1

Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar

A balkezesség

Konzulens:

Külső témavezető:

Készítette:

Dr. Medve Anna
egyetemi docens

Dr. Hoffmann Ildikó
egyetemi tanár

Kecskés Judit
magyar szak
VII. évfolyam

Pécs,
2008.

2

TARTALOMJEGYZÉK
1.

ELŐSZÓ

2.

A BALKEZESSÉG KIALAKULÁSA
2. 1. Történeti háttér

5

2. 2. Kultúra és nyelvhasználat szempontja

7

2. 3. A balkezesség kialakulásának lehetséges okai

9

2. 4. Agyfélteke-dominancia
3.

3

13

BALKEZESEK AZ ISKOLÁBAN
3. 1. Az iskola és a tanárok viszonya a balkezes gyermekekhez

19

3. 2. A balkezes írás

21

3. 2. 1. A balkezes írás grafológiája

23

3. 3. Az átszoktatott balkezesből jobbkezessé váló gyermekek problémái és az ennek
következményeként kialakuló nyelvi zavarok okai
3. 3. 1. A dadogás

26

3. 3. 2. A diszlexia és diszgráfia

31

3. 4. A balkezesek pályaválasztása, lehetőségeik

38

4. ANYAG ÉS MÓDSZER-KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT BALKEZESEKKEL
4. 1. A kérdőív rövid ismertetése, célja, kiinduló kérdések, hipotézis

40

5. EREDMÉNYEK
5. 1. A kérdőív kiértékelése

41

6. KÖVETKEZTETÉSEK

46

7. ÖSSZEFOGLALÁS

49

8. BIBLIOGRÁFIA

50

9. FÜGGELÉK

52

3

1. ELŐSZÓ
„ A szabálytalan ugyanolyan legitim, mint maga a szabály.” (Bertrand (2005) 101. p.)

Szakdolgozatomban olyan nyelvészeti vonatkozású témát választottam, mely napjainkban
még mindig számos kérdést vet fel: ez a balkezesség.
Az ötletet az adta, hogy magam is balkezes vagyok, így személyes tapasztalataimról is be
tudok számolni. Sokáig nem foglalkoztatott annyira ez a kérdés, de ahogy egyre több
impulzus ért, minél több könyvet olvastam el és láttam, tapasztaltam balkezesekkel
kapcsolatos problémákat, egyre elgondolkodtatóbb volt számomra.
Az embereknek gyakran fogalmuk sincs arról, hogy a balkezeseknek milyen érzés egy olyan
világban élni, ahol a jobb kéz használata a legtermészetesebb. Mi amolyan kisebbségként
foglalunk helyet a társadalomban, és sokszor éreztetik velünk azt, hogy mások vagyunk, sok
mindent másképp látunk. Talán ezért is szeretném a legapróbb részletig megvizsgálni, miért is
bánnak a balkezesekkel másképpen, gyakran miért hátrányos a megítélésük.
A magam és a többi ember példáján keresztül akarom bemutatni a balkezesség előnyeit és
hátrányait.
Dolgozatom első részében átfogó képet kívánok nyújtani a balkezesség kialakulásáról,
történeti hátteréről. Vizsgálni fogom az agyfélteke-dominanciát, a balkezes gyermekek iskolai
megítélését; illetve a balkezesek esélyeit az élet egyes területein.
Célom egy olyan részletes kutatás, amelynek segítségével azt szeretném bebizonyítani, a
balkezeseknek sok akadállyal kell megküzdeniük életük során, mégis teljes értékű tagjai
tudnak lenni a társadalomnak.
A dolgozat elméleti része a balkezességről szól, az agyféltekék működéséről, a balkezes
írásról, a balkezes gyermekek iskolai helyzetéről.
A gyakorlati részben egy kérdőíves vizsgálat segítségével keresek választ bizonyos
balkezességgel kapcsolatos kérdésekre. Bizonyítani, vagy éppen cáfolni szeretném az egyes
kutatások és vizsgálatok eredményeit, ezért olyan kérdéseket gyűjtöttem össze, amelyek
lehetőséget adnak erre.
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Több fontos kérdést fogok vizsgálni a dolgozatomban, ezek közül csak néhányat emelek
most ki:
-

Milyen balkezesnek lenni egy jobbkezes világban?

-

Balkezesek az iskolában- az oktatás és a tanárok viszonya a balkezes gyermekekhez

-

A balkezes írás és a balkezes írás grafológiája

-

Átszoktatott balkezesből jobbkezessé váló gyermekek problémái és az ennek
következményeként kialakuló nyelvi zavarok okai (dadogás, diszlexia)

-

A balkezesek pályaválasztása, lehetőségeik

-

Kérdőíves vizsgálat balkezesekkel, több korosztállyal; az eredmények kiértékelése
Balkezességgel kapcsolatban kevés hazai szakirodalom áll rendelkezésre. Olvastam, hogy

alig 600 magyar nyelvű munka foglalkozik ezzel a témával és ezek közül sem minden
elérhető. Munkámat három műre építettem fel, ezek a következők: Pierre – Michel Bertrand
(2005): Balkezesnek lenni- Bűn vagy erény; Diane Paul (2006): Balkezesek kézikönyve és
Alfred Zukrigl (1995): Balkezes gyermekek.
Mivel dolgozatom a nyelvészet neurolingvisztika ágára tekint ki, azaz vizsgálja a nyelv és az
idegi folyamatok közötti kapcsolatot is, ezért Dr. Hámori József professzor (1999) Az emberi
agy aszimmetriái és Gósy Mária (2005) Pszicholingvisztika, illetve Lengyel Zsolt (1997)
Pszicholingvisztika c. könyvét is segítségül hívtam.
Fontos megemlíteni még, hogy a 3. fejezethez több pszichológiai jellegű munkát olvastam
el: Atkinson (1999) Pszichológiája, Bernáth és Révész professzorok (1994) Bevezetés az
általános pszichológiába és Dr. Ranschburg Jenő (1998) Pszichológiai rendellenességek
gyermekkorban c. munkáinak egyes fejezetei egy másfajta szemléletet mutattak meg a
balkezesekkel kapcsolatban.
A diszlexiáról és a dadogásról több irodalom található, mint a balkezességről, de a
legfontosabbnak a következőket tartom: Montágh Imre - Montághné Riener Nelli - Vinczéné
Bíró Etelka (1993) Gyakori beszédhibák a gyermekkorban; Dr. Gyarmathy Éva (2007)
Diszlexia, a specifikus tanítási zavar; Vassné Kovács Emőke és Mesterházy Zsuzsa (1995)
Szemelvények a diszlexia köréből c. művét; valamint Meixner Ildikó (1991) dadogással
kapcsolatos munkafüzeteit és gyakorlatait. Mindezek mellett még pedagógiai és
gyógypedagógiai folyóiratokban megjelent cikkeket próbáltam felhasználni munkám során.
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2. A BALKEZESSÉG KIALAKULÁSA
2. 1. Történeti háttér
„Rendellenesség, mely az embereknek körülbelül 2-4 százalékánál fordul elő. Állítólag nők,
gonosztevők, szellemileg elmaradottak, civilizálatlan népek között gyakoribb, ez azonban még
megerősítésre szorul.” (Illényi (2002) 80. p.)
Az ember kézhasználatának kialakulása során először a jobbkezesség jelent meg. Kutatók,
antropológusok elsősorban az ősember kézdominanciáját kezdték el vizsgálni.
Csiszolóeszközökből, baltákból következtettek a jobb vagy a bal kéz használatára.
„Marshach úgy gondolta, hogy elődeink mindkét kezüket igénybe vették a munkavégzéshez, de
valamelyik több dologban is részt vett, ez lett a domináns.” 1
A kézdominancia maga után vonta az ember agyi aszimmetriáinak kialakulását és a beszélő,
már ténylegesen civilizált ember megszületését is.
A jobbkezesség még a harcok során is jelentős szerepet kapott. A történelem nemcsak az
ősközösségi társadalom gyűjtögető, halászó, vadászó életmódjáról mutatott képet, hanem egy
új szerepet is ráruházott elődeinkre: a csatázó, a háborúzó, az egymás ellen harcoló és küzdeni
vágyó ember képét is láttatni akarta.
A már primitív sorból feljebb emelkedett és egyre nagyobb fejlődésnek induló ember harci
eszközök elkészítésére is képes volt. Az egymás elleni háborúban a harcoló felek bal
kezükben tartott eszközeikkel, vértjeikkel szívüket védték az ellenség elől és jobb kézzel
harcoltak. Ez a tény nagyban alátámasztja azt, hogy a jobbkezesség lényegesen korábban
alakult ki a balkezességnél, de nem zárta ki annak megjelenését.
A balkezesség kialakulása egy teljesen szokatlan dolog volt az emberré válás során. Nem
tudták, hogyan és miért alakult ki, számtalan kérdést vetett fel megjelenésének lehetősége. A
kísérletek és vizsgálatok ugyanúgy az őskorhoz nyúltak vissza, amint azt a jobbkezességnél is
láttuk. Barlangrajzokról kiderült, hogy nem jobb kézzel, hanem ballal készültek.
(„A barlangfestmények közel 33 százaléka készült bal kézzel”) 2
A kőkorszakban még ugyanannyi volt a bal és jobbkezesek száma, de egy idő után
megkezdődött a jobbratolódás, azaz a jobb kéz dominanciája sokkal nagyobb szerepet kezdett
el betölteni elődeink életében és kézhasználatukban egyaránt. A választ talán a mai napig nem
1

Hámori József: Az emberi agy aszimmetriái. Dialóg Campus. Budapest-Pécs. 1999. 88. p.

2

Paul, Diane: Balkezesek kézikönyve (ford. Pusztai Dóra). Maecenas Budapest. 2006. 31. p.
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tudjuk igazán megmondani, de egy biztos, a jobbkezesség ellenében megjelent balkezesség
nem halt ki, sőt a XIX- XX. században egyre inkább előtérbe került.

