták évezredeken keresztül.”

2.1.2. Vallási előítéletek
A vallási előítéletek tovább mélyítették a szakadékot jobb- és balkezesek között. A
Bibliában többször megtaláljuk a jobb kéz magasztalását, és a balkéz elítélését.
5

„A bölcs szíve a jobb kezében, az elmeháborodott szíve a bal kezében van.”

Mózes I. könyve szerint Ráhel Benjámint először Ben-Oni-nak, „fájdalmak gyermekének”
akarta hívni, de Jákob úgy döntött, hogy Ben-jamin-nak, „a jobb gyermekének” fogják
nevezni.

6

Azért a Bibliában találunk egy balkezest, Ehudot, aki megszabadította Izrael népét az
ellenségtől. De ezt a tettet a későbbi Biblia magyarázók nem hősiességnek, hanem
becstelenségnek értékelték:
„A ravaszkodás és az alakoskodás alkalmazása” jegyzi meg Dominique Pignon, „nem egy
normális egyenes jobbkezes ember cselekedete, hanem olyan valakié, akinek különös volta
a történet során többször is felemlítődik.”
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Az Újtestamentum is bővelkedik a jó jobb- és a gonosz baloldalról szóló utalásokban.
Legjellemzőbb Jézus tanítása - „a balkéz ne tudja, mit csinál a jobb”, - ami a Hegyi
beszédben mond.

8

Ezt is Máténál olvashatjuk az Utolsó ítélet jövendölésében:
„És elébe gyűjtenek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor
elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze
felől állítja. Akkor ezt monda a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak
áldottai, örököljétek ez országot, amely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.

4

[1] 16. oldal
[8] 10, 2
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…Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök
9

tűzre, amely az ördögöknek és az ő angyalainak készítettem”

Szent Ágoston biblia magyarázata így szól: „a bal kéz tehát a lélek földi vágyait, a jobb
10

kéz a spirituális irgalmasságot testesíti meg.”

Clairvaux-i Szent Bernát pedig ezt írta: „Óvakodj, te, aki gondoskodsz a baloldalról, s aki
elhanyagolod a jobbot, nehogy egy nap a bűnösök között találd magad, akiket oly igen
11

szerettél.”

Ez gyakorlatilag megpecsételte a balkezesek sorsát, abban a nagyon vallásos világban, és
ez a hozzáállás az óta csak némileg enyhült.
„Istenkáromlás volna, ha a templomi szertartásokat nem jobb kézzel végeznék: keresztet
vetni, áldást osztani, az ostyát, és a boros kelyhet megfogni, és felajánlani csak jobb kézzel
lehet. A házasságkötési szertartásban a jobb kezeket helyezik egymásra, a jegygyűrűt
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pedig, amely a gonoszt tarja távol, a bal kéz harmadik „szerencsés” ujjára húzzák.”

2.1.3. Babonák
Némi kapcsolatot lehet találni a vallás és a babonák között. Sokan hiszik, hogy a
kiszóródott só balszerencsét jelent. Leonardo da Vinci festményén látható, hogy az Utolsó
vacsorán Júdás kiszórta a sót az asztalra. Sokan hiszik, hogy ha abból a sóból a hátuk mögé
szórnak egy csipetnyit, a bal válluk fölött, elűzik maguktól a gonoszt. Mások a
boszorkányok távoltartása miatt teszik ugyan ezt. Azért a bal válluk fölött szórják át, mert
úgy tartják, hogy az Ördög áll azon az oldalon, a jobbon pedig az Őrangyaluk lebeg. A
boszorkányokhoz kapcsolódó hiedelmekben is gyakran szerepel a balkéz, mint a gonosz
eszköze. A varázslataikat hagyományosan bal kézzel végzik, a Sátán hívei a kört mindig az
óramutató járásával ellentétes irányba rajzolják.
„ A kultusz úgy űz csúfot a hagyományos vallásból, hogy a szokásossal ellentétes módon
13

csinál mindent.”
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[6] 25, 31-34 és 41
[1] 26. oldal
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[1] 28. oldal
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Ha az anyai nagymamám korábban élt volna, biztosan rásütötték volna a boszorkányság
bélyegét. A balkezén hat ujjal született, ráadásul az ujjai között úszóhártyákkal. Később
megműtötték és korrigálták ezt a hibát.
Az emberek a másságtól való félelmükben kitaszítják maguk közül azokat, akik
különböznek tőlük. Megbélyegzik őket, boszorkányoknak, a Sátán követőinek tartják őket.

2.1.4. A szavak hatalma
„A Sátán név a Talmud Samaeljéből ered, a Sátánok Vezéréről és a Démonok Hercegéről
14

kapta a nevét, a Se’mol jelentése: bal.”

Hiedelemvilágunkban a "bal" szó mindig negatív értelmet hordozott. Nagyon sok kifejezés
kapcsolódik hozzá.
Sosem szerettem, ha valaki azt mondja nekem, hogy „kétbalkezes” ezért gyerekként
kitaláltam magamnak egy elméletet arra, hogy a balkezeseknek nem szidás, ha ezt
mondják, hanem kifejezetten dicséret. Hiszen az én balkezem olyan, mint másoknak a jobb
keze. Tehát ha nekem azt mondják: „kétbalkezes”, akkor az olyan mintha a jobbkezesnek
azt mondanák: „kétjobbkezes”. A többi kifejezéssel már nem tudtam mit kezdeni.
A magyar nyelvben nagyon sok ilyet találhatunk. „balsiker”, balsors”, „balszerencse”,
„balítélet”, és még sorolhatnánk tovább.
De nem csak a magyar nyelv bővelkedik ennyi negatív értelmű szóval a baloldallal
kapcsolatban. Az európai nyelvekben a jobb általában a jogot, az ügyességet, rendet jelenti.
Egy angol szótárban a „right” szónak, 36 jelentését adták meg magyarul, jellemzően „jó”
értelmű szavakat. Ezzel szemben a „left” gyengét, értéktelent jelent.
Németül a könnyű vagy törékenyt jelentő „licht” vagy „leicht” jelenti a balt is.
A latin nyelvben jól nyomon követhetőek a két szóból származó kifejezések: A latin
„dextra”, „jobb kezet” jelent, de átvitt értelemben azt is, hogy „segítség, barátság,
ajándék”. A „sinister” („sinistra” mint „bal kéz”) azt is jelentette, hogy „boldogtalan,
15

ártalmas, ellenséges, perverz, gonosz és gyarló.”

A franciák mai gauche (bal) szava annyit tesz: ügyetlen, nehézkes. Az olasz „mancino”
pedig hazugot, vagy tolvajt is jelent. A spanyol „zurda” a bal kezet jelenti, de jelent bambát
és ügyetlent is.
14
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[7] 39. oldal
[1] 30-31. oldal

9

A balkezesekre sokszor használnak olyan kifejezéseket, mint például magyarul a „sete”,
„suta”, ami nem a bal szóból származik, de a jelentése a balkezes emberre vonatkozik. Az
ausztrál balkezesek például „asszonykezűek”. Az angoloknál ilyenek a „csacsimancsúak”,
vagy a „hordókezűek” kifejezések.
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2.1.5. Híres balkezesek
Voltak és vannak olyan balkezesek, akiket senki sem csúfolna „hordókezűnek”.
Ha valahol szóba kerülnek a balkezesek, meg szokták említeni a híreseket is. Ez valamiféle
védekezés, önigazolás a balkezesek részéről. Próbáljuk megmutatni, hogy nem vagyunk
csökkentértékűek, kevesebbek a jobbkezeseknél, ha ennyi kiemelkedő emberről
mondhatjuk el, hogy balkezes volt, vagy most élő balkezes híresség.
Bertrand nagyon alapos kutatásokat végzett olyan balkezeseket keresve, akik büszkék
voltak erre a másságukra, pedig olyan korban éltek, amikor az még „bűnnek” számított.
Talált egy kódexet, amit 1470-ben, Itáliában készített Francesco Santolini, Rimini
kanonokja. A mű kétszáznegyvenöt oldal, latin nyelvű és a végén ez olvasható: „Francesco
17

Santolini, Rimini kanonokja ezt a könyvet bal kézzel írta.”

Ha nem írta volna a végére a fenti megjegyzést, senki sem figyelt volna fel rá, hogy nem
jobb kézzel írták. Ugyan olyan szép munka, mint a kortársaié. De Ő büszkén vállalta, hogy
balkezes és nem ügyetlen.
Kicsit később élt Raffaelo de Montelupo (1505-1566) olasz szobrász és építész, aki ezt írta
önéletrajzában: „Nem mulasztom el elmondani, hogy született balkezes vagyok és mivel a
bal kezem sokkal ügyesebb volt a jobbnál, mindig is bal kézzel írtam.” Ő még dicsekedett
is a balkezességével, kicsit talán eltúlozva saját különlegességét.
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Lépjünk még egyet az időben. 1597-1648 között élt Vincent Voiture francia író, költő és
akadémikus. Megjelentetett egy fordított irányba leírt művet, amelyet tükörrel lehetett
19

elolvasni és az volt a címe, hogy: „Bal kézzel írott stanzák.”
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[5] 34. oldal
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A híres balkezeseket felsoroló listákban sok olyan különleges személyiség neve szerepel,
akiknél egyértelműen nem bizonyított, hogy balkezesek voltak. Bertrand, kutatásai alapján
kijelentette, hogy sem Caesar, sem Napóleon, sem Franklin, sem Chopin, sem Einstein
nem voltak balkezesek. Picasso és Klee sem.
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Dr. Hámori József: Az emberi agy aszimmetriái című könyvében kicsit megvigasztal
bennünket:
„Ugyancsak statisztikai adatok szólnak amellett, hogy összefüggés van a balkezesség és a
zenei talentum között. S hogy még a politikában sem előnytelen a balkezesség, arra jó
példát lehet felhozni az Egyesült Államok államférfiai köréből: a 42 elnökből hat volt
balkezes.”
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A leghíresebb balkezest a fejezet végére hagytam. Ő Leonardo da Vinci a reneszánsz
nagymestere. Róla Bertrand és Hámori is biztosan jelentette ki, hogy bizonyítottan
balkezes volt.
Bizonyításnak tekintik naplóit, amelyek együttvéve ötezer oldalt tesznek ki, és tükörírással
jegyezte le azokat.
Bertrand ezt írta: „A zsenialitás és a balkezesség között fennálló abszolút ellentmondásról
való meggyőződésükben bizonyos szerzők furcsa módon már-már a jobbkezesek táborába
próbálták Leonardót sorolni. Kijelentették, hogy az a szokása, hogy a bal kezét használja,
csak jobb keze sebesülésének tudható be.”

22

Kortársa Giorgio Vasari így dicsérte:
„A természet oly sok kegyben részesítette, hogy ahol csak tapasztalhattunk gondolkodását,
intellektusát, lángoló szellemét, ott valami különleges és emberfeletti manifesztálódott,
23

leleményességgel, elevenséggel, jósággal és szépséggel fűszerezve.”

1899-ben Eugéne Müntz, Leonardo da Vinci, a művész, a gondolkodó, a tudós című
munkájában ezt írta: „Egyfajta fogyatékosság mégiscsak belevegyült ezekbe a rendkívüli
képességekbe: balkezes volt.”

24
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2.2. A tudomány fejlődése

2.2.1. Balkezesség, mint fogyatékosság
Tehát a balkezesség fogyatékosság?
Azt már tudjuk, hogy általában valami rosszhoz kötötték régen az emberek a
balkezességet. Ahogy fejlődött az orvostudomány és a pszichológia egyre több kutatási
eredmény látott napvilágot a témában. Bebizonyították, hogy a balkezesség öröklődik.
Charles Darwin 1877-ben írta, amikor megállapította, hogy a legkisebb gyermeke
balkezes:
„Nincs semmi kétség, ez a tulajdonság örökletes – a nagyapja, az anyja és egyik fivére is
balkezes.”

25

De ez az örökletességet kórosnak tekintették.
„Egy egészséges vonal, egy jobbkezes család, szülőről gyerekre, nemzedékről nemzedékre
reprodukálódik. Egy hiba belecsúszik, s megjelenik a balkezes gyermek, egy eltévedt
26

bárány, avagy egy gyengeelméjű.” Ez mondat Bertrand könyvéből származik, és E.T.
Brewster írta a 19. század fordulóján.

27

Tehát a balkezességet örökletes kórnak tartották, és az alsóbbrendű faj megjelenési
formájának tekintették. Elterjedt nézet volt, tanították az orvos képző intézetekben,
tudományos folyóiratokban, doktori értekezésekben írtak róla. De a hétköznapi emberekre
gyakorolt hatását csak valamivel később lehetett tapasztalni.
Cesare Lombroso orvos, kriminológus, kriminálantropológus nevét több helyen
megtaláltam anyaggyűjtés során. Nem csak Bertrand és Hámori József de a grafológia is
említi a nevét. Híres műve, ami 1876-ban jelent meg: „A bűnöző ember”.
Kutatásaival be akarta bizonyítani, hogy léteznek a bűnözőknek bizonyos meghatározott
jellemzői, ezeket különböző testi jegyek révén felismerhetőek. A torinói börtönlakók
vizsgálata alapján megállapította, hogy az átlaglakosság körében a balkezesség 3 %-os, a
börtönben vizsgált bűnözőknél ez akár a tízszerese is lehet.
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Eredményeit így összegezte:
„Nem feltételezem, hogy valamennyi balkezes gonosztevő, csak azt mondom, hogy a
balkezesség, amely még sok más tényezővel kapcsolatba hozható, előidézheti az emberi
nem legnagyobb gyarlóságait.”

28

Kutatásaira, nem csak a témához közelálló szakemberek, hanem a társadalom szélesebb
rétegei is felfigyeltek, és demagóg elméletei hamar elterjedtek.
Így az ősi előítéleteket megtámogatta a tudománnyal. Ezen az úton többen haladtak előre a
balkezesek elnyomásának érdekében. 1905-ben Lannelongue orvos professzor írt a
29

balkezességről, mint a degeneráció jeléről.

Freud barátja, Wilhelm Fliess berlini orvos arra a következtetésre jutott, hogy egy
egészséges, normális nemiséggel rendelkező ember jobbkezes. Tehát aki inkább balkezét
használja, mint a jobbot, homoszexuálisnak tekinthető.

30

A megbélyegzést elkerülendő, a szülők igyekeztek inkább átszoktatni a gyermekeiket a
jobb kéz használatára. Amit a jobb kezesek teljesen evidensnek tartottak. Tették ezt úgy,
hogy a „rossz” kezét hátrakötözték, ráütöttek vonalzóval, sőt korbáccsal, vagy bekötözték,
hogy egyáltalán ne lehessen használni.

2.2.2. Másképp gondolkodók
Voltak azonban olyanok, akik ezeken a demagóg nézeteken felül tudtak emelkedni, és
következetesen vagy elnézőbben gondolkozni.
Bertrand szerint Thomas Browne, angol tudós volt az, aki olyan védőbeszédet írt 1646ban, amelyben egy egész fejezetet szentelt a balkezességgel kapcsolatos előítéletek
leleplezésének. 1733-ban lefordították francia nyelvre, és a 18. századi francia
felvilágosodás korában Browne műve nagy sikert aratott.
Rousseau például azt ajánlotta, hogy a kis Emilt ne szoktassák hozzá semmilyen kézzel
tett gesztushoz, hagyják, hogy szabadon döntse el: a jobb, vagy a bal kezét használja úgy,
31

ahogy azt a fantáziája diktálja.

A Nagy Enciklopédia is említi a bal kéz használatát, de csak odáig jutnak el, hogy a
kétkezességet preferálják benne.
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Az 1700-as években Benjamin Franklin a balkezesek védelmében írta meg cikkét, az ezzel
a címmel: „A bal kéz petíciója azok számára, akiknek az a feladat adatott meg, hogy
gyermeket neveljenek.” Mintha egy kislány panaszolná el, sanyarú sorsát, akit a szülei nem
szeretnek úgy, mint az ikertestvérét, a jobb kezet.

33

Igazi változás a 19. században következett be, amikor felismerték, hogy ha átnevelik a
gyerekeket jobb kézre, ezzel sérüléseket okozhatnak nekik.
William Ireland angol pszichiáter 1880-ban írta:
„Egy balkezes gyermek, akit arra kényszerítenek, hogy jobb kézzel írjon, pontosan
ugyanolyan helyzetben van, mint amilyenben az a jobbkezes gyermek, aki bal kézzel volna
34

kénytelen írni.”

Ez előtte senkinek nem jutott az eszébe? – Nem találtam mást, aki ezt így megfogalmazta
volna, pedig annyira logikus és egyszerű érvelés.
Eljutottunk végre a 20. századig. George M. Gould philadelphiai orvos szerint a
balkezesség oka nem a végtagokban, nem is az agyban, hanem a szemben keresendő.
Szerinte azok használják a balkezüket jobban, akik nem jól látnak a jobb szemükkel.

35

Ez az elképzelés már tudományos kutatáson alapul, mivel Gould szemészorvosként
praktizált és eredményeit rendszeresen publikálta.
Maradjunk még egy kicsit Philadelphiában. 1914-ben gyermekspecialisták gyűltek össze,
hogy a következő kérdést megvitassák: „Hogyan viszonyuljunk a balkezes gyerekekhez?”
Kijelentették, hogy ha mindenáron meg akarják változtatni a balkezes gyermek
36

természetét, komoly idegrendszeri zavarokhoz vezet.

Ezek után több cikk jelent meg a sajtóban, és a közvéleményt is egyre jobban sikerült
átformálni. Ausztráliában megtiltották az átszoktatást az iskolákban. Ezzel az összlakosság
körében a balkezesek aránya 2 %-ról, 13 %-ra emelkedett.
Amerikában a 20-as évektől tapasztalható ugyanez a változás.
Európában jobbára csak Angliában volt ennyire haladó gondolkodású a társadalom.
A kontinens országaiban az I. Világháború hozott változást a balkezesség megítélésében.
Igaz, hogy nagyon sokan haltak meg abban a háborúban, de még több volt a hadirokkantak
száma. A hadirokkantak között pedig sokan voltak olyanok, akik elvesztették valamelyik
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végtagjukat, például a jobb karjukat. Azokkal kevesebb gond volt, akiknek a bal karjuk
hiányzott, ők hamarabb vissza tudtak illeszkedni a hétköznapi életbe. De a volt
jobbkezesek

kénytelenek

voltak

megtanulni,

hogyan

használják

a

balkezüket.

Beteggondozó intézetekben, tanfolyamokon tanították őket. A bal kéz tehát már nem volt
olyan haszontalan, a balkezeseket pedig már nem lehetett annyira támadni, hiszen akkor a
„dicsőséges félkezűeket” is megsértették volna.
A háború véget ért, az élet pedig visszatért a régi kerékvágásba. A megszokások is
visszatértek, vagy el sem múltak.

37

Tehát a bal kéz használatát nem nézték jó szemmel a családokban, és az iskolákban sem,
egészen addig, amíg Véra Kovarsky, Montpellier egyik iskolájának pszichológusa el nem
indította „keresztes hadjáratát” a balkezesség rehabilitációjáért.
1937-ben az I. Nemzetközi Gyermekpszichiátriai Kongresszuson beszédet mondott,
amelyben kifejtette, hogy a „balkezesség nem utánzás, vagy nevelés útján szerzett
tulajdonság, hanem természetes, velünk született, immanens és irreverzibilis állapot.”
Nézete szerint, fel kell világosítani a közvéleményt, legfőképpen a szülőket és a nevelőket,
a balkezesek érdekében. Meg kell nyerni felelős hatóságokat, hogy a nevelési
intézményekben adjanak utasítás, hogy a balkezes gyerekeket hagyják bal kézzel írni.
„Felforgató nézeteit” kezdetben ellenségesen fogadták, de ő nem hagyta annyiban. Ahol
tehette, hallatta a hangját, aminek lassan de végül is eredménye lett. Franciaországban,
Bordeaux-ban létrehoztak egy korrekciós osztályt, balkezes gyerekek számára. Európa
nyugati részén már 1960-as évektől érezhető volt, hogy Vera Kovarsky hadjárata győzött.

38

Jelszava, hogy „a világot ugyanannyira teremtették a balkezeseknek, mint a
jobbkezeseknek”, húszévi, egyre gyengülő támadások közepette végre meghallgattatott.

39

Magyarországra később jutottak el a nyugati nézetek. Pedagógusokat kérdeztem meg, hogy
mikortól engedték az iskolákban a balkéz használatát az írásnál. Egyöntetűen mindenki azt
mondta, hogy kb. 20 évvel ezelőtt, - ahogy a tudomány, ezen belül az agykutatás
fejlődésének eredményei eljutottak az országba, - kezdték elfogadni, jóváhagyni, hogy a
balkezesek írhatnak bal kézzel, és nem szoktatták át őket a jobb kezük használatára.

37

[1] 131-133. oldal
[1] 133-137. oldal
39
[1] 138. oldal
38

15

2.3. Miért is vagyunk balkezesek?

2.3.1. Öröklődés
Régóta kutatják, a balkezesség öröklődését és többen meg is állapították, hogy igenis
öröklődik. Darwin is erre a következtetésre jutott. Zuckrigl: Balkezes gyerekek című
könyvében hivatkozik Chamberlain, Rife és Zazzo kutatásaira, akik „szülők és gyerekeik
kézhasználatának (kezességének) vizsgálatával világosan bebizonyították, hogy ahol a
szülők nagyobb arányban voltak balkezesek, ott ez a gyermekeiknél is túlnyomóan
40

balkezességhez vezetett.”

A jobbkezes szülők 2 %-ának van balkezes gyermeke. Ha az egyik szülő balkezes, akkor
már 17 % az esély, és ha mind két szülő balkezes, akkor 46 % a valószínűsége, hogy
balkezes lesz a gyermekük.
Hámori hivatkozik Marinon Annett kanadai kutatóra. Szerinte, nem balkezes génről van
41

szó, hanem a jobbkezesség génjének hiányáról.

Az egypetéjű ikrek kutatása meggyőző bizonyítékul szolgálhat. Azonos génállománnyal
rendelkeznek,

mert

egy

megtermékenyített

petesejtből

alakultak

ki.

Akkor

a

kezességüknek meg kellene egyeznie. De ez nem mindig van így. Ha az egyik jobb, a
másik balkezes, azt nevezik „tükörjelenségnek”. Kétpetéjű ikrek esetében elméletileg 5042

50 %-nak kellene lennie. De ez nem így van. A balkezesek aránya mind két esetben 20 %.

Nagyon sok balkezest ismertem meg amióta ezzel a témával foglalkozom. Érdekes, hogy
egy-egy családban a testvérek között milyen a balkezesség gyakorisága. Találkoztam olyan
családdal, ahol 12 gyerekből, hárman lettek balkezesek. A szülők közül, az anyuka a
balkezes.
Van olyan család, ahol mind a három gyerek balkezesnek született. Ott is csak az egyik
szülő balkezes.
Ismerek nem egypetéjű iker lányokat, akik mind ketten balkezesek.
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2.3.2. Hormonok
Geschwind, bostoni és Behan, glasgow-i kutatók a balkezűség hormonális hátterét
hangsúlyozzák.
Több ezer embert vizsgáltak meg, és azt kapták eredményül, hogy a balkezesek kb. 10 %ánál valamilyen fejlődési rendellenesség, például dadogás, diszlexia is kialakulhat.
Ugyanezt csak a jobbkezesek 1 %-ánál tapasztalták.
Megállapították, hogy a balkezeseknél háromszor gyakoribbak a tanulási problémák,
amelyek szerintük inkább biológiai, mint szociális okokra vezethetők vissza. Az
immunbetegségek gyakorisága is magasabb volt a balkezeseknél.
Geschwindék nagyon valószínűnek tartják, hogy a tanulási problémák, és az
immunbetegségekre való hajlam közös génre vezethető vissza. Ez a közös tényező a
tesztoszteron. Ez egy nemi hormon, ami a nemek közötti különbségek kifejlődéséért
felelős elsősorban, és a hím embriókban viszonylag magasabb koncentrációban van jelen.
Nem véletlen, hogy Magyarországon a fiúk között legalább kétszer annyi a balkezes, mint
a lányoknál.
Kimutatták azt is, hogy a magas tesztoszteron-hormon-koncentráció hatással van az agy
korai fejlődésére, lelassítja a bal agyfélteke idegsejtjeinek fejlődését.
Normális fejlődés mellett, a bal félteke (a beszédes félteke) gyorsabban fejlődik. Tehát a
magas tesztoszteronszint azzal járhat, hogy a két félteke fejlődése kiegyenlítődik, ezáltal a
jobb félteke „több esélyt kap arra, hogy ő alakítsa ki a domináns kezűséget (balkezesség)”,
és mivel a bal félteke fejlődése viszonylag lassabb lesz, „a beszéddel kapcsolatos tanulási
folyamatok károsításával járnak”.