A történelemben és a történelem egyes korszakaiban nem egyformán viszonyultak a
balkezességhez. Az őskorban még inkább csodaszámba bent a balkezesség, sokan furcsának
találták, és nem tudtak választ adni a kialakulására. Ahogy az idő múlt, sokkal több lehetőség
adódott a vizsgálatokra is, amik a balkezesség tényét bizonyították. Ezzel egy időben
megjelent a negatív diszkrimináció, azaz a balkezeseket nem akarták elfogadni.
Egyes leírások szerint az első balkezes a római korban élő Mucius Scaevola lehetett, aki
ragadványnévként kapta a Scaevola nevet, ami balkezest jelent. Őt még hősként tartották
számon, hiszen jobb kezét tűzbe tette és megtanult bal kézzel írni.
A sötét középkor nem kedvezett a balkezeseknek, a polihisztor Leonardo da Vinci és
kortársa Michelangelo Buonarotti is balkezesek voltak, de nem vállalhatták fel tényleges
balkezességüket. Michelangelo átszokott a jobb kéz használatára, míg Leonardo kétkezes lett,
de egy tőle származó tükörírás is bebizonyította, hogy soha nem tudta megtagadni
balkezességét. A középkorban leginkább a boszorkányok voltak nehéz helyzetben, ugyanis
máglyára küldhették őket azért, mert balkezesek voltak.
Az újkor és a felvilágosodás új eszmék beáramlását hozta magával és a balkezesség
elfogadása ismét előtérbe került. Történelmi szempontból egyértelműen hullámzó volt a
balkezesség elfogadása, bár azt mondhatjuk, hogy a helyzet egyre inkább jobbra fordult.
A XX. század első néhány évtizedében aztán újra mostoha szerep jutott a balkezeseknek,
nem volt ritka a gyermekek átszoktatása, erőszakos átállítása, átkényszerítése a jobb kéz
használatára. Ezt valószínűleg a régebbi korok előítélete motiválta. A diszkriminációt még az
is táplálta, hogy a balkezességet rossz dolognak tartották, valami olyannak, ami a sátánnal
feltételez kapcsolatot. Értelmi tekintetben is lenézték a bal kezüket használókat,
degeneráltnak, autistának és nem ritkán szellemi fogyatékosnak bélyegezték őket.
A nagy áttörés még a rendszerváltás előtt köszöntött be. Az 50-es évektől a balkezesség
újra teret követelt magának, elismerést akart és elfogadtatni magát egy új korszakban.
Napjainkban kevés adat található erőszakos átszoktatásról. Persze nem tűnt el teljesen a
balkezesekkel szembeni előítélet, de mindenképpen pozitív a XXI. század hozzáállása egy
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olyan dologhoz, ami emberek ezreit érinti és teljes, szégyenkezés, megbélyegzés nélküli életet
feltételez számukra. 3

2. 2. Kultúra és nyelvhasználat szempontja
Albert Einstein, Albrect Dürer, Michelangelo Bounarotti, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso,
Jimi Hendrix, Paul McCartney, Robert Redford, Telly Savalas, Greta Garbo, Judy Garland,
Marilyn Monroe, Mark Spitz, Björn Borg, Martina Navratilova.
Milyen közös szál köthet össze ennyi híres zenészt, sportolót, képzőművészt, színészt,
színésznőt? A kapocs ezek között az emberek között a balkezesség. A fent említett személyek
egytől egyig a bal kezüket használták és használják domináns kezükként.
„Egy 2005-ben készült felmérés szerint az Európai Unióban 10-ből 2 ember balkezes.”4
Ez-ha belegondolunk- napjainkban jelentős mértékű, de mégis csak kisebbség, hiszen a
jobbkezesek sokkal többen vannak.
Feltehetjük a kérdést, miért ez a nagy előretörése a balkezességnek? A XX. és XXI. század
emberei már jobban megtűrik maguk között az átlagostól eltérőt? Vagy csupán furcsa véletlen
lenne ez a nem mindennapi adat?
A történelem során az egyes kultúrák teljesen máshogyan viszonyultak a balkezességhez. Ez
nem meglepő, hiszen nagy volt a társadalom előítélete a balkezesség iránt. Az ókortól
napjainkig vannak olyan népcsoportok, ahol a balkezesség szigorúan tilos, sőt kialakulását a
legdrasztikusabb eszközökkel, eljárásokkal próbálják meg kiküszöbölni.
„ A bal kéz használata tilos Albániában és Indonéziában is. A mohamedán és a hindu vallás
hívei a bal kezet csak higiéniai célra használják, a jobb kezükkel pedig esznek.
Japánban és a Niger folyó környékén élő nőknek tilos a bal kezüket használni.
Néhány népnél elfogadott a balkezesség: primitív ausztráliai népeknél, afrikaiaknál,
hottentottáknál, busmanoknál, bantuknál és a pigmeusoknál.”5
A történelmi és kulturális kitérő után nyelvészeti szempontból is kívánom vizsgálni a
balkezességet. Elsősorban etimológiai észrevételeimet írom le a ’bal’ szó szerepével és
jelentésével kapcsolatban. A ’bal’ szó minden elemzési esetben valami negatív dologra utal,
3

Bertrand, Pierre- Michel: Balkezesnek lenni- Bűn vagy erény c. műve alapján. Athenaeum. Budapest. 2005.
197. p.
4
Bertrand, Pierre- Michel: Balkezesnek lenni- Bűn vagy erény. I. m. 9. p.
5
Paul, Diane (2006) I. sz. 33. p.
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gyakran akár enyhe pejoratív jelentéssel is bír. Ha megvizsgáljuk a magyar nyelvet, sokkal
több ’ballal’ kapcsolatos kifejezést, szólást, közmondást, állandósult szókapcsolatot találunk,
mint a ’jobb’ szóval Előbbiek közül néhány a teljesség igénye nélkül: „Bal lábbal kelt fel.
Balcsillagzat alatt született. Balfácán, baljós, balsejtelem, balsors, kétbalkezes, balszerencse,
balítélet, sete-suta.” 6
„A latin nyelvben eredetileg három jelentése volt a ’bal’ szónak:
SCAEVUS: ügyetlen, meggondolatlan
SINISTER: gonosz, ártalmas
LAEVUS: ostoba, gyenge
Az angol nyelvben töröttet (left), a németben törékenyt (links) jelent.” 7
Vizsgálatomat kiterjesztettem a Bibliára is: a Szentírásban szintén oppozíciós párként jelenik
meg a bal és a jobb használata.
Elsőként az Ószövetségből emelnék ki néhány idézetet:

„A bölcsnek szíve jobbra tart,
a balga szíve pedig balra.” 8

„És én ne irgalmazzak Ninivének, a nagy városnak,
amelyben több mint százhúszezer ember
van, aki nem tud különbséget tenni jobb
és balkeze között?” 9

Véleményem szerint az Újszövetségben sokkal több ’ballal’ kapcsolatos írás található, pedig
az Ószövetség közel kétszer több könyvet tartalmaz. Az Újszövetségi idézetek a következők:

6

Magyar szinonima kéziszótár. Merényi Könyvkiadó. Pécs. 13. p.
Bertrand, Pierre- Michel (2005) I.sz. 30. p.
8
Prédikátor könyve 10, 2 In.: Szentírás Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat Budapest 2007. 682. p.
9
Szentírás (2007) I. m: 1014. p.
7

9

„Összegyűjtenek eléje minden nemzetet,
ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor
elválasztja a juhokat a kecskéktől.
A juhokat a jobbjára állítja, a kecskéket pedig a baljára.” 10

„Ezután a balján levőknek ezt fogja
mondani: ’Távozzatok tőlem, átkozottak,
az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő
angyalainak készült.” 11

2. 3. A balkezesség kialakulásának lehetséges okai

Miért lesz valaki balkezes? Mi az oka annak, hogy a mindennapi életben az ember a bal és
nem a jobb kezét használja? Genetikai öröklődés vagy rossz beidegződés?
A válasz sokrétű és bonyolult. Nagyon sok vizsgálat és felmérés próbálta kideríteni a
balkezesség kialakulásának okát. Több szempont alapján történtek a vizsgálatok és az
eredmények a legtöbb esetben igazolták az egyes kutatók feltevéseit:
1. Mendel öröklődési törvényei: (1865) a szülők kezességének vizsgálata - ha az egyik vagy
mindkét szülő balkezes, akkor a gyermek is balkezes lesz. Jobbkezes szülők esetében
ritkább a balkezes gyermekek száma. Így van ez a nagyszülők esetében is. Jobbkezes
nagyszülőknek ritkán van balkezes unokájuk, ha az egyik vagy mindkét nagyszülő
balkezes, akkor a balkezesség nagyobb százalékban fordul elő.
Az öröklési törvényeket megalkotó Mendel először borsón, virágokon kezdte kísérleteit,
ahol azt szerette volna megtudni, hogy mekkora eséllyel öröklődhetnek bizonyos gének. Ez a
külső és belső tulajdonságokat jelentette (fenotípus és genotípus) elsősorban. Keresztezéseivel
még több lehetőség jött létre. A vércsoport-meghatározás, a vérzékenység valószínűsége és az
apasági vizsgálat után a balkezességet is vizsgálta. (Megj.: Napjainkban kétféle elmélet
létezik: egyesek szerint a jobbkezesség kialakulásáért gén felelős, a balkezességért nem,
10
11

Szentírás (2007) I. m.: 1132. p.
Szentírás (2007) I. m.: 1132. p.
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mások úgy vélik, igen is van balkezes gén, sőt már fel is fedezték. Dr. Clyde Franks az
oxfordi egyetem professzora állítólag megtalálta a balkezességért felelős gént, amit az
LRRTM1 névvel látott el. 2007.)
2. Idősebb anyának nagyobb valószínűséggel születik balkezes gyermeke: (1990) Coren
vizsgálata azt próbálta bizonyítani, hogy 30-35, 35-39 és 40 éves korban, valamint 40 éves
kor felett szülő anyáknak nagyobb eséllyel születik balkezes gyermekük, mint 30 éves kor
alatti nőtársaiknak.
Feltehetően szerepet játszik a veszélyesebb terhesség, a szülés közben esetlegesen fellépő
komplikáció és az állandó aggodalom egy egészséges baba kihordása miatt.
30-35 éves korban 25 százalék a valószínűsége a gyermek balkezességének, 35-39 év között
69 százalék és 40 éves kor felett csaknem 90-100 százalék. Az eredmények százalékos
kimutatásából jól látszik, hogy minél idősebb egy anya, annál nagyobb az esélye a majdani
balkezes gyermekre.
A Coren-elmélet tehát egy feltevés, aminek vannak sarkalatos pontjai, ugyanis nem minden
esetben igazolja a felvetett hipotézist; de lehetnek kivételek. Egyértelműen látszik, hogy a
százalékos arányok egyre inkább nőttek a szülő nők életkorának előrehaladtával, és ez
balkezes gyermekeket eredményezett.
3. Ikrek és balkezesség: az ikrek körében általában gyakrabban fordul elő a balkezesség. Az
egypetéjű ikrek 20 százalékánál az egyikük bal, a másikuk jobbkezes. Vannak olyan
kutatások, melyek azt próbálják bizonyítani, hogy az ikreknél a balkezesség nem a
gyermekkorban alakul ki, hanem már az embrió kettéosztódásánál, nem sokkal a
megtermékenyítés után. Az egypetéjű ikrek 15 százaléka balkezes, míg kétpetéjűek
estében ez 11 %.
4. Aszimmetrikus tónusos nyaki reflex: Coryell és Michel az 1970-es években végzett
vizsgálata szerint a fekvő csecsemők az egyik karjukat és lábukat ugyanazon az oldalon
összehúzzák. Az eredmények azt mutatták, hogy a babák ezt a kart, illetve kezet fogják
elkezdeni használni kb. kétéves korban. Ez vagy a bal kéz vagy a jobb.
5. Az anya jobb és bal oldalának szerepe a csecsemő gondozásában: Burt vizsgálata szerint
(1960-70) ha az anya a bal karjában tartja kisgyermekét, akkor a baba csak a szabad bal
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kezével tud az egyes tárgyak, eszközök után nyúlni. Ez a legtöbb esetben balkezességet
eredményez.
6. Születési stressz: egy születendő gyermek számára nagyon meghatározó maga a születés
pillanata. Nem mindegy, milyen ingerek érik, amikor kibújik az anyaméhből. A fények,
hangok rendkívül befolyásoló tényezőnek számítanak, hiszen a pici meg is ijedhet, de jól
is érezheti magát. Fontos a szülés komplikációmentessége, mert ha bármilyen probléma
adódik, az újszülött megsínyli azt. Gondoljunk csak a farfekvésre, az oxigénhiányra.
Mind-mind olyan tényezők, amelyek negatívan hathatnak a gyermek további egészségére,
agyi folyamataira.
7. A tesztoszteron hatása: Geschwind és Galaburda vizsgálata (1980) szerint a balkezesek és
diszlexiások között több a fiú. Ez a férfi nemi hormon túlzottan van jelen és lassítja az
agyi fejlődést és a kialakuló agyi folyamatokat. A bal féltekével ellentétben a jobb
agyfélteke lesz az irányító és kialakul a balkezesség. Feltehetjük a kérdést, hogy ez az
elmélet csak a fiúkra vonatkozik? Nem volt teljes körű a vizsgálat? Általában egy
vizsgálatban mindkét nemnek helyet kell(ene) kapnia. A nők esetében a megállapítás
annyi volt, hogy az anyák terhességük során továbbítanak némi tesztoszteront a
magzathoz, bár ez a mennyiség egy férfi nemihormon- szintjéhez képest igen csekély.