43

„A balkezeseknél a jobb agyfélteke dominál, és az innen induló idegpályák a bal testfelet
juttatják „jobb” pozícióba (….) A bal agyfélteke, amely a jobb testféllel áll szoros
kapcsolatba a logikus, analitikus és lineáris gondolkozásmód felelőse. A tényszerű tudás, a
speciális ismeretek tárolódnak benne, és az analitikus gondolkodást teszi lehetővé. A jobb
agyfélteke az intuitív koncepcionális elképzelések kialakulásában vesz inkább részt, és a
44

kevésbé racionális tartalmakban.”
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2.3.3. Szülési ártalom
Bakan szerint a balkezességet a szülés alkalmával bekövetkező oxigénhiány idézi elő.
Ekkor sérülnek a bal agyféltekében a mozgató idegsejtek, és a jobb félteke veszi át a
kézmozgató funkciókat.
Ha igaz lenne az elmélete, akkor sokkal több szellemileg visszamaradott gyermeket kellene
találni a balkezesek között. Mivel ez nem így van, sőt Amerikában végzett vizsgálatok
alapján arányaiban magasabb a tehetséges balkezes gyerekek száma, „Bakan elmélete a
45

balkezesség magyarázatául nem fogadható el.”

2.3.4. Ujjszopás
2004. júliusában a www.newscientist.com oldalán megjelent egy cikk, Handedness
develops in the womb címmel. Az írója Laura Spinney volt, aki Peter Hepper vizsgálati
eredményeiről számol be:
Az angol kutató és munkacsoportja, ezer magzat ultrahangos felvételét vizsgálta át, amikor
feltűnt egy érdekes jelenség: a magzatok többsége a jobb kezét részesíti előnyben, amikor
az ujját szopja vagy integet.
A vizsgálatok összegzéseként Hepper arra a következtetésre jutott, hogy egy tíz hetes
magzat azt a kezét használja szívesebben, amelyikkel aztán egész életében ügyesebben
bánik. A kutatók ezután hetvenöt magzat további sorsát figyelték a szülés után, és azt
találták, hogy tíz-tizenkét éves kora táján mindaz a hatvan gyerek, aki a jobb hüvelykujját
szopta, már jobbkezes lett. A maradék tizenötből viszont, aki a bal hüvelykujját szopta, tíz
balkezes, de öt még mindig jobbkezes lett.
Hepper feltételezi, hogy a magzat azért részesíti előnyben testének valamelyik oldalát,
mert az az oldala valamivel gyorsabban fejlődik.
A korábbi elmélet értelmében az agy fejlődésének aszimmetriájáról van szó, vagyis a
feladatok megoszlanak a két agyfélteke között aszerint, hogy az agy miként kezel bizonyos
feladatokat.
Az ultrahangos magzati felvételek azonban azt mutatják, hogy a jobb- vagy balkezesség
sokkal hamarabb megjelenik, amikor az agy még bármilyen szabályozó szerepet játszhatna
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a végtagok mozgatásában. Hepper szerint ennek az ellenkezője az igaz: éppen a magzat
testmozgásai idézhetnek elő valamiféle aszimmetrikus fejlődést az agyban.
Arra hívja fel a figyelmet, hogy azok az érzékszervei kapcsolatok, amelyek a testből az
agy felé futnak, hamarabb fejlődnek ki azoknál a kapcsolatoknál, amely lehetővé teszik,
hogy az agy szabályozhassa a testmozgást.
Szerinte a jobb- vagy balkezesség tehát velünk született tulajdonság.
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3. A balkezes gyerekek problémái
3.1. Otthon

3.1.1. Felmerülő problémák
Amikor az első fiamat vártam, nagyon sokat eszembe jutott, hogy igazából én nagyon
szeretném, ha ő is balkezes lenne. Ezt nem mondtam senkinek, mert nem biztos, hogy
megértették volna. Az első férjem családjában „hivatalosan” nem volt balkezes. És az is
eszembe jutott, hogy ha a fiam tényleg balkezes lenne, akkor haragudnának, mert én
rontottam el. Tehát nagyon figyeltem arra, hogy semmilyen módon ne befolyásoljam a
gyereket, döntse el Ő, hogy melyik kezét használja szívesebben. Nagyon hamar kiderült,
hogy balkezes. Hat hónapos korában állt fel, és nyolc hónapos korában már önállóan járt.
Mindenért a balkezével nyúlt, a tárgyakat abban tartotta. Egyértelmű volt a balkezessége.
A második fiam, - második házasságom, első csemetéje - szintén balkezes lett. Hamar
észrevettük, hogy a balkezét használja szívesen. Hat-nyolc hónapos korára biztosak
voltunk abban, hogy Ő sem lesz jobbkezes. A lányunknál, egy éves korára, abban voltunk
biztosak, hogy jobbkezes. A legkisebb fiunk pedig csak most, három éves korára döntötte
el igazán, hogy mégis jobbkezes marad. Próbálkozott mind a két kezével, de a jobbnál
döntött.
Pontosan nem tudom meghatározni, hogy mikor mondhattuk biztosan egy-egy
gyerekünkről, hogy milyen kezes lett, pedig nagyon figyeltünk rájuk, mert érdekelt a
kezesség kialakulásának vizsgálata.
A szülők általában nem szoktak még ennyire sem odafigyeli a gyermekük
kézdominanciájának kialakulására, hiszen ma már nem szükséges nagy jelentőséget
tulajdonítani annak, ha „véletlenül” balkezes lesz a gyermekük.
Ezért is olvastam nagy érdeklődéssel Gesell és Ames kutatási eredményeit, a gyermekkori
kézhasználat

fejlődésével

kapcsolatban,

amit

1947-ben

tettek

közzé.

Megállapítottak egy természetes fejlődési menetrendet:
12. hét:

mindkét kéz

16-20 hét:

bal kéz

24. hét:

mindkét kéz

28. hét:

jobb kéz

32. hét:

mindkét kéz
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36. hét:

bal kéz

40-44 hét:

jobb kéz

48. hét:

bal kéz

52-56. hét:

jobb kéz

80. hét:

minkét kéz

2. év:

jobb kéz

2 ½-3 ½ év:

mindkét kéz

4. év:

már megfigyelhető a dominancia

8. év:

a kézhasználat kialakult.
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Diane Paul szerint nem mindenkinél tart ilyen hosszú ideig a lateralizáció, vannak, akiknél
már az első hat hónapban befejeződik, vannak, akiknél csak két- vagy négyéves korban.
Egy hétköznapi szülő, nem figyeli meg ennyire a gyermekét. Azon kívül, mivel nem
egyformán fejlődik a kézhasználat, a fenti táblázatot nem lehet igazán komolyan venni.
Varjú Beáta, szakdolgozatában a következőket írja:
„A bal félteke a jobb féltekénél lassabban fejlődik, ezért a korai domináns kézhasználat
kialakulása inkább a balkezesekre jellemző. Általában a 4. életév környékén már
megfigyelhető a domináns kézhasználat. Teljes rögzülése azonban csak a 8. életév végén
detektálható. Minél erősebb valamelyik kéz dominanciája, annál korábban rögzül. A
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laterális dominancia mértéke már nem változik!”

Egy kétgyermekes anyuka, arra a kérdésre, hogy az első gyermekénél mikor vették észre,
hogy balkezes, elmondta, hogy gyakorlatilag már a kisfiú megszületése után egy hónappal,
mivel kizárólag a bal hüvelykujját szopta. Később a tárgyakért csak bal kézzel nyúlt és
abban tartotta meg a játékokat.
A szülők többsége a gyermeke óvodás koráig nem is veszi észre, milyen kezes a csemetéje.
Pedig három éves kora előtt is szokott egy gyerek rajzolni, kanállal enni, sőt még fogat is
szokott mosni.
A nagyfiam szénnel szeretett rajzolni a járdára, és a szenet mindig a bal kézzel markolta.
A középső fiam rajzait leginkább a nappali falán fedeztük fel. Általában vastag ceruzával
dolgozott és igazán kiélhette a firkakorszakát. Nem kísérletezett, bal kézzel rajzolt. A
pohárfogás is bal kézzel történt, viszonylag hamar, mivel kezdettől fogva abból kaptak
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[7] 121. oldal
[10] 11. oldal
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inni. A kanállal és a fogkefével sem volt másképp. A lányom pedig ugyan ezeket
produkálta jobb kézzel.
Mivel én kiemelten figyeltem a saját csemetéimet, hamarabb észrevettem, hogy melyik
kezüket használják szívesen.
Minden könyvben, minden mostanában megjelent cikkben kihangsúlyozzák a szerzők,
hogy ma már nem jellemző a balkezesek átszoktatása, mivel tudja mindenki, hogy mennyi
problémával jár, a dadogástól a komolyabb agysérülésekig. Ez ma már köztudott.
Ezért is lepődtem meg, amikor egy valamikor balkezes nagymama elmesélte a következő
történetet:
Az első unokájáról két és fél évesen kiderült, hogy balkézzel szeretne enni és rajzolni. A
kislány színes ceruzával szokott firkálni, amit következetesen a balkezébe fog. A kanalat
is, és nagyon szépen tud vele enni. Amikor az édesanyja meglátta, hogy a kislánya a bal
kezébe fogja a ceruzát, vagy a kanalat, következetesen áttette a jobb kezébe. A nagymama
megkérdezet a lányától, hogy miért van erre szükség, de az anyuka nem tudta
megmagyarázni.
Találkoztam a kislánnyal, aki erősen balkezes. A nagymamával beszélgetve kiderült, hogy
a másik lányunokája, aki két hónappal később született, szintén balkezes lett, akit az
anyukája meg sem próbált átszoktatni. A nagymamának sikerült hatást gyakorolni a
lányára és mire a kislány óvodába került, felhagyott az átszoktatási kísérlettel.
Ennél a példánál azon is meglepődtem, hogy a nagymama volt a haladóbb szellemű, nem a
lánya. A már említett megkereséseknél és telefonbeszélgetéseknél jellemzőbb, hogy a
nagyszülők, a régi megszokás miatt, ellenzik az unokájuk balkezességét, és ők próbálnak
tenni ellene.
A következő eset egy vidéki faluban történt:
Mivel az anyukának hamar vissza kellett mennie dolgozni, gyakorlatilag egész nap a
nagymama nevelte a kisfiút. A szülők észrevették, hogy az addig normálisan fejlődő,
vidám csemetéjük, idegessé és kezelhetetlenné vált. Megbeszélték a problémájukat a
nagymamával és a beszélgetésekből kiderült az átszoktatási kísérlet. A nagymama
abbahagyta a próbálkozásokat, és az óvodában már nem voltak ilyen gondok a kisfiúval.
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3.1.2. Lehetséges megoldások
Az első három évben gyakorlatilag az jelenthet problémát, ha a szülők nem figyelnek
eléggé a gyermekükre. Azokban a családokban, ahol már van „hagyománya” a
balkezességnek, hamarabb előkerül ez a téma, mit ott, ahol úgy tudják, nincs egy balkezes
rokon sem.
Az első esetben valamivel könnyebb a helyzet, mivel a család már rendelkezik valamennyi
ismerettel a balkezesség kérdésében. Tehát, ha várható, hogy a megszületett gyermek
balkezes lesz, érdemes utána olvasni a témának, új információkat keresni. Az Internet
nagyon jó lehetőségeket kínál erre. A baba-mama oldalakat és azok fórumait érdemes
látogatni a szülőknek. Ha kérdésük van, itt feltehetik, és biztosak lehetnek abban, hogy
segítséget kapnak. Ezenkívül érezhetik, hogy nincsenek egyedül a problémájukkal. De az
információgyűjtés, tájékozódás lehetőséget ad arra is, hogy egyáltalán észrevegyék, hogy a
későbbiekben esetleg lehetnek problémáik.
A legfontosabb azonban az, hogy a szülők jobban figyeljenek oda csemetéjükre. Ha az
anyuka teheti, az óvodakezdésig legyen otthon gyermekével, hiszen az alapok lerakása az
alatt a három év alatt történik meg. Ha egy kisgyermeket jó úton indítunk el, akkor sokkal
jobban tudja venni az akadályokat élete során.