8. A jobbra tolódási tényező: Annett 1970-ben végzett vizsgálata szerint a bal és jobbkezes
eloszlás eltolódik a jobbkezesség javára. A balkezesek kevesen vannak, akik pedig vegyes
dominanciájúak vagy kétkezesek voltak, átszoktatták őket a jobb kéz használatára. Az
átszoktatás folyamata a 70-es évekre nagyon jellemző, ebben az időszakban nem nagyon
akarta elfogadni a balkezességet a társadalom.

9. Savant-szindróma: (1970-es évek) a tesztoszteronszint befolyásolja ennek a betegségnek a
kialakulását. A betegségben szenvedő balkezes gyermekek és később felnőttek szinte kivétel
nélkül értelmi fogyatékosok. Annak ellenére, hogy IQ-juk csak 40-70 között van, tehát értelmi
képességeik nem túl jók, mégis kiemelkedően teljesítenek a zenében, művészetekben és
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matematikában. (ugyanúgy, ahogy a Down-kórosok, az autisták és a Williams-szindrómában
szenvedők is) Beszédkészségük és nyelvi képességük nem jó. 12

10. Baleset-bénulás,

agyvérzés

(stroke),

ishímiás

stroke

(szerzett

vagy

patológiás

balkezesség): ha már a balkezesség kialakulásának okait tárgyalom, úgy gondoltam, ez a
pont lehet az, ami egy kicsit speciális, de mégis meg kell említeni. Itt nem az öröklődésen
vagy esetleges vizsgálaton, felmérésen van a hangsúly. Sokan nem is gondolnánk, hogy
ezek a dolgok is nagyban hozzájárulhatnak a balkezesség kialakulásához. Egy valamiben
azonban eltérnek a fent leírtaktól. Ezek a betegségek és tragédiák nem gyerekkorban
alakítják ki a balkezességet, hanem általában a felnőtt életszakaszban.
Egy autóbalesetet szenvedő egyén vagy elgázolt ember, egy munkahelyi baleset
áldozata mind-mind maradandó sérüléseket, károsodásokat szerezhetnek. Az eddig jobb
kezüket használóknak több esetben át kell térniük a bal kéz használatára, főleg ha a bal
agyfélteke sérült és a jobb kéz vagy kar lebénul. Ez sok bonyodalmat és nehézséget okoz, de
kellő odafigyeléssel és gyakorlással megtanulható a másik kéz használata is, még ha
egyáltalán nem vagy csak ritkán volt használatban a baleset előtt.
A másik legfőbb ok az agyvérzés, más néven stroke. A XXI. században a
legveszélyeztetettebb korosztály a 40-es férfiaké. Miért? Számos okot találhatunk és
magyarázatokat adhatunk, de a legfőbb ismérvek a következők: túlzott alkohol-fogyasztás,
erős dohányzás, rendszertelen táplálkozás és stresszes életmód. Az esetek túlnyomó
többségében valamelyik végtag lebénul, esetleg zsibbadást érez az ember. A domináns félteke
sérülése esetén az adott kéz használata szinte lehetetlen. (bal agyfélteke esetén a jobb kéz
sérül, jobb agyfélteke esetén a bal kéz) Diszfázia (részleges beszédvesztés) vagy afázia (teljes
beszédvesztés) alakulhat ki. Az agyvérzés következményeként legtöbbször a mozgás-és
beszédszervrendszer sérül meg az agyban.
„Az ishímiás stroke az agyvérzés egyik fajtája. Ez egy hirtelen kialakuló agyi keringészavar,
tünetei nagyon hamar megszűnnek, de legkésőbb 24 órán belül. A betegségen átesett emberek
kb. 25 százalékának öt éven belül maradandó agyi károsodást okozó infarktusa lesz.” 13

12
13

Paul, Diane (2004) I.sz. Balra át! c. fejezete alapján 96-128. p.
Kornéth Anikó: Klinikai ismeretek a belgyógyászat köréből. Medicina. Budapest. 2006. 304. p.
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2. 3. Agyfélteke-dominancia
Az emberi agy működése lehetővé teszi, hogy a civilizált ember beszéljen, járjon, használja
a kezét, és legfőképpen gondolkodjon.
Agyunk az agykoponya belsejében helyezkedik el. A két agyfélteke az agyvelő legnagyobb
részét képezi. A féltekéken négy ún. lebenyt lehet elkülöníteni: homloklebeny, fali lebeny,
nyakszirti lebeny, halántéklebeny.
„A halántéklebeny a félteke elülső részén helyezkedik el. külső határa a központi barázda,
amely a homloklebenyt a fali lebenytől választja el. Az itt található terület az elsődleges
mozgatóközpont.
Az egyik oldali homloklebeny oldalra tekintő részében helyezkedik el a beszéd motoros
központja (Broca-féle motoros központ). Ez a központ jobbkezeseknél a bal oldali félteke
homloklebenyében van.” 14
Paul Broca 1864-ben lokalizálta a beszédprodukciót a bal féltekébe. Ő volt az, aki
kapcsolatot vélt felfedezni a jobbkezesség és a beszédközpont működése között. Agyvérzés
következtében ún. motoros afázia, azaz beszédvesztés alakul ki, a beteg képtelen beszélni.
Egy balkezesnek ilyenkor a jobb fele válik mozgásképtelenné, míg egy jobbkezesnek a bal
fele. (ez az ún. keresztlateralizáció)
„A halántéki lebeny a félteke oldalsó részét foglalja el. A lebeny egyik tevékenysége a
szenzoros beszédközpont, ez a beszéd megértésével kapcsolatos emlékképeket raktározza.” 15
Carl Wernicke 1870-ben adta közre vizsgálatainak eredményeit, amelyek szerint a beszéd
megértése súlyosan károsodik, ha a bal agyfélteke halántéklebenyének hátsó része sérül.
Paul Broca vizsgálatának értelmében a jobb agyféltekében található a beszédközpont.
„Azonban a kanadai Doreen Kimura 1970-ben végzett kísérlete szerint a balkezesek 75-80
százalékának a bal féltekéjük irányítja a beszédet.” 16 A balkezesek nemcsak a bal, hanem a
jobb kezüket is használják a nem verbális kommunikáció során; a jobbkezesek mindig csak a
jobb kezüket. Ebből arra lehetett következtetni, hogy a balkezesek beszédirányításában
mindkét félteke részt vesz.
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Mándi Barnabás: Anatómai- élettan. Medicina. Budapest. 2006. 232. p.
Mándi Barnabás (2006) I. m. 233. p.
16
Hámori József: Az emberi agy aszimmetriái. Dialóg Campus. Budapest-Pécs. 1999. 31. p.
15
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A Wada-teszt
„Juhn Wada dolgozta ki idegsebészek számára. A cél a beszédcentrum helyének
meghatározása volt, ugyanúgy, ahogy Kimura esetében is. Egy altatószer segítségével először
a bal oldali agyféltekét altatják el mintegy 3-5 percre. Ez a kísérlet a páciens
beszédkészségének kioltását eredményezi, míg a jobb agyfélteke altatása nem jár a
beszédkészség kioltásával.”17
„Az emberi agyféltekéknek különböző funkcióik vannak, a két félteke megosztozik ezeken és
mondhatjuk, hogy nincsenek egymással alárendelt viszonyban. A működést tekintve nem
szimmetrikusak” Ezt a tényt Dr. Roger Sperry 1950-ben bizonyította be. (Felfedezéséért
1981-ben Nobel-díjat kapott. (Atkinson. (1999) 59. p.) Az aszimmetria ténye tehát
egyértelmű, de miért is alakulhatott ki? Környezeti tényezők játszottak szerepet a
kialakulásában, esetleg a genetika az oka mindennek? Mindenképpen különbséget tudunk
felfedezni a két agyfélteke között, hiszen a bal féltekében található a beszédközpont, a jobb
agyfélteke pedig néma.
Az egyes funkciók Diane Paul szerint az alábbiak: 18
A baloldali agyfélteke funkciói:

A jobb oldali agyfélteke funkciói:

•

beszédközpont

nem verbális kommunikáció

•

időérzékelés

térérzékelés

•

kontroll, ellenőrzés

muzikalitás

•

emlékezeti funkciókon belül a kódolás

arcfelismerő képesség

•

ÉN-tudat

kreativitás

•

normális észlelés

asszociáció

•

a logikus, analitikus, lineáris gondolkodásmód felelőse

tenni vágyás

•

érzelem területén a hanglejtés érzékelése

memória

•

hangmagasság

vizuális képesség

•

veszélyinger

•

baloldalon alacsonyabb a fájdalomküszöb

17

Gósy Mária: Pszicholingvisztika. Osiris. Budapest. 2005. 50. p.

18

Paul, Diane (2004) I. sz. 97. és 111. p.
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Jól látható, hogy a beszédképzéshez szükséges prozódiai elemek is a bal agyféltekében
találhatók.
Hámori József felosztása: 19
Bal félteke:

Jobb félteke:

1. Beszélt nyelv használata

Néma, látó, térmanipuláló

2. Sequenciális

Egyidejű, analóg

3. Logikus, analitikus

Szintetikus, holisztikus

4. Algebrikus

Geometrikus

5. Intellektuális

Ösztönös

6. Konvergens

Divergens

7. Következtető

Képzelőerő-kreativitás

8. Racionális

„Irracionális”

9. Absztrakt gondolkodás

Tárgycentrikus

10. Realisztikus, objektív, humorérzék nincs

Szubjektív, humorérzék

11. Irányított

Szabad

12. Időérzék

Időtlen

A két felosztás két teljesen más szempont szerint készült. Diane Paul maga is balkezes, így ő
szubjektív véleményét is valamilyen szinten érzékeltetni akarta. (Természetesen
szakirodalmat is használt fel könyve megírásakor). Hámori József tudományosabb mederbe
terelte a kategorizálást, hiszen professzorként az agy, illetve az agyi folyamatok kutatójaként
más volt számára a kiindulási pont koncepciója felállításához.
Már említettem, hogy Dr. Robert Sperry Nobel-díjat kapott az emberi agy aszimmetriájának
felfedezéséért. Sperry emberi agyak kéregtestét vágta át vizsgálataihoz.
„A kísérleti személynek egy képernyőn felvillantják az anyacsavar szót. A bal kezével könnyen
kiválasztja az előtte levő asztalon az anyacsavart, de nem tudja megnevezni azt. Minden
információ a jobb agyféltekében tárolódott , a bal beszélő agyfélteke pedig semmilyen
információt nem kapott a jobb agyféltekétől. A vizsgálatból kiderül, hogy balkezesek esetében
19