3.2. Óvodában
3.2.1. Felmerülő problémák

Amikor a gyermekünk óvodás lesz, az óvodában kitöltetnek velünk egy adatlapot. A
válaszok alapján az óvónők képet kapnak a gyermek születési körülményeiről,
nevelkedéséről, és egy kérdés arra is kitér, hogy a szülők szerint jobb vagy balkezes-e a
gyerek, valamint arra is rákérdezhetnek, hogy ha balkezes, történtek-e kísérletek az
átszoktatására.
Sok óvónővel beszéltem, akik elmondták, a második kérdésre még nem kaptak olyan
választ, hogy „igen történtek”. A fentebb említett édesanya sem írta be, hogy ő át szerette
volna szoktatni a lányát.
A balkezes gyermek az óvodában szembesülhet vele először, hogy különbözik a
többiektől. Ez lehet számára rossz élmény is, ha nincs kellően felkészítve a „másságára”.
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Különösen érdekes, ha a szülők is akkor veszik észre, mert akkor más „eltérést” sem
láthatnak meg, ami esetleg komolyabb odafigyelést igényelt volna.
Hivatalosan ma már nincs átszoktatás az óvodában. Nem hivatalosan mégis találtam rá
példákat:
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A szülők észrevették, hogy az addig szépen beszélő óvodás fiuk elkezdett dadogni.
Kiderítették,

hogy

az

egyik

dajka

átszoktatta

a

kisfiút

jobb

kézre.

Ilyenkor felmerülhet az a kérdés, hogy miért csak a dadogásra figyeltek fel a szülők, az
átszoktatás folyamatára miért nem? Érdekes volna meghallgatni az óvónőket, de sajnos
erre nincs lehetőség.
Ismét egy szülői panasz:
Egy hét éves kislány édesanyja meglepődve tapasztalta, hogy az addig szépen rajzoló,
egyértelműen balkezes kislánya egy idő óta nem tudja eldönteni, hogy melyik kezébe fogja
a ceruzát, rosszabbul rajzol. Hirtelen nem tudja melyik a jobb és a balkeze. Beszélt az
óvónővel, aki a szülők túlzott jobbkezes hatásának tudta be a történteket valamint
megjegyezte, hogy a nagycsoportban szerinte nincsenek tisztában még a gyerekek a jobb
és a bal fogalmával. Egyébként pedig nem értette, hogy miért zavarja a szülőt, hogy a
kislány használja mind a két kezét.

50

Az óvodában rajzolnak, festenek és barkácsolnak is a gyerekek, szükségük van tehát arra,
hogy eszközöket használjanak. Például: ceruzát, zsírkrétát, ecsetet, ollót. Ha elfogadjuk
Varjú Beáta kutatási eredményeit, miszerint a korai domináns kézhasználat kialakulása
inkább a balkezesekre jellemző, akkor már a kiscsoportosoknál érdemes megfigyelni, hogy
melyik kezükkel rajzolnak, festenek szívesebben a gyerekek. Erre azért van szükség
elsősorban, mert a balkezes kisgyermek keze útban lehet a jobbkezeseknek és zavarhatják
egymást a munkában. Erre nem igazán szoktak figyelni az óvónők, és a balkezes
gyermeket a többiek is csúfolhatják, és akár maradandó rossz élménye lehet a „másképp
rajzoló” gyereknek. Van olyan kisgyerek, aki feszült, szorong, ha rajzolásra vagy festésre
kerül sor.
A gyerekek barkácsolás közben ollót is használhatnak. A balkezesek számára az olló az
egyik nagy problémaforrás. Tapasztalatból tudom, hogy minden egyes alkalommal meg
kell magyarázni, hogy miért van szüksége egy balkezesnek, balkezes ollóra. Főleg a
jobbkezesek értetlenkednek, de sokszor a balkezesek sem tudják, miről van szó.
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[15] 2004. 05. 04.
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A balkezes gyermek vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon ügyetlenül képes a jobbkezes
ollót használni.
„Mitől balkezes egy olló? Fordított a nyél kiképzése?
Nem. Az ollót használva hüvelykujjunkkal a felső szárat befelé nyomjuk, miáltal a
"hagyományos", jobbkezes olló vágófelületét jobb kézzel össze felé nyomjuk. Balkézzel
mindez megfordul, az olló éleit szétnyomjuk, a pengék eltávolodnak egymástól, ezért a
nyírás nem tökéletes. Főleg vékony anyagoknál (például papír) ez gondot okoz, nem
szépen, vagy egyáltalán nem lehet vágni. A balkezes ollók titka tehát a fordított pengékben
rejlik.”

51

Az óvodában az étkezések is fontos szerepet játszanak. A gyerekek elsajátítják, hogyan
kell szépen, evőeszközök, vagyis kanál, villa és kés használatával enni. Ez a következő
problémaforrás. A balkezes gyerekek természetesen ma már foghatják a balkezükbe a
kanalat. De a kést és a villát hogyan használják? Hogyan terítsenek meg? Fordítva, mintha
tükröznénk, vagy ugyanúgy, mint a jobbkezeseknek, hiszen az az elfogadott társadalmi
szabály?
Diane Paul ezt írja:
„…hiába igazodnak a balkezesek a társadalmilag elsajátított evési szokásokhoz, nagyon
oda kell figyelni a kés használatára, különösen a gyerekeknél. Miről is van szó? A késsel
leszorítjuk, a villával pedig „leszakítjuk” az elnyiszált darabkákat. Csakhogy a bal kezesek
jobb kezében a kés alig-alig ér valamit.”
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Amikor én terítem meg az asztalt, nagyon figyelek, hogy minden rendben legyen.
Előfordult már velem, hogy mindenkinek balkézre tettem az evőeszközöket, vagyis
fordítva. Magamnak a kanalat és a villát teszem baloldalra, a kést pedig a jobb oldalra. Ha
csak a késre van szükségem, átveszem a balkezembe. Ezzel nem vagyok egyedül, de
vannak olyanok is, akik a villát a jobb kezükben, a kést a bal kezükben tartják.
Az óvónők pedig kapkodhatják a fejüket, ha el szeretnének igazodni a balkezes gyerekek
evőeszköz használati próbálkozásai között.
A cipőkötés megtanulása, vagy inkább megtanítása is jelenthet egy kis gondot az
óvodában. Erre magamtól nem is gondoltam, csak akkor néztem nagyot, amikor középső
csoportban Péter fiam óvó nénije megkért, hogy inkább én tanítsam meg neki a cipőfűzés
rejtelmeit. Annyira sikeresek voltunk, hogy két nagycsoportos kislány után Péter volt, a
harmadik, aki megtanulta a nyuszi fülek szép csomózását.
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Egy problémát még be szeretnék mutatni. Ez az óvónők szóhasználatára vonatkozik. Nem
sikerült még mindig kigyomlálni a

beszédükből a „szebbik kéz” kifejezést.

Mozgás foglalkozáson, az óvónő rendgyakorlatok közben, járásgyakorlatokat végeztet,
úgy, hogy a kezükben babzsákot tartanak, amit az óvónő utasítására az egyik kezükből
átvesznek a másikba. Az óvónő utasítja a gyerekeket, hogy a „szebbik kezükbe” vegyék át
a babzsákot.
Manapság egy átlagos csoportban nagyon ritka, ha egyáltalán nincs balkezes gyermek. Ők
ilyenkor melyik kezüket tekinthetik a „szebbik kezüknek”? Vagy ha a jobb kezük a
„szebbik”, akkor a bal milyen? A szülő pedig otthon azt veheti észre, hogy a gyermeke
szégyelli, hogy balkezes és különbözik a többiektől.
Idáig csak arról esett szó, ha az óvódás gyerekről biztosan tudják a szülei és az óvónők is,
hogy balkezes. De mivel kiderült, hogy a domináns kézhasználat csak később, az
iskolakezdésre dől el igazán, az óvodában előfordulhat az is, hogy hol az egyik, hol a
másik kezét részesíti előnyben a gyerek. Ez magában még nem okozna gondot, de az már
igen, ha a gyereknek más problémája is van. A tanulási zavarok korai felismerése
elindulhat egy óvódás, lateralizáció problémás gyerek megfigyelésével is.
Gyarmathy Éva tanulmányában ez áll:
“A tanulási zavarok felismerése
Már az óvodáskorban felfigyelhet a környezet a gyermek hiányosságaira. A
megfigyelések alapján, következtetni lehet a deficites képességre. Támpontok a gyermek
megfigyeléséhez:
1.) Rendezetlen, bizonytalan mozgás - egyensúly, térorientációs és testséma problémák.
2.) Kialakulatlan oldaliság - testséma és térorientációs zavar.
3.) A gyermek nem tudja követni a mozgásokra vonatkozó utasításokat, még akkor sem,
ha bemutatják neki - testséma, térorientációs zavar, elmaradás a nagymozgások
szintjében.
4.) Figyelmetlenség - belsô rendezetlenség, az egymásutániság felfogásának nehézsége,
elterelhetôség, összefüggésben lehet az egyensúlyrendszer gyengeségével.
5.) Rossz ceruzafogás - testsémazavar, finommozgási nehézségek.
6.) Kusza rajzok, elmaradott rajzszint, a rajzolás elutasítása - térorientációs zavarok, a
finommozgás fejletlensége.
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7.)

Artikulációs

problémák

-

beszédhang-megkülönböztetési

nehézségek,

sorbarendezési problémák.
A

pedagógus

helyességéről.

néhány
A

egyszerű

vizsgálatok

eljárással

megfigyelés

megbizonyosodhat
jellegűek,

a

megfigyeléseinek

gyerekek teljesítményét

korosztályukhoz illetve társaikhoz viszonyíthatjuk. A legtöbb eljárás csoportos játék, torna
közben is alkalmazható, nem kíván elkülönítést, de ha csak így van módunk a gyermek
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megfigyelésére, számolnunk kell ennek torzító hatásával.”

3.2.2. Lehetséges megoldások
A könnyebbik eset az, ha már biztos, hogy balkezes az óvodába lépő gyermek, és ezzel a
szülők is tisztában vannak, és nem akarják átszoktatni a gyereküket. Az óvónők direkt nem
fogják átszoktatni. Viszont azt is láthattuk, hogy előfordult olyan eset, amikor a
problémának nem tulajdonítottak jelentőséget.
Beszélgettem gyakorló óvónőkkel, tudni szerettem volna a véleményüket a témámmal
kapcsolatban. Az első mondata természetesen mindenkinek az, hogy ma már tilos az
átszoktatás, mert akár agykárosodást is okozhat a gyereknél.
Arra a kérdésre, hogy milyen teendői vannak az óvónőnek a balkezes gyerekek fejlesztése
terén, általában azt a választ kaptam, hogy nincs különösebb teendő velük. Néhányan
megemlítették a cipőkötést, esetleg az olló használatát, de gyakorlatilag már a
kérdésemnek sem látták értelmét.
A cipőfűző megkötésének elsajátítása utánozással történik, általában szemből, ami
megkavarhatja a gyerekeket és az óvó nénit is. Szerintem a mi óvó nénink hozzáállása
teljesen korrekt volt. Szólt, hogy nem meri vállalni, mi pedig itthon addig gyakoroltunk,
amíg sikerült a cipőkötés.
Azokat a műveleteket, amelyeket a balkezesek tükörképszerűen végeznek, ugyan úgy lehet
meg is tanítani. Nem kell a gyermek háta mögé állni, és együtt csinálni vele, vagy a kezét
fogni. A gyerekkel szemben mutassuk be a mozdulatokat, és ő úgy le tudja utánozni,
mintha tükörben látná. Ezt alkalmazhatjuk a helyes ceruzafogás megtanításához is, és ez
vonatkozhat egy balkezes óvó nénire is. Hiszen neki a jobbkezes gyerekekkel lehetnének
problémái.
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Az ollóhasználat elsajátítását másképpen kell megoldania az óvónőnek. Be kell szerezni
balkezes ollót. Ha a szülők eléggé tájékozottak, akkor beszerzik, de gyakran szükség van
arra, hogy az óvónő hívja fel rá a figyelmüket.
Az evés, vagyis az evőeszköz használat és a terítés minden csoportban másképpen történik.
Az az általános irányelv, hogy hagyni kell a gyereket, azzal a kezével enni, amelyikkel
szeretne.
A „szebbik kéz” fogalmát el kell, hogy felejtsék, de nem csak az óvodában. Ez nem egy
ártatlan elszólás, ezzel nagyon mélyen gázolhat a balkezes gyermek lelkivilágába bárki, aki
használja. Ha van „szebbik kéz” akkor a másiknak csúnyábbnak kell lennie.
A helyes ceruzafogás elsajátítása nagyon fontos lépés a gyerekek számára. Az óvónőkre
ebben a kérdésben (is) igen nagy felelősség hárul, mivel az írás alapjait az óvodában kell
jól lerakni.
Ahhoz, helyesen fogja meg egy gyerek a ceruzát, megfelelő ceruzára van szükség.
Balkezes boltos tapasztalataim alapján, a szülők többsége elkezdi keresni a megfelelő
ceruzát, zsírkrétát, filctollat óvodás gyermeke számára. Nem csak balkezeseknek
javasolható, hogy háromszög testű ceruzát használjanak. Ezek a ceruzák manapság
mindenhol beszerezhetőek. De egy kiscsoportos gyereknek a vastagabb változatra van
szüksége, abból is a rövidebb fajtára. A vékony, hosszú ceruzát még nem tudják a kicsik
kényelmesen megfogni.
Viszont a háromszög ceruzára ráhúzható gumi ceruzafogó teljesen felesleges, inkább
hátrányára van a gyerekeknek.
A Waldorf óvodákban kifejezetten a méhviaszból készült „illatos téglácskákkal” rajzolnak
az óvodások.
Ahogy nőnek a gyerekek, a ceruzájukat is ki lehet cserélni vékonyabbra, hosszabbra, mivel
már meg tudják fogni, és szükségük is van rá a pontosabb rajzoláshoz.
A megfelelő ceruza kiválasztása és az írásra való felkészülés is szerepel Gabosné Balogh
Judit gyógypedagógus: Jobb és balkezes írás és képességfejlesztő feladatlapok
óvodásoknak című munkájában.
A munkafüzet bevezetőjében ezt olvashatjuk:
„Az iskolába lépést követő első időszakban sok gyerek küszködik iránytévesztéssel és
alak-felismerési nehézségekkel.
Problémát okozhat a színezés, rajzolás is. Ha a gyerek balkezes, akkor külön meg kell
tanítani neki a helyes ceruzafogást, és az írás közbeni helyes kéz- és testtartást. Ez a
készségfejlesztő füzet segítséget nyújt az óvodás korú gyermekek foglalkoztatásához.
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Finommozgást fejlesztő feladatokon kívül, mondókák, énekek tanulása, majd a
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gondolkodást és a problémák felismerését tartalmazó feladatok teszik színessé a füzetet.”

Amikor a szülők beíratják a gyereküket az óvodába, jelezhetik, hogy az ő kisfiuk,
kislányuk balkezes. Az óvónőnek ezt figyelembe kell vennie, és a gyermekkel eszerint kell
viselkednie. Ha a szülők azt tapasztalják, hogy az óvónő nem megfelelően foglalkozik a
gyerekkel, lehetőségük van arra, hogy szóljanak a vezető óvónőnek, aki kivizsgálhatja az
ügyet, mivel előfordulhat, hogy az óvónő a munkaköri kötelességét nem jól látja el.
De ha még nem vették észre a szülők, hogy balkezes a gyermekük, az óvónők
megfigyeléseiből hamar ki kellene, hogy derüljön.
„Általában a negyedik életév környékén már megfigyelhető a domináns kézhasználat.
Teljes rögzülése csak a nyolcadik életév végén detektálható. Minél erősebb valamelyik kéz
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dominanciája, annál korábban rögzül.”

Beszélgettem óvónőkkel, és tapasztalataik alapján, már az óvodakezdésnél észrevehető a
balkezesség, a legtöbb gyereknél.
A problémáknál kitértem a tanulási zavar korai felismerésére, Gyarmathy Éva tanulmánya
alapján.
Ő a következőket javasolta:
„Az oldaliság kialakulása normális esetekben is elhúzódhat az iskolás évekre, de ez nem
feltétlenül okoz komolyabb nehézségeket. A dominancia megerősödése azonban jelentősen
segíti a térorientációs képesség fejlődését, ezért kiemelten fontos ismernünk a gyermeknek
e téren éppen adott fejlettségi szintjét. Óvodáskorban elsősorban a domináns kéz nyújthat
támpontot, így a kezesség megállapítása igen fontos része a tanulási zavarokra való hajlam
vizsgálatának.

Kezesség
-

Ujj és karkeresztezés - a domináns ujj illetve kéz van felül.

-

Gyufaszedés időre egy kézzel - a domináns kézzel többet tud gyűjteni.

-

Villanykapcsoló, kilincs használata - a domináns kezet használja.

-

Tárgyak átvétele - a domináns kezet használja.”
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A dominancia vizsgálatot ma már több helyen végeznek, Nevelési Tanácsadóktól kezdve, a
különböző képességfejlesztő központokon át. Tehát ha a fenti problémákra az óvónők
felfigyelnek, tájékoztatják a szülőket és meg tudják beszélni a további lépéseket.
Mára már a legtöbb óvodában, még ahol nem is kötelező, foglalkoztatnak fejlesztő
pedagógust, aki a megfigyelései alapján hozzá tud fogni a problémák csökkentéséhez,
megoldásához. Így mire az óvodások nagycsoportosok lesznek, eljuthatnak oda, hogy
nyugodt szívvel-lélekkel engedjék őket iskolába menni.

3.3. Iskolában

3.3.1. Felmerülő problémák
Ha a fentebb leírt feltételek megvalósulnának, ez az alfejezet nagyon rövid lenne. Sajnos,
nem így van. Kiderült a gyerekünkről, hogy tényleg balkezes, és „már nem tehetünk ellene
semmit”. Azért még mindig vannak, akik megpróbálják. 1996. áprilisában jelent meg egy
cikk a Grafológia újságban. Czövekné Józsa Éva grafológus írta és a címe ez volt:
Balkezes gyerek írástanulása – jobb kézzel. A grafológus asszony a saját kisfián szeretett
volna segíteni, hogy a gyermek könnyebben be tudjon illeszkedni a jobbkezesek világába.
„Tudományos módszerekkel” és „szelíd eszközökkel” szoktatta át kisfiát a jobb kézre.
Úgy gondolta, hogy a gyermek számára természetes jobbról balra való haladás irányát csak
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oly módon küszöbölhető ki, hogy kísérletet tesz a kezesség megváltoztatására.

Ez a példa különösen meglepő, mert egy grafológusnak tisztában kellene lennie az
átszoktatás veszélyeivel, hiszen az ő tananyagjukban is szerepel ez a téma.
Akkor mi történik, ha egy pedagógus javasolja az átnevelést?
2001-ben, a Kossuth rádióban, egy szülő panaszolta el, hogy a tanító néni az átszoktatást
javasolta balkezes gyermeke számára. A vidéki településeken, ahol csak egy iskola van, és
maximum két tanító néniből lehet – talán nem is lehet – választani, a pedagógusok
felkészültsége még fokozottabban számít. Ezért nagyon megdöbbentem azon, amit az
édesanya mondott: Első szülői értekezleten a tanító néni elmagyarázta, hogy nincs balkezes
gyerek, és át kell szoktatni őket. Az anyuka megijedt és próbálta elmondani, hogy igaz,
hogy ritkán fordul elő a balkezesség, de az ő gyereke mégis az. A tanító néni megmutatta a
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[2] 1996. /04.
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szülőknek, hogy ha egy kilyukasztott papírt a bal szeme elé emel a gyerek, akkor balkezes,
ha a jobb szeme elé, akkor jobb kezes. De ez sem bizonyít semmit, és szeretné, ha minél
hamarabb átszoktatnák a szülők gyerekeket, mert akkor sokkal egyszerűbb velük
foglalkozni. A tanító néni azzal érvelt, hogy ha nem látja a gyerek, amit ír, eltakarja,
elmaszatolja. A szülő megpróbálta áttenni a ceruzát a fia másik kezébe, de látta, hogy
milyen ügyetlenül fogja a gyerek, ezért felhagyott a próbálkozással. Sajnos az anyuka nem
tudja másik iskolába vinni a gyereket, mert csak az az egy van a településen.
Szükség

volna

egy

olyan

felmérés

elkészítésére,

amelyből
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kiderülne,

hogy

Magyarországon pontosan mennyi most a balkezesek száma, és ezen belül a területi
eloszlást is érdemes lenne vizsgálni. Valamint azt, hogy a vidéki kisegítő osztályokban
mennyi a balkezesek száma, és milyen az arányuk.
Valahogy mégis csak túlesünk az iskola választáson, megismerkedünk a tanító nénikkel,
akik tájékoztatnak arról, hogy ők milyen módon kívánják megtanítani a gyerekeket írni.
Manapság, ezt már nem csak egy módon tehetik meg a pedagógusok. A hagyományos
kerek, „c-kötéses”, álló írás mellett a Virágvölgy Péter-féle csepp formájú, enyhén jobbra
dőlt írást is választhatják a tanító nénik.
„A „c-kötéses” álló írást sok kritika érte, azonban a Virágvölgyi úr sem vette figyelembe
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ennek az írásmódnak a kidolgozásánál a balkezességet.”

A mi első szülői értekezletünkön a tanító néni örömmel mondta, hogy ő bizony ilyen dőlt
betűs írást fog tanítani a gyerekeknek. Meg is kérdeztem tőle, hogy ez mennyire alkalmas a
balkezeseknek, de ő megnyugtatott, hogy már nagyon sok balkezes gyerek került ki a kezei
alól és senkinek nem volt még soha problémája az írás megtanulásával. Kicsit
megnyugodtam, de amikor a fiam pár hét múlva sírva állt fel az írás házi feladata mellől
azzal, hogy a balkezesek soha sem fognak megtanulni szépen írni, visszatért a
nyugtalanságom. Kérdezősködésem után kiderült, hogy a négy balkezes gyerek közül
egyik sem teljesít valami jól az írás órán, de a jobbkezes gyerekek anyukái is elmondták,
hogy a csemetéik inkább a másik osztályba szeretnének járni, ahol a hagyományos írással
tanulnak írni az évfolyamtársak.
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[22] 2001. 05. 14.
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A ceruzával is gondjaink vannak. A nagyon puha bélű ceruzával a jobbkezesek is
maszatolnak, nem hogy a balkezesek.
A maszatolás nagy gondot jelent a balkezeseknek, mivel balról jobbra haladunk, ezért nem
látjuk, amit leírtunk. Ez általában zavar bennünket, és mindenféle módszerekkel
próbálkozunk, a kéztartás módosításától kezdve a papír elfordításáig.
Alfred Zuckrigl ezt írta:
„A bal kézzel író gyermek, irányítás nélkül gyakran nem tudja kialakítani a helyes
kéztartást írás közben. Valójában az akadályozza, hogy a jobb kézzel író társak kéztartását
akarja tükörképszerűen másolni (…) Ajánlatos, hogy az írástanulás kezdetén azonnal
tanítsuk meg a gyermeknek a helyes kéztartást, mert a rossz beidegződés miatt később már
sikertelen lehet a korrekció!”
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Mi történik, ha a balkezes gyerek utánozza a jobbkezeseket?
„Ha megpróbálták a jobbkezeseket utánozni, valószínűleg egy „horog” néven ismert
helyzetet vettek fel. Bal karjukat behajlítva írnak, a kéz az írás felett van, és a ceruza helye
a test felé döntött.”
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Szőke Csilla grafológus: A balkezes írásmódok vizsgálat, összehasonlítása című
szakdolgozatában, a horgastartás mellett, még két fajta írásmódot mutat be:
„A tolótartásnál a bal kézzel író személy csuklója kb. 45 fokos szöget zár be a papír bal
oldalával, a kézfejét merőlegesen behajlítja a csuklójához viszonyítva, így a keze
merőleges az írt sorra is. Tolja az íróeszközt a papíron, áthaladva a már leírtakon. Így már
nem látja az írást, amikor áthalad rajta, továbbá az addig leírtakat el is maszatolhatja.
Alultartásnál a kézfej a csukló vonalát folytatva egyenes, ezáltal egységesen kb. 45 fokos
szöget zárnak be a papír bal oldalával, és az írt sorral is. A kéz a leírt sor alatt halad. Ezért
hasonló a helyzet a tolótartáshoz, a különbség, hogy a maszatolás elkerülhető, de a kézfej
miatt ebben az esetben sem látható a már leírt szöveg.”
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Probléma lehet az is, ha észrevesszük, hogy a gyerek visszafelé ír, tükörírással. Leonardo
da Vinci naplóit csodáljuk, de egy első osztályos gyereket biztosan nem fognak
megdicsérni ugyanazért a tevékenységért. Pedig a tükörírás igen csak jellemző az írni
tanuló balkezesekre. Van, aki mindent jobbról balra ír, de olyan is, aki „csak” a betűket
tükrözi meg. A fiaim először jobbról balra írtak, később csak néhány betűt tükröztek meg.
ÁDÁM – MÁDÁ, Péter pedig úgy írta fel a nevét a falra, hogy a P betűt fordította meg.
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Zuckrigl könyvében beszámol még arról is, hogy a számok írásával is lehetnek problémái a
gyerekeknek: „- megfigyelhető volt, hogy a kétjegyű számokat időnként fordított
sorrendben írta le (pl. a 23-nál először a hármast, eléje a kettest), de gyakran fel is cserélte
a számjegyeket: 23- helyett 32-t írt.”
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Az első szülői értekezletről már volt szó. A tanító néniknek jeleztük, hogy a fiunk
balkezes, és ezért szeretnénk, ha az ültetésnél a pad bal oldalára kerülne.
Első osztályos korom egyik rossz élménye volt, amikor sorozatosan fekete pontokat
kaptam, mert a padtársam lökdöste a könyökömet, és a tanító bácsi nem vette észre, hogy
miért romlott annyit az írásom. Az anyukám bement hozzá, és miután helyet cseréltünk a
padtársammal, gyönyörűek lettek a betűim. Nem akartam, hogy az én fiammal ez
megismétlődjön. A tanító nénik megnyugtattak, hogy természetesen ismerik a problémát.
Sajnos, az eltelt háromnegyed év alatt minden új átültetéskor újból szólni kell a tanító
néninek. Természetesen olyankor helyet cserélnek, de ezek a kényelmetlenségek nem
tesznek jót egyik gyereknek sem.
A felhozott problémákkal nagyon sok szülő bajlódik. Erről tanúskodnak a különböző
internetes fórumok is. Egy-egy szülő indítja el a saját gondját bemutatva, és ezzel
segítséget kérve olyanoktól, akik hasonló problémával küszködnek. Had álljon itt néhány
ilyen vitaindító bejegyzés:
„Sziasztok!
Balkezes kislányom most kezdte az első osztályt, és bevallom őszintén, iszonyatosan
megszenvedünk az írástanulással. Örömmel venném, ha tudnátok ötleteket adni azzal
kapcsolatban, hogy én miként tudom őt segíteni az írás elsajátításában annak ellenére, hogy
én jobbkezes vagyok.
64