Hámori József (1999) I. sz. 129. p.
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a jobb, néma agyfélteke nem funkcionál, nem ad információkat. A bal félteke az ún. beszélő
félteke, de a jobb féltekének is vannak nyelvi képességei: képes felismerni magát a jelentést,
csak nem tudja megjeleníteni a hozzá kapcsolódó hangalakot.” (Atkinson (1999) 59. p.)
A kézdominancia kialakulásánál is az agyféltekék működése játszik szerepet. Ez a folyamat
általában másfél, kétéves kor körül kezdődik, amikor a gyermek a játékok felfedezése mellett
elkezd ismerkedni az evőeszközökkel és a fogkefével. Nem ritka, hogy ennyi idősen már
rajzol vagy próbálkozik a papíron. Bölcsődei dolgozók, óvónők, a szülők és a rokonság
gyakran át akar tenni a kicsi bal kezéből a jobb kezébe bármilyen tárgyat.
Több esetben az anya és az apa megjutalmazzák gyermeküket, ha a jobb kezét használja,
meglepetéssel, játékkal, édességgel jutalmazva. Ezt persze sikerélményként lehet felfogni, de
kevesen gondolnak a kialakuló rossz következményekre, mert nincsenek tisztában velünk,
kevesen tudnak és hallottak róluk. (dadogás, diszlexia)
A kézdominancia kialakulásának kezdete már másfél, kétéves korban megfigyelhető. 1 év
múlva a gyermek mindkét kezét igénybe veszi, míg négyéves korára csak a domináns kezét.
Elmondható, hogy ténylegesen nyolc éves korra alakul ki a bal vagy jobbkezesség, hiszen az
iskola dönti el leginkább ezt a kérdést. Az írás, rajzolás lesz a legjobb feladat a balkezesség
tényének eldöntésére.
A balkezesség hajlamának megállapítása Kramer szerint: 20
1. Jól láthatóan ejtsünk valamit a padlóra, lehetőleg egy guruló tárgyat. figyeljük meg, a
gyermek melyik kezével nyúl a guruló tárgy után.
2. A gyermeket szólítsuk fel, hogy egy közelben levő könyvet hozzon ide nekünk.
3. Összekevert, egymásra dobált betűket kell szétválogatnia. Megfigyelhetjük melyik kezével
dolgozik, csak az egyik kezét használja-e vagy mindkettőt.
4. Egy doboz tetejét nyissa ki.
5. Nyisson ki és csukjon be ablakot és ajtót.
6. Firkáljon falitáblára, majd törölje le.
7. Írjon le neveket és húzza alá őket.
8. Rajzoljon négyzetet és kört.
9. Gyújtson gyufát.
10. Hegyezzen ceruzát.
11. Hozzon egy kannában vizet és öntözze meg a virágokat.
12. Dobás.
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13. Lányok: öltöztessenek babát, fiúk: építkezzenek faelemekből.
14. Mutasson rá egy faliképre.
15. Fűzzön gyöngyöt.
Ennek a vizsgálatnak a segítségével egy szülő könnyen, szakember bevonása nélkül
kiderítheti, hogy gyermeke nagy valószínűséggel melyik kezét fogja használni, melyik lesz a
domináns keze. Fontos, hogy mind a tizenöt feladat legyen teljesítve, mert hiteles eredményt
csak akkor lehet kapni.
A bal- és jobbkezesség kialakulása szerint több fokozatot különböztetünk meg az alapján, ki
melyik kezét használja dominánsként:
a. Enyhén balkezes hajlamúak
Minden tevékenységhez a jobb kezüket használják, de mégis hajlamuk van a balkezességre. A
háttérben valószínűleg átszoktatás áll és így jobbkezessé váltak. Megfigyelhető, hogy vannak
olyan tevékenységek, amit bal kézzel végeznek, mert nem tudtak teljesen elszakadni.
b. Teljesen balkezesek
Az élet minden területén bal kezüket használják. Háztartásban, iskolában, kerti munkáknál.
Jobb kezük nincs, vagy csak ritkán van használatban.
c. Kétkezesek (mindkét kezüket használják, a kezek egyenrangúak)
Sok ilyen emberrel találkozhatunk. Egyformán igénybe veszik a jobb és a bal kezüket is,
nincs hierarchia a kezek között. Szokatlan lehet ez a kézhasználat a kívülállók számára, mert
egyik kezüknek sem tulajdonítanak tényleges dominanciát.
d. Teljesen jobbkezesek
Mindent jobb kézzel csinálnak, bal kézzel ügyetlenek.
e. Enyhén jobbkezes hajlamúak
Valőszínűleg balkezesek, de sok dologhoz a jobb kezüket hívják segítségül.
Lateralitásvizsgálatok
Lateralitásvizsgálat alatt a szem, fül, láb dominanciáját szokták érteni. A szemet a
kacsintással a legjobb kipróbálni, a fület a telefonhasználattal, a lábat pedig a labda
elrúgásával. A balkezesek többségének az itt felsorolt bal testrésze a domináns, bár akadnak
kivételek és többféle variáció: 2 testrész bal dominanciájú, 1 testrész jobb.

20

Zukrigl, Alfred: Balkezes gyermekek. (ford. Huba Judit). Akkord. 1995. 31. p.
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Lateralitási vizsgálatot úgy is végezhetünk, ha az Oldfield-féle listán felsorolt cselekvéseket
megnézzük és kiválasztjuk ezek közül azokat, amelyekhez a bal kezet használjuk. Ez
eredetileg egy 20 tételt tartalmazó lista, amellyel kiszámítható a lateralitási hányados is, azaz,
hogy hány százalékban balkezes valaki.
„ A 20 dolog a következő: írás, rajzolás, dobás, olló, fésű, fogkefe, kés (villa nélkül), kanál,
kalapács, csavarhúzó, teniszütő, kés (villával), krikettütő, golfütő, seprű, gereblye, gyufa
meggyújtása, doboz vagy konzerv kinyitása, kártyaosztás, cérna tűbe fűzése. Oldfield több
kivetnivalót is talált az általa meghatározottakban, ezért 20-ról 10-re redukálta a számot, így
maradt: az írás, rajzolás, dobás, olló, fogkefe, kés (villa nélkül), kanál, seprű, gyufa
meggyújtása, doboz vagy konzerv kinyitása.”
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Csak azokat lehet jelölni, ahol a bal kezet használjuk. Ha hezitálunk, mert esetleg mindkét
kéz szóba kerül vagy a jobb kéz a domináns az egyes feladatok elvégzésénél, akkor ne
karikázzuk be az egyes feladatot, mert a végeredmény nem lesz hiteles, sőt a lateralitási
hányados sem.
„A lateralitási hányados vagy dominancia-index (F. Schilling) meghatározása az előbb
felsoroltak segítségével történik. A jobb kéz teljesítményének százalékos arányaként definiálja,
az összteljesítményhez mérve. A jobbkezes műveletek számát elosztjuk a jobb plusz balkezes
műveletek számával, az így kapott részeredményt pedig beszorozzuk 100-zal.” 22
Képletben a következőképpen lehet szemléltetni:
jobb kezes műveletek száma

* 100 = lateralitási hányados

jobb + balkezes műveletek száma
Ha 0 és 49 százalék közé esik a végeredmény, akkor bal oldali dominanciáról beszélünk, 50
százaléknál szoros kétkezességet állapít meg a vizsgálat, míg 51 és 100 százalék között a
dominancia jobb oldali.
Ez a számolási módszer nem tud tévedni a dominancia kiszámolását illetően. A
végeredményként kijövő százalékos érték pontosan megmutatja kézdominanciánkat.

21
22

Paul, Diane (2006) 140, 141. p.
Zukrigl, Alfred (1995) 72. p.