Előre is köszönöm, várom a javaslatokat.”
„Sziasztok!

Balkezesek segítségét várom. A lányom 7 éves, 15 hónapos kora óta nyilvánvaló, hogy
balkezes. Nincs is ezzel semmi gond. Szépen rajzol, most kezdte az iskolát és az írás is jól
megy (amennyire ennyi idő után meg lehet ítélni).
A kérdésem az lenne, hogy Ti hogyan használjátok a kést és a villát. A családban rajta
kívül nincs balkezes (nagymamám volt, de Ő már nem él), ezért nem tudom mástól
megkérdezni.
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Ő a kést a bal kezében fogja, a villát pedig a jobban. Evvel én soha nem foglalkoztam, de
az iskolában (ahol tudják, hogy balkezes) rászóltak, hogy nem így kell fogni. Vasárnap
vettem észre az ebédnél, hogy nem úgy eszik, ahogy szokott (szegény elég ügyetlen volt).
Azt mondta, hogy a tanító néni azt mondta, hogy így kell.
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Szóval Ti melyik kezetekben fogjátok a villát és a kést?”

Mindig vannak segítőkész sorstársak, és a sok válaszból biztosan lesz olyan is, ami
megfelel a kérdezőnek.

3.3.2. Lehetséges megoldások
Tapasztalhattuk tehát, hogy mégis csak létezik átszokatás, és minden bizonnyal, akik ilyet
tesznek, nincsenek tisztában a lehetséges következményekkel. 1994-ben Barbara Sattler
így foglalta össze a kezesség átszoktatásával kapcsolatban jelentkező gondokat:
„Mivel a veleszületett kezességről való leszoktatás az agyi dominanciát nem változtatja
meg, ezért a kéz átszoktatása a nem domináns agyfélteke túlterheléséhez és a Corpus
callosumban a két agyfél közötti „átjárás” nehézségeihez vezet. Ennek elsődleges
következményei lehetnek:
-

emlékezetzavarok (különösen a tanulás tartalmának felidézésében)

-

koncentrációzavarok (gyors fáradékonyság)

-

legaszténiás (olvasás-helyesírási) nehézségek

-

a térbeli helyzet felismerésének (jobb-bal) bizonytalansága

-

beszédzavarok (pöszeség, dadogás, stb.)

-

a finom mozgások zavarai (pl. az írás külalakjának romlására)

Az elsődleges következményekből másodlagosak származhatnak:
-

kisebbrendűségi érzés

-

bizonytalanság

-

visszahúzódó magatartás

-

túlkompenzálás „mindenáron teljesítéssel”

-

dacos, szembeszegülő viselkedés (visszabeszél), mindenáron imponálni akaró és
provokáló viselkedés (pl. az osztály bohóca lesz)
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magatartászavarok

[14] 2004. 10. 06.
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-

ágybavizelés, körömrágás

-

emocionális problémák a felnőttkorig tartó neurotikus és/vagy pszichoszomatikus
tünetekkel

-

személyiségzavarok

Ezek a primer és szekunder tünetek természetesen előfordulhatnak a kezesség átszoktatása
nélkül is, mind jobb-, mind balkezeseknél. Ha azonban ilyen esetben még átszokatás is
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történik, a tünetek aránytalanul felerősödnek – mint ezt a gyakorlat bizonyítja.”

A legfontosabb teendő a tájékoztatás, tájékozódás, szülőnek, pedagógusnak és
grafológusnak egyaránt. A tájékoztatás sajnos magában kevés, ha például a kilyukasztott
papírt javasló tanító nénit vesszük. Ő biztosan részt vett továbbképzésen, de nem értette
meg valójában, amit hallott.
A kéz-szem-fül-láb dominancia nem olyan egyszerű, mint ahogy ő elmagyarázta a
szülőknek.
„A dominanciavizsgálat azért fontos, mert a fül, a szem, a kéz és a láb egy oldalon való
preferálása feltételezi a két agyfélteke összehangolt működését, s azon belül az egyik
félteke szabályozó és integrációs fölényét mutatja, ami az iskolaérettség egyik feltétele.
A keresztezett dominancia aránya a tanulási (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia),
magatartási (hiperaktivitás) és a figyelmi (elterelhető, rövid idejű figyelem, koncentrációs
nehézségek) zavaroknál 45–55 %-os. A keresztezett dominancia problémamentes
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iskolásoknál (1–3. osztályban) mindössze 7 % (saját kutatási eredmények alapján).”
A kéz dominancia megállapítására Gyarmathy Éva az alábbiakat javasolja:
-

„Ujj és karkeresztezés - a domináns ujj illetve kéz van felül.

-

Gyufaszedés időre egy kézzel - a domináns kézzel többet tud gyűjteni.

-

Villanykapcsoló, kilincs használata - a domináns kezet használja.

-

Tárgyak átvétele - a domináns kezet használja.”
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A szem dominancia megállapítása a kilyukasztott papírral elvégezhető, de egy WC-papír
guriga is jól használható, különösen úgy, ha ez még az óvodában játék közben történik.
Lehet az a guriga egy távcső, amibe az egyik szem becsukásával belenéz a gyermek.
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Amelyik nyitva marad az a domináns szem. A kulcslyukon átkukucskálással is lehet
próbálkozni.
„A domináns fület Sovák szerint úgy mutathatjuk ki, hogy ketyegő órát teszünk az asztalra
más tárgyakkal együtt, kendővel letakarjuk az egészet, és hallás segítségével kerestetjük
meg az órát. A kendőhöz a vezető fül közelít.
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Hogy melyik a vezető fül, abból is megállapítható, hogy ahhoz a füléhez teszi gyakrabban
a gyerek a telefont.
Ballábasság megállapítása, Zuckrigl könyve szerint:
1.

„Az egyik lábra ugrálni.

2.

Labdát továbbítani, (lehetőleg távolra) és megállítani az egyik lábbal.

3.

Dalt dúdolni vagy énekelni, és ehhez egy lábbal taktust ütni.

4.

Egy melódia ritmusára egyik lábbal kopogni.

5.

Egy lábbal lökdösni egy gyufásdobozt egészen a néhány méternyire fekvő célig.

6.

Csúszkálni.

7.

Csukott szemmel egyenesen menni (az erősebb lábbal nagyobbakat lépünk,
emiatt különbözőek lesznek a lépések és az egyenesből ív lesz.)

8.

Távolugrás (árok átugrása)

9.

Magasugrás (ugrás kötél fölött – nézzük meg, hogy melyik oldalról szalad neki).

10.

Leugrás.

11.

Lábbal kört vagy négyzetet rajzolni.

12.

Székre felállni.”
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Jó esetben a fenti vizsgálatokból megállapítható, milyen kezes-szemes-füles-lábas a
gyerek. A teszteredmények kiértékelése után kiderül, hogy balkezes gyerek például jobb
szemes, bal füles, jobb lábas. Zuckrigl leírja, hogy az „eredmények láthatóvá teszik a
vezető oldalt, lehetővé válik a kevert dominancia felismerése és az, hogy melyik oldalt kell
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gyakorlással erősíteni.”

A fiaim bal kezesek és bal szemesek is, én viszont jobb szemes vagyok. A gyerekeknél
szerencsére nem keresztezettek, és a baloldal tényleg teljesen domináns náluk.
Az első osztályos fiamnál ezek után az írásra kellett koncentrálnunk, mert a kezdeti kudarc
élményei után nem akart megtanulni írni.
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[12] 36. oldal
[12] 35. oldal
71
[12] 37. oldal
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36

Gabosné Balog Judit Óvodásoknak írt gyakorló füzetét annakidején szépen végig rajzolta,
de az iskolai munkafüzetet a dőlt betűs írás miatt nem használhattuk. Pedig nagyon
hasznos lett volna. Gabosné tanárnő nem állt meg az óvodásoknál, hanem elkészítette a
Jobb és balkezes betű és szám gyakorlófüzetet első osztályosok részére.
„Ha a gyerek balkezes, akkor külön meg kell tanítanunk neki az írás közbeni helyes kéz- és
testtartást. A balról jobbra tartó formákat először a levegőben, a táblán, majd a rajzlapon
lehet ábrázolni. Annak érdekében, hogy a balkezes gyermek együtt tudjon haladni a
társaival, megkíséreltem egy olyan betű- és számgyakorló munkafüzetet összeállítani,
amely megfelelően segíti őt abban, hogy társaitól ne maradjon le, sikerélménye legyen.”
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A kiadványt az Oktatási Minisztérium 2000-ben oktatáshoz szükséges segédkönyvvé
nyilvánította.
Tehát hogyan fogjunk hozzá az írás elsajátításának?
„Balkezes írás technikájánál a következőkre kell figyelni.
a.) pszichológiai előkészítés
b.) a testtartás: a tanuló egyenesen, kissé előrehajolva üljön a test középvonalától (orr,
csigolyák) írás közben sem jobbra, sem balra nem kell hajlítani a testet és a fejet.
c.) A papír a test középvonalától balra feküdjön, a jobb oldali alsó lapszél legyen a
legmélyebben.
d.) A füzet hajlatának úgy kell elhelyezkednie, hogy a vállból induló kar és kézmozgás
párhuzamos legyen a füzet vonalával. Az írás folyamatát a bal váll irányítja.
e.) golyós- vagy filctoll alkalmazása az íráshoz.
f.) A kéz a kisujjon támaszkodik, mely könnyen csúsztatható írás közben
g.) Az ujjak mindig maradjanak az írás szintje alatt. Így nem maszatolódnak el a betűk, és
a balra lévő fényforrás jól megvilágítja az írást
h.) A testközépvonalat jobbra ne lépje át a tanuló. A füzetet nem szabad jobbra csúsztatni,
el kell kerülni a természetellenes fej- és kézízületi mozgást. Bal felé, az óramutató
irányába csúsztathatja a füzetet a gyermek.
i.) El kell kerülni a következőket:
-

a bal váll emelése,

-

a bal könyök előretolása (a csigolyák görbe tartása miatt!)

72

[3] 1. oldal

37

-

„írás fentről lefelé” (a szöveg árnyékolt- ezért maszatos lesz, az írásmozgás lassú és
fárasztó)”
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Tehát az elsős balkezes gyereknek meg kell tanulnia írni, a szerint a változat szerint,
amelyet a tanító néni választ, szakmai felkészültsége alapján. Majd otthon a szülő,
gondolkozhat, hogy hogyan tud segíteni elkeseredett gyermekének. Gyakorol otthon,
iskola, napközi után. Saját maga elképzelései alapján. Később az iskolában a tanító néni
beírja a gyerek füzetébe, hogy „Szépen javul az írásod.” Akkor egy kicsivel nyugodtabban
megy el a gyerek az iskolába.
Vekerdy Tamás: Álmok és lidércek című könyvében olvastam:
„A hajdani elemi iskolában – én még ilyen elemibe jártam – a tanító bácsi vagy a tanító
néni azt mondta a kis elsőosztályosoknak:
-

Édes fiam, menj haza, aztán otthon kérd el édesanyádtól a sparhert alól az odakészített
újságokat, terítsd ki magad elé egy tiszta nagy lapot az asztalra, fogd a kezedbe a puha,
vastag, piros, vagy kék postairónt, aztán kerekíts szép nagy cicafejeket….

Ezek a cicafejek – vagy éppenséggel: gyerekfejek – kezdetben bizony jó nagyok voltak, s
csak lassan zsugorodtak.
De ugyanígy az újságpapírra került nagyban az egyenes vonal, aztán a görbe – amiből
majd lesz a c betű – és mind a többi. És az újságpapírra került először a kerek a, és á, aztán
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meg az o, az ö… és így tovább.”

Vekerdy leírja, hogy az akkori módszer jó volt, ma már tudjuk hozzá a szükséges
anatómiai, idegrendszeri magyarázatokat, de nem használjuk a jó elképzeléseket. Régen
széles sorközű füzetek voltak, ma nagyon sűrűre vannak vonalazva. Gyorsan meg kell
tanulnia írni annak a gyereknek. Ha nem képes rá, akkor lemarad.
„Így tenyésztjük az írászavart, a diszgráfiát.”
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A balkezesekre még fokozottabban érvényes a fenti gondolat. Találtam utalást arra, hogy a
fejlesztő osztályokban nagyobb a balkezes aránya, mint a hétköznapi általános iskolai
osztályokban. Pontos adat sajnos nem áll rendelkezésre, egyelőre.
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Végül is, az én fiamat is „kiszűrte” az iskola fejlesztőpedagógusa. Az volt a véleménye,
hogy nem egyenletesen teljesít a gyerek. Mint anyuka nagyon meglepődtem, talán egy
kicsit meg is sértődtem. A gyerek iskolai teljesítménye – az íráson kívül - majdnem
maximális, akkor miért kell vele fejlesztő pedagógusnak foglalkoznia? Végül is, mint
leendő pedagógus megnyugtattam magam, és még egy kicsit örültem is a különóráknak.
Ha időben szintre tudja hozni az a tanító néni, akkor a későbbi iskolás éveiben lépést tud
tartani a többiekkel. Nem lesz se diszlexiás, se diszgráfiás, diszkalkuliás pedig biztosan
nem, hiszen idáig majdnem minden matematika dolgozatát 100 %-ra írta meg.
A korábban beszerzett munkafüzetnek sajnos mi nem láttuk hasznát, de a Zuckrigl féle
könyvet érdemes volt megvenni. Valamint a háromszög ceruzákat, a balkezes ollót és még
a balkezes vonalzónak is hasznát tudja venni a gyerek. Balkezes gyerekeket nevelő
szülőkként, próbáltunk felkészülni az iskolára.
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4. Balkezes olló és társai
Mivel a világot a jobbkezesekhez igazodva rendezték be, ez a balkezeseknek okozni
szokott némi gondot, főleg az eszközhasználat terén. Némelyik csak egyszerű
kellemetlenség, de vannak nagyobb problémák is.
Gyerekkoromban sokszor kínlódtam a konzervnyitással, de az ollót se használtam
szívesen. Később a kávékiöntővel hadakoztam, mert vagy magamra, vagy a terítőre
öntöttem a kávét. A csőrös tejforraló edényeket is messzire elkerültem. Néhány ajándék
fakanalat pedig soha sem vettem elő a fiók mélyéről.
Persze megtanultam, hogy hogyan kell használni az ollót és a konzervnyitót, de mindig
éreztem, hogy ügyetlenebb vagyok, mint a többiek.
Évek teltek el, és egyszer valakitől hallottam, hogy létezik balkezes olló, valahonnan
külföldről hozták be az ismerősök, a lányuknak ajándékba. Azt mondták, hogy egy
balkezes boltban vették, Londonban. Már maga az elnevezés is furcsa volt. Csupa olyan
holmit árulnak, amik csak a balkezesek használnak?
Amikor az első fiam óvodába került, még nem tudtunk neki balkezes ollót venni.
Rebesgették, hogy talán Budapesten létezik balkezes bolt, de hogy hol, arról csak
mendemondákat hallottunk.
Egyre jobban érdekelt a balkezesség kérdése, és próbáltam információkat gyűjteni,
könyveket, cikkeket keresni, tájékozódni. Amikor a második fiamról kiderült, hogy ő is
balkezes, elhatároztuk, hogy ellátjuk a szükséges eszközökkel. Az Internet kezdett
elterjedni, mi is próbáltunk haladni a korral, és megtaláltuk a pesti boltot. Igen ám, de
akkorra megszűnt.
Nem hagytuk annyiban a dolgot, és tovább kutattunk. Végül elhatároztuk, hogy mi leszünk
a balkezes boltosok, az Interneten. Tovább folytattuk a keresést, de most már olyan
gyártók, vagy nagykereskedések után, akik gyártanak, vagy forgalmaznak bármit, amit a
balkezesek használni tudnak. Volt olyan hely, ahová valami más eszközért mentünk be, de
egy kis beszélgetés után kiderült, hogy egy csomóféle balkezes eszközt tudnak számunkra
beszerezni.
Létrehoztuk a Varázsboltot, a hasonló külföldi boltok mintájára. Az egyik legrégebbi a
londoni bolt, ami már 1968. óta működik. De találtunk üzletet, Dániában, Finnországban,
Spanyolországban, Kanadában, az USA-ban, Németországban, Ausztriában és már
Kínában is.
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Már nem csak a családunkat tudjuk ellátni balkezes eszközökkel, hanem az egész országot.
Megrendelik tőlünk, és mi elküldjük postán akár a legkisebb faluba is, azoknak, akik nem
tudnak messzire utazni, ha ilyen speciális eszközökre van szükségük.
Melyek ezek az eszközök?
Természetesen több féle ollót találhatnak a betérő látogatók. A gyerekollók lehetnek tompa
hegyűek, vagy hegyesek. De a formák és a színek választékára is figyeltünk, hiszen
gyerekeknek készültek.
Az ollókon kívül általában azok az eszközök okoznak gondot a balkezeseknek, amelyeket
tekerni, forgatni kell, például, a hegyező, a konzervnyitó, a dugóhúzó, vagy a reszelő,
mivel a másik kezünkbe fogjuk, és pont fordítva volna kényelmes tekerni.
Ezekből mind készülnek balkezes változatok is.
Minden eszközt kipróbálunk, mielőtt elkezdenénk forgalmazni. Úgy gondolom, eléggé
kompetensek vagyunk a témában, hihető tájékoztatót írunk egy-egy termék fényképe
mellé.
Az írás problémák javíthatóak megfelelő íróeszközökkel, például háromszög ceruzákkal,
tollakkal, de olyan golyóstollat is találtunk, aminek a hegyét kicsit meggörbítették, hogy a
balkezesek, - akik inkább tolják a papíron a tollat, - gördülékenyebben tudjanak írni.
Akinek a helyes ceruzafogás megtanulása nem sikerült igazán, használhat ergonómikus
formájú tollat, ami kényelmesen fogható de csak bal kézzel.
A filctollakból és a zsírkrétákból is van háromszög testű kivitel.
A