19

3. BALKEZESEK AZ ISKOLÁBAN
3. 1. Az iskola és a tanárok viszonya a balkezes gyermekekhez
A balkezes gyermekek iskolába kerülésekor sok kérdés merül fel tanárban és szülőben
egyaránt. A szülők tisztában vannak azzal, hogy leendő iskolás gyermekük balkezes, de ezt
vajon a tanítónak is megmondják?
Az elmúlt néhány évben nem találkoztam olyan emberrel, akit drasztikus módon át akartak
volna szoktatni jobb kezének használatára. Talán ma már liberálisabban ítélik meg ezt a
kérdést, és előtérbe helyezik magát a diákot.
Nem így a XX. század első évtizedeiben, amikor nagyon durva módon, pl. körmöst adva
vagy a bal kezet hátra tettetve kényszerítették az elsősöket jobb kezük használatára.
Visszatérve a 90-es évekhez, a tanár viselkedése és véleménye nagyon is meghatározza az
iskola mindennapjainak légkörét, és ha ez nem felhőtlen, az kihat a gyermekre is.
Nem mindegy a tanár hozzáállása az egyes feladatokhoz; mennyire érezteti a balkezes
diákokkal „hátrányukat” vagy mennyire segít nekik részt venni az írás, olvasás, számolás
alapjainak elsajátításában.
Ha a tanár elfogadja a balkezes tanulókat, akkor valószínűleg ők sem érzik kellemetlenül
magukat. A pedagógusnak az osztálytársakkal is meg kell értetnie a helyzetet, sőt a legfőbb
cél az elfogadtatás.
Nem könnyű annak a diáknak, akit társai elutasítanak azért, mert balkezes. Sokan ezt nagyon
sértőnek és bántónak veszik; az iskola számukra kínszenvedés, teher és ahelyett, hogy
élveznék, egyszerűen nem tudnak beilleszkedni az osztályközösségbe. Nem szeretnének és
nem akarnak barátságokat kötni, egyedül maradnak, szoronganak, rosszul érzik magukat.
Emellett nehezen figyelnek az órákon, félvállról veszik a tananyagot és elkönyvelik magukat
butának. Tanulási nehézségekkel fognak küzdeni, nem érdekli őket a házi feladat elkészítése,
a tananyag elsajátítása, és a tanulás sem, mert csak a negatív oldalát és hátrányát látják
balkezességüknek.
Egy jobbkezes pedagógusban rengeteg kérdés merülhet fel a balkezes diákok oktatását
illetően. Gondolok itt a táblára írásra, a munkafüzetben levő gyakorlatok megoldására és az
olló használatára. A tanítónak nemcsak a jobbkezesek munkáját kell segítenie és felügyelnie,
hanem balkezes társaikét is. Első osztályban nem ritka, hogy a tanár a diákok mögé áll, és
kezével segíti nekik formálni a betűket. Nem kivételezhet csak a jobbkezesekkel, mert az a
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balkezeseket rosszul érintené. Persze nehezebb egy balkezes írás megalkotásában részt
vennie, de nem lehetetlen. Ebben az esetben jobb, ha a tanár a balkezes diák elé áll és úgy
vezeti vele együtt a ceruzát. Egy leleményes pedagógusnak ezekkel a kihívásokkal is meg kell
küzdeni. Sok oktató valószínűleg jobban örülne, ha lennének kifejezetten balkezesek számára
készült feladatlapok vagy munkafüzetek, bár ezzel kapcsolatban semmilyen információt nem
találtam. Nem biztos, hogy jók lennének ezek a taneszközök, hiszen minden diáknak ugyanazt
a tananyagot kell elsajátítani, legyen az balkezes vagy jobbkezes.
Felmerül a kérdés, hogy a már sokat emlegetett jobbkezes tanárokkal ellentétben hogyan
boldogulnak a balkezes oktatók. Ezzel visszautalnék a jobbkezes pedagógusokhoz, akiknek a
balkezes gyermekeket kell elfogadniuk.
A balkezes tanár számára a legnagyobb gondot a táblára írás okozza. Addig szinte lehetetlen
bármit is lemásolni a füzetbe, amíg az írást be nem fejezi a pedagógus. Azonban ez mégsem
bír akkora jelentőséggel, mint az általános iskolai alsós tanítóknál, ahol az alapoktól kiindulva
kell a gyerekeket megtanítani írni és olvasni. Ebben az esetben az osztályfőnöknek sokkal
nagyobb a felelőssége, hiszen az összes gyermek munkáját figyelnie kell az egyes tanórákon
és ez alól a jobbkezesek sem kivételek. A balkezesek feladatait csak azután tudják megnézni,
ha végeztek, hiszen kezükkel átmennek azon, amit leírtak és nem látják azt.
A balkezes oktatóknak még a pipa írása és a vonalazás megtanítása sem egyszerű. A
balkezesek általában fordított pipát írnak, és ez egy dolgozat kiértékelése során nagyon zavaró
lehet a jobbkezes diákoknak. A vonalazás megtanítása teljesen másként történik, mintha
jobbkezes tanár tanítaná, bár csak a mechanizmus eltérő, míg a jobbkezesek balról jobbra
húzzák a vonalakat, addig a balkezesek jobbról balra. A technika óra is kihívást jelent egy
balkezes tanárnak, hiszen nehezen boldogul bizonyos eszközökkel a jobbkezesekhez képest.
Az olló használata az egyik sarkalatos pont. A balkezesek vagy megtanulnak jobbkezes
ollóval vágni, ahogy jobbkezes társaik, vagy balkézzel használják azt, és nehézségekbe
ütköznek. Munkájuk nem lesz szép, mert csak erőltetik a teljesen másik irányba álló élt.
A varrás-és hímző órákon könnyebben boldogulnak, ugyanis a pedagógus is be tudja mutatni
a varrás és hímzés tanításának mozzanatait, annyi eltéréssel, hogy a befűzött tű a bal kezében
van.
Jobbkezes és balkezes pedagógus között mind a mai napig vannak és lesznek is
különbségek. Ha csak a negatív előítéletekre hagyatkoznának az emberek, akkor a
közoktatásban nem lenne helyük a balkezes tanároknak.
Bár a balkezes oktatóknak sokkal nehezebb a feladatuk, nem lehetetlen tanári pályafutásuk
csak azért, mert a bal kezüket használják.
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3. 2. A balkezes írás
Miben különbözik a balkezes és jobbkezes írás? Nemcsak a szöveg megalkotási módjában,
hanem nehézségében is. A balkezeseknek sokkal több erőt kell kifejteniük, miközben leírnak
néhány sort. A balkezes írás külalakja nem olyan szép, mint a jobbkezesé, de érthető, hiszen a
balkezesek teljesen más módon fogják a ceruzát jobbkezes társaikhoz képest. Ők
kétféleképpen tudnak írni Barna Beatrix (In. Gyógypedagógiai Szemle 2000. III. szám. 201202. p. A balkezesség c. cikke) szerint:
1. „A tollat úgy tartják, hogy az jobb felé dől-húzzák a tollat a papíron.” (horgastartás)
2. „A toll balra dől, de a tollat tolják a papíron.” (tolótartás)
Diane Paul négy eltérő írásmód közt tesz különbséget (Paul, Diane (2006) 188, 204. p.):
1. „horgastartás: a balkezes a csukló megemelésével vezeti a ceruzát a papíron, húzza az
íróeszközt és látja azt, amit addig már leírt.
2. tolótartás: a bal kézzel író egyén csuklója 45°-os szöget zár be a papír oldalával, az
íróeszközt tolja a papíron. Ebben az esetben nem látja azokat a betűket, amiket már leírt,
hanem áthalad rajtuk és szét is maszálja őket.
3. alultartás: a kézfej a csukló vonalát folytatja. A kéz a leírt sor alatt halad. Itt
kiküszöbölhető a maszatolás, de a leírt szöveg nem látható.
4. tükörírás: a tükörírás egyik speciális változata a balkezes írásnak, ennél az írásmódnál
jobbról balra történik a szöveg leírása. Ez egyfajta balkezes sajátosság lehet, de mások
számára zavaró és a balkezeseknek sem a legjobb megoldás. Zavaró a p-b-q, n-u-v betűk
megkülönböztetése, számoknál pedig a 2-5 és 6-9, adhat okot keverésre. Blau szerint a
tükörírást fejlődési rendellenesség okozza. Már említettem, hogy valószínűleg Leonardo
da Vinci is tudott tükörírással írni, aminek oka nála a jobb kézre való átszoktatás
lehetett.”
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A balkezes írás használatának problémája már az általános iskola első osztályában
elkezdődik. Hogyan álljon hozzá egy jobbkezes tanító a balkezes gyermek/ek/hez? Milyen
módszert használjon, illetve ne használjon?
A balkezes írás tanításánál több mindenre oda kell figyelnie egy pedagógusnak, még akkor
is, ha csak egy balkezes van az osztályban: (Sovák szerint, 1968 és 1987; Zukrigl, Alfred
(1995) 48. p.)
a. „helyes testtartás”: a tanulónak mindig egyenes háttal kell ülnie, kissé hajoljon előre, de
ne forduljon el se balra, se jobbra
b. „a papír” inkább nézzen bal felé, mintsem jobbra
c. „helyes íróeszköz használata”
Itt sok vita alakulhat ki, mi lenne a legoptimálisabb a gyerek számára- olyan ceruza, amit jól
meg tud fogni, ne csússzon ki az ujjai közül, ez lehet rotring vagy sima grafit ceruza, a lényeg,
hogy legyen barázdált. Ma már ceruzafogót is lehet használni, így nem csúszkál az ujj .A toll
se legyen teljesen sima felületű, főként ott, ahol megfogják. A tollbetét pedig nem jó ha
hegyes, mert aki tolótartással vagy alultartással ír, megkarcolhatja a papírt.
d. „nem ajánlatos görcsösen fogni az íróeszközt, mert bőrkeményedés alakulhat ki az ujjon”
e. „a kéz a kisujjon támaszkodik, így az könnyen csúsztatható írás közben”
f. „a balkezeseknek mindig jobb oldalról kell kapniuk a fényt, hogy a kéz ne árnyékolja be a
papírt”
Az iskolában, ahol neonnal világítanak, ez nem igazán megoldható, sőt a neon még vakít is;
de ha egy mód van rá, a balkezes otthoni szobájában mindenképpen az íróasztal jobb oldalára
kerüljön a kis asztali lámpa.
g. „balkezesek ülésrendje”
Talán ez okozza az egyik nehézséget, hogyan is ültesse az osztályfőnök a balkezeseket a
jobbkezesekkel egy padba. Ha egy tanár előrelátó, akkor nem ültet bal oldalra jobbkezes, jobb
oldalra balkezes gyereket, mert kezeik ütközni fognak. A legjobb megoldás az, ha a balkezes
gyerek bal oldalra ül vagy két balkezes kerül egymás mellé.
Mi lenne a legjobb: segíteni a diáknak vagy hagyni egyedül dolgozni? A kérdés napjainkban
is aktuális, hiszen statisztikai adatok szerint még mindig több a jobbkezes tanárok száma. Ez
persze nem rossz, de nem csak a jobbkezes gyerekeknek kell megtanulni írni. A balkezes
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pedagógusok számára nehezebben leküzdhető az akadály; ugyanis egy olyan társadalomban,
ahol zömében jobbkezes diákok tanulnak az oktatási intézményekben, a balkezes tanárra több
feladat hárul. Egy osztályban 2-3 balkezes van, a többi 25-30 gyerek jobbkezes, ami az
osztály többségét jelenti.
Ez a tény pedig igen nagy jelentősséggel bír az írás megtanulása szempontjából.
Véleményem szerint tanártól és iskolától függetlenül szükség lenne olyan néhány órás
továbbképzésre, ahol a balkezes pedagógusok elsajátíthatnák a jobbkezes, a jobbkezesek
pedig a balkezes írásoktatás alapjait. Ez nagyon megkönnyítené munkájukat az első osztályos
tanulókkal és nem utolsó sorban átéreznék a másik fél helyzetét, esetleges nehézségeit.
3. 2. 1. A balkezes írás grafológiája
A grafológia, azaz az írásszakértés tudománya nem olyan régóta van jelen Magyarországon,
de egyre több helyen használják.
A magyar grafológia legnagyobb úttörője és kutatója Románné Golzieher Klára, aki
balkezesek írásával foglalkozott. Kutatásait az átszoktatott emberek közt végezte. Célja az
volt, hogy azoknál, akiket átszoktattak a bal kézről a jobb kéz használatára, balkezes írásra
vonatkozó motívumokat találjon. Szerinte az átszoktatás nyomot hagy az emberben és nem
tud teljes mértékben elszakadni a balkezességtől, főleg magától a balkezes írástól és hiába
válik valaki jobbkezessé, a balkezes minta megtalálható jobbkezes írásában.
„A balkezes írás jellemzőit a következőképpen írta le: alacsonyabb írásszínvonal, kisebb
íráskészség, monoton írás, csúnyább íráskép, a jobbkezesek arásához képest az írás
megalkotása nem intenzív, azaz a balkezesek lassabban írnak.” (Visnyei Irma – Gulyás Jen
István – Katona Ágnes – Vékony Györgyi: A grafológia alaptankönyve 2. 196. p.)
W. Barna Erika szintén a balkezes írást vizsgálta.
„Ő a balkezes írásról úgy vélekedik, hogyha a balkezes könnyedén ír és jobbra dönti a
betűket, akkor ugyanúgy lehet értelmezni a leírtakat, mint a jobbkezesek esetében. Az
alultartásnál a baldőlés értelmezése egyenértékű a jobbkezes jobbdőlésével. Ha viszont
szűkítések jellemzik az írást, akkor a baltendenciának megfelelő elemzési módszert célszerű
követni. (W. Barna Erika: Beszél az írás. 208. p.)
W. Barna Erika szerint a balkezességre jellemző írásjegyek:
1. Dőlés- alultartásnál balra, horgastartásnál jobbra, tolótartásnál több fajta lehetséges
2. Baltendencia-alul nyitott oválok, visszakanyarodó végvonal
3. Balról induló felsőszárak
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4. Jobbról balra történő áthúzás- t-áthúzás (1975: Fryd vizsgálata - 63 százalék)
5. Ékezetek- a mozgás iránya legtöbbször alulról felfelé
6. Kötetlen írás
7. Egyszerűsödő felső hurkok
8. Egyenetlen, hullámos sorvezetés
9. Szabálytalan szótávolság”
Ezen jegyek fellelése egy vizsgálat során balkezes írást eredményez és feltételez. Nem
szükséges minden egyes jegyet megnézni, de ha alaposságra törekedünk, akkor szükséges az
összes itt felsorolt jellemzőt megnézni, hiszen így tényleg pontosak lehetünk.
Mire is használható a grafológia a XXI. században? Nem tudjuk elképzelni, mennyi helyen
használják ezt a tudományt.
Multinacionális cégek az állástoborzás és kiválasztás során gyakran veszik igénybe
grafológus, írásszakértő segítségét. Az ember írásából sok negatív és pozitív tulajdonságra
lehet következtetni. Egy grafológus előtt azonnal megjelenik az aktuálisan elemzett jelentkező
jellemrajza és tanácsot tud adni a munkaerőpiaci vezetőnek, hogy az önéletrajzát beküldött
egyént alkalmazzák-e vagy sem.
A grafológiát még az igazságszolgáltatás is gyakran alkalmazza. Az egyes írások alapján
következtetni lehet a tényleges tettesre. Ez azonban nem minden országban és nem minden
rendőrségen terjedt már el, de azokon a helyeken, ahol végzik, nagyon pozitív eredményeket
sikerült elérni a bűnüldözés tekintetében. A grafológia balkezeseket és jobbkezesek egyaránt
vizsgált, de egye vélemények szerint, amelyeket a grafológiai szakkönyvet támasztanak alá, a
balkezes nem azonosítható az írásából. Ezt cáfolnám, hiszen vannak olyan jegyek, a fent
említettek alapján, amelyek vizsgálatával ki lehet deríteni, hogy balkezes-e a vizsgált illető.
„Paul Ferguson híres brit grafológus és a Brit Grafológiai Intézet tagjai orvosolni szerették
volna ezt a felmerülő problémát és a következőket javasolták: (Paul, Diane (2006) 217. p.)
1. A mintát jobb és bal kézzel is le kell íratni, így kiderül, melyik kézzel ír valaki könnyebben.
2. Mivel a balkezes tolja a tollát, legtöbb esetben tehát tolótartással ír, írása másféle nyomot
hagy. Egy hegyes végű tollal még a papírt is megkarcolhatja. Ez persze nem jelenti azt,
hogy csak tolótartással írhat, hiszen horgastartással is lehetséges a balkezes írás, ebben
az esetben húzzák a tollat.
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3. Tanulmányozzuk a szociológiai összetevőket, többek között az írásban kimutatható stressz
nyomait. (Paul Ferguson szerint ez a balkezesek körében gyakoribb, hiszen a jobbkezes
világban állandó küzdelmeket vívnak.)”
A pedagógai grafológia szintén egy másik megvilágításban mutatja meg a balkezességet. A
bal- és jobbkezes írásból több mindenre lehet következtetni a pedagógia szintjén is. A
jobbkezesség nem jelent gondot, de sok pedagógus a balkezességet okolja a diszlexia
kialakulásáért, az írástudatlanságért.
3. 3. Az átszoktatott balkezesből jobbkezessé váló gyermekek problémái és az ennek
következményeként kialakuló nyelvi zavarok okai
A bal kéz használata a XX. század első felében még szégyennek számított. Az iskolába
került diákokat egytől egyig a jobb kéz használatára kötelezték, azaz meg kellett tagadniuk
domináns kezük használatát. Az átállítást valószínűleg az a társadalmi előítélet is mozgatta,
mely szerint a balkezes ember abnormális, csökkent értékű, fogyatékos. A szülők az emberek
megvetésétől féltek, nem is annyira magukat, mint inkább gyermeküket féltették, hogy gúny
tárgyai lehetnek. A legtöbb esetben a tanulóknak hátra kellett tenniük bal kezüket, ha nem
engedelmeskedtek, körmöst kaptak. „Használd a szép kezed!” - hangzott a pedagógusoktól a
sokak által ismert mondat.
A bal kézről jobb kézre áttérő tanulóknál több zavart fedeztek fel, annak ellenére, hogy sok
szülő és pedagógus nem gondolt bele az esetlegesen a gyerekre negatívan kiható
következményekre.
Kutatások és vizsgálatok mutattak rá az átszoktatott gyermekeknél a dadogás és diszlexia
kialakulására.
Az átszoktatás lehetséges következményei:
-

„emlékezetzavarok

-

koncentrációzavarok

-

diszlexia és diszgráfia

-

a térbeli helyzet felismerésének bizonytalansága (jobb-bal megkülönböztetése)

-

dadogás

-

a finom mozgások zavarai (az írás külalakja romlik)
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Az elsődleges következményekből másodlagosak is származhatnak:
-

kisebbségrendű érzés

-

bizonytalanság

-

visszahúzódó magatartás

-

teljesítési kényszer

-

dacos, szembeszegülő viselkedés

-

magatartászavarok

-

körömrágás”

3. 3. 1. A dadogás
A dadogást már az ókorban ismerték, hiszen Démoszthenész, egykori híres szónok is
dadogott.
A dadogás szó az er. latin ’balbitus’ szóból származik és nem összerendezett, aritmikus
beszédet jelent. A hangok és szótagok kimondását görcs nehezíti meg vagy teljesen
megakadályozza. A dadogás egyesek szerint beszédzavar, míg mások a kommunikációs
csatorna zavarának tartják. A népesség kb. 1 százaléka szenved benne és több férfi dadog
mint nő.
A dadogás eredetének három legfontosabb ismérve:
1. A dadogás szervi eredetű.
2. A dadogás fejlődési rendellenesség, beszédzavarból ered.
3. A dadogás neurózisból ered. 23
A dadogás kialakulásának okai a következők: (Montágh (1993). 150-155. p.)
1. Pszichikai és szociális okok
Gyermekkori traumák, félelem, állandó szorongás jellemzi. A gyermek a kiskorában átélt
traumák következményeként elkezd dadogni. Minél hosszabb ideig élt át traumát, annál
súlyosabb fokú lesz a dadogás.
a. Érzelmek, indulatok kiéleződése
A legtöbb esetben kiváltó ok lehet a testvérféltékenység, az irigység, illetve ha a gyermeket
csúfolják az óvodában. A szülők és nagyszülők között konfliktusok is negatívan hathatnak.
23

Montágh Imre: Gyakori beszédhibák a gyermekkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó. 1993. 149. p.
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b. Rendellenes beszédfejlődés
A két véglet egyaránt veszélyes lehet: ha a baba túl korán kezd el beszélni vagy a gyermek 3
éves koráig szinte alig szólal meg.
2. Anatómiai-fiziológiai okok
a. agyi sérülések
b. betegségek
a. A terhesség kilenc hónapja nem veszélytelen, ez alatt az időszak alatt is előfordulhat olyan
sérülés, aminek dadogás lehet a következménye. Szülés során egy esetlegesen fellépő
oxigénhiány ugyancsak előrevetíti a dadogást.
b. Általános mozgásfejletlenség
A dadogás típusai szerint megkülönböztetünk: (Dr. Ranschburg Jenő (1998) 113. p.)
a. Élettani dadogást
b. Klónusos dadogást (egy-egy hang kimondása jelent gondot)
c. Tónusos dadogás (a beszélő egy szótagot többször ismétel)
d. Klonotónusos dadogást (vegyes típusú, a klónusos és tónusos dadogás keveréke, nagyon
súlyos)
e. Hadarásos dadogást (a dadogás mellett hadar is az illető)
f. Baleset következtében kialakuló dadogást
g. Hisztériás dadogást (kevés szótagot és hangot mond ki a beszélő)
A dadogás tünetei alapvetően a szorongásra épülnek: (Bernáth- Révész (1994) 61. p.)
-

a légzés nem megfelelő

Rossz levegővétel esetén nem meglepő, ha valaki elkezd dadogni. Nem tud gazdálkodni a
levegővel, a ki-és belégzése szabálytalan.
-

a hangképzés az állandó próbálkozások miatt jelentősebb

Egy dadogó ember többször is megpróbál kimondani szavakat, szótagokat. Ez nagyobb
megterhelést jelent, hiszen nagyobb erőt kell kifejteni a hangképzés során, főleg, ha még
mássalhangzó torlódás is előfordul a szóban.
-

izomrengés, elpirulás, tenyérizzadás kíséri
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Akkora az erőkifejtés, hogy az arcra is kiül. Izgalom, félelem kíséri a beszédet, félelem az
esetleges rontástól és a mások előtt való leszerepléstől.
-

beszédtől való félelem (’logofóbia’- félelem a nehéz hangok kiejtésétől)

Itt visszautalnék az előző mondatra. Az egyén fél az őt érő szégyentől, leblokkol a
beszédprodukciója, nem tud értelmes szavakat, mondatokat alkotni.
-

töltelékszavak használata (pl. ööö, izé, mmm)
A dadogó ember beszédje töltelékszavak beépítése nélkül elképzelhetetlen. Egyfajta űrt

szeretne kitölteni ezekkel a majdnem értelmetlennek tűnő szavakkal, amik segítik a
beszédben.
A laterális dominancia zavarai is előidézhetik a dadogást. A balkezesség és a dadogás
kapcsolatát sokan próbálták vizsgálni, közülük néhányat kiemelnék: (Lajos Péter In.
Gógypedagógiai Szemle. 2000. III. szám. 203-204. p.)
Ballard (1912) Londonban vizsgált gyermekek között, akik mindkét kezüket használták, 17
százalékban talált dadogókat. szerinte ezek a gyerekek balkezesként születtek, de átszoktatták
őket a jobb kéz használatára.
Wallin (1916): St. Louisban a dadogó gyerekek 9,5%-ánál talált átszoktatást.
Parson (1924): olyan iskolában végzett vizsgálatokat, ahol mindenkinek jobb kézzel kellett
írni.
Fagan (1931): esettanulmányában olyan dadogókat mutat be, akik az átszoktatás után kb. egy
évvel kezdtek el dadogni. A 30 vizsgált személy közül mindenki dadogni kezdett.
Travis (1931): a vizsgálatban részt vevő férfit átszoktatták a jobb kéz használatára. Amikor
újra megengedték, hogy a bal kezét használja, az időközben kialakult dadogása elmúlt.
Bluemel (1933): úgy gondolja, hogy nincs összefüggés a dadogás és az átszoktatás között.
Hirschberg (1965): Magyarországon készítette felmérését. 216 főből 14 balkezest és 47
átállított balkezest talált.
Luchsinger és Arnold (1959): az eredmények közötti összefüggéseket és különbségeket
vizsgálták. Véleményük szerint azért vannak eltérések, mert többféle dadogás van (ld. a
dadogás fajtái) és a valódi dadogásnak nincs köze a balkezességhez. Csak abban az esetben
van tényleges dadogás egy balkezesnél, ha agyi sérülés következményeként alakul ki.
Miért alakulhat ki azoknál az embereknél dadogás, akiket átkényszerítettek jobb kezük
használatára?
A dadogás megjelenését a laterális dominancia megváltoztatatásával magyarázzák.
Alapesetben a balkezeseknél a jobb agyfélteke szabályozza a beszédközpont működését, míg
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jobbkezeseknél ez a bal agyfélteke feladata. Az átszoktatás során a balkezesből jobbkezessé
váló ember gyakran elkezd dadogni, hiszen már nem a jobb, hanem a bal agyfélteke irányítja
a beszéd mechanikai rendszerét. Az átállítás következményeként kialakuló dadogást egyfajta
tüneti beszédhibának és nem betegségnek tekintik.
A tényleges dadogás a vizsgálatok szerint veleszületett hajlamon alapul és nagyon nehéz
kezelni. Elmondató az, hogy szinte minden gyermek rendelkezik dadogásra való hajlammal,
de a veszélyeztetettebbek közé mégis a balkezesek tartoznak, hiszen az átállítás az, ami
kiválthatja a dadogást.
„Egyes kutatások szerint a dadogás ebben az esetben csak átmeneti állapot, és ha valaki
visszaszokik a bal keze újbóli használatára, elmúlik nála a dadogás.” (Marta Sováková (1970)
Zukrigl, Alfred. (1995) 51. p.)Ha azonban továbbra is a jobb kéz marad a domináns a bal
helyett, a dadogás megmarad és nem szűnik meg.
Elmondható tehát, hogy nincs olyan balkezes ember, akit ha átkényszerítenek jobb keze
használatára, ne alakulna ki nála dadogás. Természetesen ez a rendellenesség megszüntethető,
hiszen a statisztikai adatok szerint csak azoknál az átszoktatott embereknél maradt meg a
dadogás, akik soha többé nem használták a bal kezüket. Akár szülő, akár tanár akarja
erőszakkal vagy erőszak nélkül átállítani a bal kezes gyermeket jobb kezessé, nem jó ötlet,
mert egy életre tönkre teheti a gyermeket. A dadogása soha nem múlik el, a keresztlateralitás
miatt az agyi folyamatok működése teljesen felborul és az esetlegesen tehetséges balkezes
nem kap esélyt arra, hogy tehetségét kiaknázza. Állandó megfelelési kényszerrel kell
megküzdenie a jobbkezesek világában, ami mindig idegen lesz számára még akkor is, ha
próbál vele azonosulni.
A dadogás gyógyítása, javítása
A dadogást lehet gyógyítani, javítani megfelelő eszközökkel, módszerekkel. Gyógyszeres és
pszichológiai kezelés mellett a legfontosabb a logopédiai komplex módszer alkalmazása. A
gyermeket a szülő folyamatosan hordja logopédushoz. A javulás nem azonnali, de kitartó
munkával elérhető.
A logopédiai komplex módszer gyakorlatai az alábbiak: (Montágh (1998) 171. p.)
1. Az általános testtartás fejlesztése és mozgásgyakorlatok:
a. álló testtartás b. ülő testtartás