konyhai

eszközöknél

még

meg

kell

említeni

a

különböző

zöldség-

és

gyümölcshámozókat, amelyeknek a pengéjét fordították meg. Én ugyan nem tudom őket
használni, de nagyon jó visszajelzéseket szoktunk kapni róluk.
Manapság a számítástechnika majdnem mindenkit érint egy kicsit. Aki pedig többet ül a
képernyő előtt, biztosan jó hasznát veszi egy balkezes egérnek, billentyűzetnek, vagy a
gyerekek, akik szeretnek játszani is, egy joystick-nak.
A könyveket a végére hagytam. Ha valamilyen új kiadvány megjelenik a balkezesekről,
vagy kapcsolatba hozható a kezességgel, akkor nálunk azt nálunk is be lehet szerezni.
Az irodalom jegyzékben felsorolt könyvek nagy részét le tudtam emelni a polcunkról. Nem
lehetünk hitelesek, igazak, ha nem tudunk segíteni a hozzánk fordulóknak, ha mással nem,
információval. A kifejezetten balkezeseknek szóló kiadványok mellett diszlexiáról,
diszgráfiáról és diszkalkuliáról szóló könyvek is megtalálhatóak a virtuális polcokon.
Gabosné Balogh Judit munkafüzeteit pedig úgy látjuk, egyre többen ismerik meg, amiben
reméljük, nekünk is van némi érdemünk.
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A Varázsbolt két éve nyitott ki, és mára már nem csak virtuálisan találnak meg bennünket,
hanem telefonon, sőt személyesen is. A visszajelzések is nagyon kedvesek. Akkor
különösen örülünk, amikor jobbkezesek keresnek meg bennünket, hogy szeretnének
kedveskedni balkezes barátjuknak, rokonuknak, segítsünk, mire lenne szüksége, minek
örülhetne egy balkezes ember.
Sajnos egy boltot nem vesznek komolyan, ha az érdekvédelemről van szó, mivel nem elég
hivatalos, nem elég civil. Ezért még további lépésekre volt szükség.
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5. Összefogás a balkezesekért
Amerikában, Ausztráliában és a nyugat-európai országokban, hamarabb felismerték az
emberek, hogy a balkezesek is ugyan olyanok, mint a többiek. Nem értelmi fogyatékosok,
nem bűnözők, és békén hagyták őket. A balkezesek pedig öntudatosabbak lettek,
csoportokat, klubokat hoztak létre. Szükségük volt arra, hogy érezzék nincsenek egyedül a
problémáikkal. Segítséget kaphatnak, segítséget adhatnak, még ha csak annyit, hogy
elmondják egymásnak a gondjaikat, és ezáltal rájönnek, hogy a többiek is ugyan azzal
bajlódnak, mint ők.
Ilyen emberek összefogásával alakult meg például 1990-ben, Londonban a Left-Handers
Club, de Münchenben, Torinóban, az USA-ban és szerte a világon találunk balkezes
klubokat, szervezeteket.
Magyarországon a balkezesek összefogása még nem indult el igazán. Egy balkezes oldal
létezett, de évek óta nem frissítették a tulajdonosai, egészen 2005-ig. Azóta ismét működik,
tulajdonosa igen elkötelezett ebben a témában.
2004-ben átvettem egy már meglévő linkgyűjteményt, és egy hónapos munkával
felfrissítettem, átszerkesztettem. Ezen a honlapon találtam meg, majd kerestem még több
balkezes szervezetet. Itt gyűjtöttem össze a boltok címeit is. Azok a cikkek, tanulmányok
linkjei is helyet kapnak az oldalon, amelyek a balkezesekkel kapcsolatba hozhatóak.
De sajnos nem találtam egyetlen magyarországi balkezes szervezetet, vagy egyesületet
sem, tehát nem volt más hátra, mint hozzáfogni és megszervezni.
2005. decemberére ezt sikerült megvalósítani, tizedmagammal együtt. Mindenki
kellőképpen motivált a balkezesség érdekében. Csak egy olyan tagunk van, aki nem
balkezes, de ő a fia nevében, az ő érdekeit figyelembe véve lépett be hozzánk. A többiek
mind balkezesek és lelkesen vágtak bele az egyesületalapításba.
A Magyarországi Balkezesek Egyesülete a következőket tűzte ki céljául:
- A balkezesek érdekvédelmi képviselete.
- A balkezesek problémáinak feltárásával, megoldásával kapcsolatos oktatási és kutatási
tevékenység.
- Segítségnyújtás a balkezes embereknek mindennapi problémáinak megoldásához.
- Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás külföldi és magyar, balkezes és egyéb szervezetekkel
információcsere és együttműködés céljából.
- A balkezesség megismertetése, elfogadtatása a jobbkezesek társadalmával.
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A kapcsolatfelvételt már elindítottuk, és szeretnénk minél több balkezes szervezettel
megvalósítani az együttműködést.
A balkezesek problémáinak feltárásában szeretnénk segíteni, egyelőre csak megjelenési
lehetőséget biztosítva hamarosan elkészülő honlapunkon, azoknak, akik ebben a témában
valamilyen kutatást folytatnak, vagy tanulmányt készítettek.
A balkezesség megismertetését klubdélutánok szervezésével fogjuk elkezdeni, ahová a
balkezesek elhozhatják jobbkezes barátaikat, családtagjaikat. Ezeken az összejöveteleken
alkalmat adunk arra, hogy a jobbkezesek kipróbálják a balkezeseknek készült eszközöket,
és észrevegyék, milyen nehezen tudnak balkezes ollót használni, vagy konzervet nyitni.
Így talán rádöbbenthetjük őket, hogy milyen nehéz nekünk, a jobbkezeseknek készült
eszközökkel bánni.
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6. Befejezés
A múltból eljutottunk a máig, végig a történelmen, az őskortól napjainkig. Láthattuk, hogy
hogyan lettek megbélyegzettek a balkezesek, mert különböztek a többi embertől, és azt is,
hogy a vallás és a babonák mennyire befolyásolták a megítélésüket. Később a tudomány
fejlődése mekkora változásokat hozott a balkezesek életébe.
A világ is sokat változott, látszólag toleránsabb lett. Már hivatalosan nem szabad
átszoktatni a gyerekeket, ha látjuk, hogy a balkezét használja szívesebben. A szülők és a
pedagógusok sokkal tájékozottabbak, mint 20 évvel ezelőtt, hiszen rendelkezésükre állnak
a könyvek, tanulmányok, és a számítástechnika, az Internet lehetőségeinek kihasználására.
A pedagógusképzésben is figyelnek, hogy a tananyagban szerepeljen a balkezes gyerekek
kérdése.
Ennek ellenére még sincs minden rendben, hiszen látható volt, hogy még mindig mennyi
megoldásra váró probléma került elő úgy, hogy látszólag nincs is semmi gond. Mondják
ezt a jobbkezesek, akik talán csak akkor lepődnek meg, amikor a kezükbe vesznek egy
balkezes ollót, és nem tudják használni. Pedig ez csak egy, hamar kiküszöbölhető
kellemetlenség.
Azzal a kérdéssel indultam neki a kutatásnak, hogy ha hamarabb észreveszik a felnőttek,
hogy balkezes gyermeket nevelnek, csökkennének-e az iskolás korban előkerülő
problémák.
Az első három, otthon töltött év a gyermek számára kiemelt fontosságú, egész életére
kihat, ha jól, vagy ha rosszul éli meg, éli át. Ebben a korban tanul meg járni, beszélni,
ekkor alapozza meg a kapcsolatát a világgal.
Meggyőződésem volt, és a vizsgálódásaim is bizonyították, hogy a balkezesség már az
óvodába lépés időszakára eldől a gyerekeknél. A szülők felelőssége, hogy észre veszik-e,
és ha igen mennyire alkalmazkodnak hozzá. Először „csak” figyelniük kellene a
gyermeküket, majd segítséget is kaphatnak azokból a kiadványokból, könyvekből,
tanulmányokból, amelyeket ma már megtalálhatnak, valamint azoktól, akik már
tapasztaltabbak, és szívesen megosztják ezeket a tapasztalatokat másokkal, hogy
segíthessenek.
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Az óvodában a szülők és az óvodapedagógusok közösen kellene, hogy segítsék a
gyermeket a fejlődésében. Ehhez együttműködésre, napra kész tudással rendelkező
pedagógusokra, nyitott, tájékozott szülőkre van szükség.
A lehetőség mindenkinek adott, csak rá kellene ébredni arra, hogy egy gyerek vállalása
mekkora felelősséggel jár. Mindegy, hogy jobb vagy balkezes az a gyerek, foglalkozni,
szeretni, gondoskodni kell róla, mégpedig úgy, hogy boldog, egészséges felnőtt váljék
belőle. De ha már az elején nem figyelünk oda, nagyon nehéz lesz helyrehozni a hibánkat.
Ha pedig valahol mégis rossz irányba fordulunk, még mindig van lehetőség arra, hogy
tájékozódjunk és megkérdezzük, hogy merre menjünk. Olyanokhoz fordulhatunk, akik
tudják a helyes utat, mert keresték, keresik, tájékozódnak, tájékoztatnak.
Fordulhatunk szakemberekhez. Nem kell azonnal a Nevelési Tanácsadóra gondolni. A
pedagógusok azért tanulnak mindenféle hasznos tantárgyakat, hogy a munkájuk során
képesek legyenek szakemberként tenni a gyerekekért. Ha arra vállalkoztak, hogy
pedagógusok lesznek, akkor tanuljanak, ha tanítják őket. Nagy az ő felelősségük, hiszen a
szülők után ők kerülnek legközelebb a gyerekekhez. A jó pedagógus egy életen át a
tanítványaival, óvodásaival marad, legalábbis a lelkükben. De egy rossz tanító nénit, vagy
óvó nénit még nehezebb elfelejteni.
Egyre többen kapnak fejlesztőpedagógus képzést. Miért dönt úgy egy pedagógus, hogy
tovább képzi magát? Szeretném hinni, hogy főleg azért, mert többet akar tenni a
gyerekekért, jobban megismerni őket, a problémáikat, és a megszerzett tudás birtokában
segíteni tudjon annak, akinek szüksége van rá.
Ha már a fejlesztő pedagógus tudása kevés, akkor tovább lehet lépni, és szóba jöhet az a
bizonyos Nevelési Tanácsadó, a pszichológusok, és más szakorvosok. De ha van rá
lehetősége nem szabad ilyen messzire jutni.
A vizsgálataim alátámasztják azt a feltevésemet, hogy már otthon de még az óvodás kor
elején a szülők és az óvónők megfigyeléseire támaszkodva észre lehet venni, hogy
balkezes lesz-e a gyermek. Ennek a ténynek a birtokában a szülők és a pedagógusok
felkészülhetnek a balkezes gyermek fejlesztésére. Ők nem sajátos nevelési igényű
gyerekek, csak egyszerűen a balkezüket használják és nem a jobbat, mint a többiek. Ehhez
alkalmazkodva lehet őket nevelni úgy, hogy ne legyenek sajátos nevelési igényű gyerekek.
A megfelelő eszközök beszerzésével, – olló, ceruzák, munkafüzetek - odafigyeléssel, ami
néha csak abból áll, hogy észreveszik a felnőttek, hogy a gyerekeket helyesen ültessék
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egymás mellé, el lehet érni, hogy tényleg semmi gondja nem lesz abból, hogy balkezes.
Felkészíthetjük őket az írásra, olvasásra, számolásra, és nem fognak lemaradni. A tanulási
zavarok korai felismerésével, majd a megfelelő fejlesztéssel, nem kell később a szülőnek
hivatalos igazolást kérni a diszlexiáról, diszgráfiáról, diszkalkuliáról, azért hogy a
gyermekük le tudjon érettségizni.
Ha az óvodás gyermek kezessége bizonytalan, speciális dominancia vizsgálatokkal el lehet
dönteni, hogy milyen kezes lesz, és azt az oldalt lehet erősíteni, hogy mire iskolába kerül,
biztosan tudja használni az egyik kezét. Ha később történik a beavatkozás a kezességben,
azzal nagyon sokat ronthatnak a gyermek helyzetén.
Tehát a hangsúly az első négy éven van és a szülők, valamint az óvodapedagógusok
hozzáértésén. Ha ekkor jó úton indítjuk el, nagyobb az esélye, hogy a jó úton is marad.
Hámori professzor könyvéből szeretnék még idézni egy gondolatot, ami azért fogott meg,
mert Ő agykutatással és nem pszichológiával foglalkozik, mégis jobban megértette a
balkezeseket, mit sokan, akiknek a szakterületük volna, pedig nem is balkezes.
„A természetes balkezes gyerekek ezentúl külön figyelmet érdemelnek az iskolában, s azon
kívül azért is, mert érzelmi életük intenzívebb, aggódóbbak, érzékenyebbek, általában több
„egyéni foglalkozást” igényelnek tanár és szülő részéről egyaránt.”
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Egyre többen tevékenykedünk azért, hogy azok a zárt kapuk kinyíljanak, és észrevegyék a
bent lévők, hogy segíteni szeretnénk, mert meggyőződésünk, hogy tudunk is segíteni.
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7. Összefoglalás
Szükség van a szemléletváltásra. Igaz, már csak ritkán csodálkoznak, ha egy balkezest
látnak a postán, vagy a hivatalokban bal kézzel írni, mégis a balkezesek észreveszik, ha
észreveszik őket. Belül valahol büszkék rá, de zavarja is őket. Miért is van ez?
Valahogy meg kell magyarázniuk maguknak a jobbkezesek viselkedését velük szemben.
Vagy szégyellik magukat, vagy büszkék rá.
Én is megmagyaráztam magamnak gyerekkoromban a kétbalkezes kifejezést, és attól
megnyugodtam. Azóta másoktól is hallottam hasonló gondolatokat.
Zuckrigl szerint, az átlag alatti adottságú emberek ezt mondhatják: ”Ha balkezes vagyok,
különbözöm a többiektől, tehát úgysem fogom elérni ugyan azt az eredményt, mint ők,
nincs értelme különösen törnöm magamat!”
A jó adottságú balkezeseknél működésbe lép a kompenzáció: „Különbözöm, mert balkezes
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vagyok! Megmutatom a környezetemnek, hogy jobb vagyok a társaimnál.”

Ha már különbözünk, akkor legyünk benne nagyon jók. Vannak, akik a sportban, mások a
képzőművészetben, vagy a zenében találták meg saját magukat. Én szeretnék a „segítésben
jó lenni”, folytatni a balkezesség vizsgálatát, a sajátos nevelési igényű gyerekek körében.
Ehhez jó hátteret tud biztosítani a fejlesztőpedagógus képzés. A Magyarországi Balkezesek
Egyesületében is akad bőven elvégzendő feladat.

© Kiss Erzsébet 2006
A mű eredeti formájában, változtatás nélkül bárki által szabadon és kizárólag ingyenesen terjeszthető.
Az eredeti formában történő ingyenes terjesztésen kívül a szerző minden jogát fenntartja.
A mű a készítő tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alá esik.
A mű bármely részletének felhasználása csak a szerző és cím együttes feltüntetésével lehetséges.
Bármilyen más felhasználást, különösen beleértve a mű sajátos címének felhasználását, a mű átdolgozását vagy kiegészítését csak és
kizárólag a szerző engedélyezheti.
A mű részleteinek felhasználása kereskedelmi célt vagy haszonszerzést szolgáló más munkákban csak a szerző írásos engedélyével
lehetséges.
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Angol-magyar Szótár
http://mek.oszk.hu/00000/00076/html/eng-hun/r.htm
Club Dei Mancini: http://www.arpnet.it/mancini/welcomeE.htm
Consulting and Information Center for left-handers and Converted Left-handers:
http://www.linkshaender-beratung.de
European Lefthander’s Page: http://www.linkshaenderseite.de
Left Handed Liberation Society: http://www.lefthander.com/
Left-Handers Club: http://www.anythingleft-handed.co.uk/club.html
Tematikus linkgyűjtemény: www.balkezes.lap.hu
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