c. ritmikus gyakorlatok

2. Légzési gyakorlatok:
a. hasi légzés kialakítása

c. a légzés ritmikusságának gyakorlása
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b. a légzés folyamatosságának gyakorlása

d. légézésszabályozás a folyamatos beszédben

3. Hanggyakorlatok:
a. mellkasi rezgés

e. a tempóváltás

b. a tiszta alapzönge

f. a hangerő váltakozása

c. a folyamtosság

g. a hangmagasság változtatásának gyakorlása

d. a ritmikus ejtés
4. Kiejtési gyakorlatok:
a. a pontos hangképzés
c. megfelelő időtartam
5. Beszéd- (szöveges) gyakorlatok:
a. a kifejezetten ritmikus beszéd, természetes hangsúllyal, suttogó és közepes hangerővel
(együttmondás, utánmondás és spontán beszéd formájában), mozgással karöltve
b. a kifejezetten ritmikus olvasás, természetesen hangsúlyozva, suttogó és közepes
hangerővel
c. verses szöveg gyakorlása
d. önálló beszéd és olvasás, természetesen hangsúlyozva, természetes ütemben, kiemelt
ritmussal
6. A gondolkodás rendszerezése
a. figyelemfejlesztő gyakorlatok
b. a gondolatok megfogalmazása
c. gondolatsor felépítése
A dadogó gyermeknek nem sok önbizalma van, folyton szorong, ami külsőségekben is
megmutatkozik. (elpirulás, tenyér izzadása) Az iskolában és otthon is próbáljuk meg
bátorítani, tanácsokkal ellátni, hogy el tudja fogadni magát. Ha ezeket az instrukciókat
betartja, el tudja hitetni magával, hogy problémája orvosolható, sok gyakorlással
megszüntethető: (Montágh (1998) 178. p.)
1. Lassan beszélj, előzőleg fogalmazd meg a gondolataidat!
2. A beszéd kezdése előtt lélegezz be, és egyenletesen oszd be a levegőt a beszéd közben!
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3. Ne nyomd meg beszéd közben a mássalhangzókat! A magánhangzókat pedig ejtsd egy
kissé hosszabban! Vigyázz a hosszú magánhangzók szép ejtésére!
4. Folyamatosan ejtsd az egész mondatot, ne tarts szünetet a szavak között!
5. Beszélj kifejezően, szépen hangsúlyozva!
6. Beszéd közben tartsd magad egyenesen, bátran, nyugodtan, nézz a szemébe
beszélőtársadnak!
7. Mindig és mindenütt gondolj arra, milyen szépen is tudsz beszélni!
8. Minden alkalmat használj ki, hogy beszélhess!
3. 3. 2. A diszlexia és diszgráfia
Az átszoktatott gyermekeknél a dadogás mellett diszlexia, azaz olvasászavar is kialakulhat;
ugyanúgy, ahogy a dadogás, ennek megjelenése az átállítással is magyarázható.
Napjainkban olvasás-és írászavarként fogalmazzák meg, de iskolai teljesítményzavarként is
tesznek róla említést. 24
A diszlexia er. görög szó, tanulási zavarok fogalomkörébe tartozó, intelligenciaszinttől
független olvasási és helyesírási gyengeség. 25
A diszlexia felépítése Dr. Gyarmathy szerint (2007) 173. p.):
szövegértési nehézség

3.

Ortografikus, betűkombinációkat, egységeket felismerő szint.

felszíni diszlexia

2.

Alfabetikus, betű- hang kapcsolatra épülő szint.

mély diszlexia

1.

Logografikus, egész szó felismerő és tároló szint.

A diszlexia és diszgráfia kialakulásának okai
Leginkább az általános iskola alsó tagozatában jelenik meg, főként a 2. és 3. osztályban,
amikor a diáknak már hosszabb terjedelmű szöveget kell tudni elolvasni és kisebb-nagyobb
fogalmazásokat írni.
Miért alakulhat ki diszlexia? Kialakulását mi befolyásolja?
A gyermekkori nyelvi nehézségek nagy szerepet játszanak megjelenésében, ezek a
következők: 26
24

Dr. Gyarmathy Éva: Diszlexia, a specifikus tanítási zavar. Lélekben Otthon Kiadó. 2007. 14. p.
Vassné Kovács Emőke: Szemelvények a diszlexia köréből. c. jegyzetei alapján (1995. Budapest 416. p.)
26
Montágh (1993) 192. p.
25
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1. Megkésett beszédfejlődés: nem ritka, hogy a gyermek 3 éves kora előtt szinte alig szólal
meg. Ha ez későbbre, pl. 4-5 éves korra tolódik ki, nagy az esély a diszlexiára.
2. Dadogás: nem az átszoktatás következményeként kialakuló dadogást értik ez alatt, hanem
az élettanit; ez pedig akár iskolás korig is megmaradhat, ha nem veszik igénybe logopédus
segítségét.
3. Szegényes szókincs
4. A verbális emlékezet és a memória gyenge: a gyermek nem képes arra, hogy mentális
lexikonát új szavakkal bővítse.
5. Az elhúzódó gyermeknyelvi sajátosságok
6. A fogalom gyakori körülírása, ahelyett, hogy kimondaná konkrétan
7. A központi idegrendszer sérülése, működési zavara
8. Örökletesség
9. Lelki és környezeti tényezők

A diszlexia általános jellemzői: 27
-

a diszlexia tünetegyüttes nehézségei az olvasás-írás mögött találhatók

-

1:3-5 a férfiak aránya a nőkhöz képest

-

olvasási, helyesírási és matematikai nehézségek általában együtt járnak

-

a tanuló iskolai teljesítménye hullámzó (nyelvtanból és irodalomból nagyon rossz, a
természettudományi tárgyakból nagyon jó)

-

a diszlexiás lassan tanulja meg a sorozatokat

-

nem szeret olvasni

-

téri orientációs képessége gyakran kiemelkedő

-

nem ritkán képi gondolkodású

A diszlexia tünetei: 28
-

a gyermek nehezen tud különbséget tenni ’hang’ és ’betű’ között

-

gyakoriak a betűtévesztések

-

hosszabb szavakat nehezen tekint át

-

nem képes kapcsolatot kialakítani az olvasás és megértés között

-

a szó terjedelme gyakran több vagy kevesebb, mint amennyit ténylegesen leírtak

27
28

Dr. Ranschburg Jenő (1998) 96. p.
Vassné Kovács Emőke (1995) cikke alapján
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-

gyakori a szófelcserélés

-

a toldalákok olvasásában sok a hiba

-

az olvasási tempó nagyon lassú az átlagoshoz képest

-

az írásban gyakoriak a tükörírásos elemek

-

sok a fölösleges betűelemek betoldása

-

betűelemek elhagyása

-

az, amit olvasáskor eltéveszt, ugyanúgy írásban is eltéveszti

-

az írás és olvasás megtanulása nagyon nehéz

A diszlexiát kísérő magatartászavarok
A diszlexiás gyermekről nem mondható el, hogy ugyanúgy viselkedik, mint kortársai.
Bizonyos ingerekre sokkal érzékenyebben reagál:
-

frontérzékeny, nagyobb az alvásigénye

-

tűrőképessége kicsi, nem lehet terhelni, nem, vagy csak alig képes kibírni a tanítás utáni
esetleges szakköröket, elfoglaltságokat

-

nem képes sokáig egy dologra koncentrálni

-

állandóan nyugtalan, nem tud magával mit kezdeni
Már említettem, hogy a diszlexia általában az általános iskola alsóbb osztályaiban derül ki a

legtöbb esetben. Ez még nem késő, de ennek szűrését már az óvodában, nagycsoportos korban
is el lehet kezdeni. Sajnos nem minden óvoda engedheti meg magának egy logopédus
szakember alkalmazását, mégis fontos lenne, hiszen napjainkban rengeteg olyan felnőtt ember
él, akik nem kaptak terápiás kezelést beszédhibájukra.
A diszlexiát már az óvodában előre lehetne prognosztizálni vagy teljességgel kizárni, így
kiküszöbölhető lenne az iskolában kialakuló diszlexia vagy addigra már tudnák kezelni az
általános iskolába készülő diákot. „Az iskolaérettségi vizsgálaton nagycsoportban a
következőket is vizsgálni kellene:
-

a spontán beszéd

-

a gyermek szókincse

-

összefüggő-e a beszéde

-

a nyelvtani szerkezeteket hogyan alkalmazza (még nem tanulta meg a nyelvtani
szabályokat, de már alkalmazza őket kiskora óta-hangrend, illeszkedés)

-

nehéz szavakat ki tud-e ejteni
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-

hallási képesség

-

térbeli tájékozódó képesség

-

tud-e különbséget tenni két dolog között

-

laterális dominancia

-

vizuális emlékezet

-

beszédprodukció és beszédpercepció

-

szóanalízis

-

rajz vizsgálata” 29

Az óvodában az írásra felkészítés három éves korban kezdődik, és attól kezdve folyamatos.
(Dr. Gyarmathy (2007) 180. p.)
1. Mozgás fejlesztése: mozdulatok utánzása, ismétlése
2. Finommotorika fejlesztése: töltögetés, célzás, gyöngyfűzés, hajtogatás.
3. Vonalvezetés: homokban, ujjal festés és rajzolás, sablon után rajzolás.
4. Ceruzafogás: firkálás, rajzolás.
5. Sortartás: színezés, labirintus, szűkülő ujjak, sorminta.
6. Vizuális fejlesztés: formák, levelek, termések gyűjtése és rendezése.
7. Téri irányok tudatosítása: balról jobbra, illetve fentről lefelé vezető kirakósjátékok,
olvasáskor ujjal követi a szöveget.
8. Betűformák: kötni valamihez az arányokat, irányokat, gyurmából betűelemek és betűk
kirakása, összekötése.
9. Szavak írása: betűköz, szóköz, saját név, szavak.
Meixner Ildikó Dyslexiások olvasásának vizsgálati lapja c. munkájában rengeteg olyan hibát
vizsgált, amely gyakran előfordul egy diszlexiás tanulónál. Alapul a diákok füzete szolgált.
1. „Jellemző betűcserék: a-ó, d-g, b-d, n-m, r-p, sz-zs.
2. Gyakoriak a betűfelcserélések, esetleges betűkihagyások.
3. Nem ritka, hogy értelmetlen szavakat írnak le tollbamondáskor, ezeket ők alkotják meg.
3. Gondot okoznak a palindrom szavak is, hiszen visszafelé olvassák el a szót és teljesen
mást írnak le vagy értelmeznek a jelentése alatt. (pl. lát-tál)
4. A zöngés vagy zöngétlen mássalhangzót tartalmazó szavak is megzavarhatják a
gyermekeket, mert a részleges vagy teljes hasonulás miatt más hangot érthetnek és ezt
másképp is írják le, helytelenül.( pl.ladba-lapda, kép-gép”)30
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A laterális dominancia szerepe a diszlexia kialakulásában
Ahogy a dadogás esetében, itt is meghatározó a laterális dominancia. Az egyik agyfélteke
vezető szerepet játszik a másik ellenében, tehát a két agyfélteke nem szimmetrikus. Ha a
dominanciát megzavarjuk, azaz a balkezest jobbkezessé állítjuk át, a mozgásirány
megkülönböztetése zavarossá válik, diszlexia és diszgráfia alakul ki.
Nem véletlen, ha a diák felcseréli a szavakban a betűket, jobbról balra akarja olvasni a
szavakat, hiszen az átszoktatással az agyi folyamatok is megváltoznak és megkeverik addigi
gondolkodását.
A dominancia megállapítása több feladattal történik, és ezzel kiküszöbölhető az olvasás-és
írászavar megjelenése, hiszen ha szakember állapítja meg a kezességet, akkor a tanuló sem
keveri össze jobb és bal keze használatát, mert egyértelmű lesz számára a kéz, szem-és
füldominanciája. (kézdominancia vizsgálata-keresztbe tett karok közül melyik van felül,
szemdominancia vizsgálat-melyik szemmel kacsint a vizsgált páciens, füldominancia-melyik
az ún. ’telefonos fül’)
Hogyan javítható a diszlexia?
Meixner Ildikó a Bevezető a dyslexiás tankönyvekhez (1991) c. munkájában egyfajta
prevenciós módszert dolgozott ki a diszlexia megelőzésére, amit már óvodáskorban el lehet
kezdeni.
Alapelvei az elfogadó magatartás, oldott légkör, játékos jellegű foglalkozások, az olvasottak
rendszeres ismétlése. A módszer főként a nyelvi készség fejlesztését célozza meg. A
magánhangzókat az ajakrés és ajakkerekítés megfigyelésével, a mássalhangzókat utánzással
tanítják.
„Meixner rájött arra, hogy sok olyan magánhangzó és mássalhangzó van egymás mellett a
magyar ABC-ben, amely leíráskor és kimondáskor nagyon megtévesztő lehet. (pl. a-á, c-cs, eé, i-í, m-n-ny, o-ó, ö-ő, s-sz, u-ú, ü-ű) A gyerekek ezért nehezen is tudják megjegyezni a 44
betűt, főleg sorrendben. Teljesen más betűsorrend kialakítása segíthet a gyermekeknek és nem
keverik össze a betűket. Ez a más betűsorrend a következő:
a, i, ó, m, s, t, v, e, l, u, p, c, k, á, f, h, z, ő, d, ö, j, é, n, sz, g, r, ü, b, cs, gy, ny, zs, ty, ly” 31
29

Montágh (1998) 192. p.
Meixner Ildikó: Én is tudok olvasni c. munkája alapján. Tankönyvkiadó. Budapest. 1978.
31
Meixner Ildikó: Bevezető a dyslexiás tankönyvekhez c. műve alapján. Budapest. 1991.
30
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A diszlexia olyan tanulási zavar, amelynek kialakulása nem történik véletlenül, valami
előidézi. Minél előbb észreveszik, annál hamarabb el lehet kezdeni a kezelést, akár egy
logopédus segítségével, akár szülőként, Meixner Ildikó könyveiben és munkafüzeteiben leírt
feladatok gyakoroltatásával, megoldásával jó eredmények érhetők el.
Néhány gyakorlat a teljesség igénye nélkül: (Montágh (1998) 205. p.)
1. Hangutánzó gyakorlatok (sz, z)
2. Ciklikus gyakorlatok ismert gyermekdal dallamára (sze-sze-sze)
3. A betűk és hangok egyeztetése
4. Hallás utáni felismerés (tárgyképek megnevezése és csoportosítása)
5. Tollbamondás
6. Házi feladat
A tollbamondás anyagában különös tekintettel szerepeljenek a következők: p-b, t-d, t-k, k-g,
d-g, f-v, s-zs, s-cs, b-d, r-l, s-sz, j-l, n-m betűs szavak.
Meixner Ildikó mellett még Dr. Gyarmathy Éva is dolgozott ki gyakorlatokat a diszlexia
javítására. Munkája, a Diszlexia, a specifikus tanítási zavar nemcsak könyv, hanem
munkafüzet is, rengeteg gyakorlófeladattal.(az öt fejezetből a harmadikban csak feladatok
vannak)
Gyarmathy leírja, hogy a diszlexiásoknak mindenképpen szükségük van egy fejlesztő
személyre, akinek segítségével a gyermek képességei javíthatók és fejleszthetők. A fejlesztő
személy lehet óvónő, tanár, logopédus, szakmától függetlenül, a lényeg, hogy személyisége a
gyermek részéről elfogadást és bizalmat eredményezzen.
A fejlesztő foglalkozások szabályai: (Dr. Gyarmathy (2007) 102. p.)
1. A csoportos foglalkozásban öt vagy hat főnél több gyermek ne legyen.
2. A foglalkozások hangulata legyen játékos, kreativ. Semmiképpen se legyen iskolai
helyzetű, inkább kötetlen.
3. Egy héten legalább 2-3 foglalkozás legyen.
4. Alkalmanként 30-40 perc szükséges egy foglalkozáshoz.
5. A foglalkozás helyszíne mindig ugyanaz legyen.
6. A gyermekeknek állandó helyük legyen a teremben.
7. A foglalkozásoknak legyen egy bevezető és egy lezáró szakasza.
8. A foglalkozás vezetőjének minden egyes alaklommal jól felkészültnek kell lennie.
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9. Mindig legyen a vezető fejében egy b-terv, ha valami nem jönne össze.
10. A foglalkozások után feljegyzést kell készíteni minden gyermekről írásban. Ez a fejlődés
szempontjából mérvadó lehet, hiszen így a fejlődés óráról órára követhető.
Egyéni fejlesztési terv interakciós térképe:
A gyermek neve
Születési ideje
Adottságok
(veleszületett
tulajdonságok, fizikai
jellemzők,
betegségek)
Képességek
(értelmi képességek,
részképességzavarok,
kreativitás)
Személyiség
(társaskommunikációs
képességek)
Teljesítmények
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3. 4. A balkezesek pályaválasztása, lehetőségeik
A jobbkezesek ebben a tekintetben is előnyt élveznek, hiszen szinte nincsen olyan szakma,
amit egy jobbkezes ne tudna elsajátítani a szakmától kezdve a szellemi képzettségig.
Az első nagy mérföldkő az általános iskola 8. osztálya. A továbbtanulás nagyon
meghatározó a diákok számára, mert ha rosszul választanak, az rányomja bélyegét további
életükre. Nem értek egyet azzal a módszerrel, hogy a szülők rákényszerítik a gyerekre
akaratukat, esetleg régi, be nem teljesült álmaikat akarják a gyerekkel megvalósíttatni. Persze
legyen beleszólásuk a pályaválasztásba, de a legmeghatározóbb a diák célkitűzése.
Jobbkezesek esetében egyértelmű a dolog, balkezeseknél azonban több mindent át kell
gondolni. A középiskola kérdése talán még nem is annyira fontos, de a felsőoktatási
intézményé mindenképpen. Aki nagyon nem tudja eldönteni mit is akar, elmehet
pályaválasztási tanácsadóhoz. Egy speciális teszt hamar kideríti alkalmasságát a szakmai vagy
szellemi pályára.
A munkaerőpiac hiába hirdeti az egyenlő bánásmód elvét, vannak olyan szakmák, ahol a
balkezesek nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudnak érvényesülni.
Több szakmát és foglalkozást is vizsgáltam és próbáltam összehasonlítást végezni, illetve
különbségeket keresni. A balkezesek ugyanazt a képzést vehetik igénybe, mint a jobbkezesek,
de nagyobb a valószínűsége annak, hogy a jobbkezesek hamarabb kapnak állást, és nem
lesznek nehézségeik.
A jobbkezeseknek nem okoz gondot a szobafestő-mázoló, asztalos szakma gyakorlása,
hiszen minden szerszám a jobb kézhez van legyártva. A gyárakban is ritka lehet a balkezesek
száma, mert a gépek és szalagok is inkább a jobbkezeseknek kedveznek.
A balkezesek esetében nincsen ún. sztárszakma, de adottságaikat tekintetbe véve jók
lehetnek építészmérnök/építőmérnök szakemberként, ugyanis a legtöbb balkezesnek jó a
térérzékelő képessége, valamint a kézügyessége, ami a tervrajzok készítése miatt
elengedhetetlen. Pénzügyi területen is megállhatják a helyüket, mivel jó matematikai
képességekkel rendelkeznek. Ez előnyt jelenthet minden olyan foglalkozásnál, ahol számolni
kell, pl. közgazdász, könyvelő, gazdasági elemző, pénzügyi elemző.
Mindenképpen fontosnak tartom megemlíteni a művészeteket is, bár ennek kevés igazi
balkezes művelője akadt és akad, de nem elhanyagolható. Említettem az építészmérnök
szakmánál a jó kézügyességet. Ez egy festő vagy szobrász esetében is nagyon meghatározó.
Történelmünk során több vita alakult ki azzal kapcsolatban, hogy Leonardo da Vinci balkezes
volt-e vagy jobbkezes. Sokan inkább a bal kézre szavaznának, hiszen találtak olyan balkezes
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tükörírást, amit Leonardo írt. Michelangelo is balkezes volt, de őt feltehetően úgy szoktatták
át bal keze használatára.
A zene kérdése sem elhanyagolható. Sok olyan balkezes ember él, akinek nagyon jó a
hallása, jó a ritmusérzéke. Persze gondot okoz számukra egy hangszeren megtanulni játszani,
főleg ha az gitár, nagybőgő vagy hegedű. Ma már nem lehetetlen megtanulni balkezesként
hangszeren játszani, hiszen vannak kifejezetten balkezesek számára kifejlesztett darabok. Így
ez is egy olyan szakma, ahol a balkezesek ugyanúgy képviseltethetik magukat, mint a
jobbkezesek.
A balkezes szakmákhoz sorolnék még minden olyan foglalkozást, ahol szükség van a
kreativitásra és a jó kommunikációs készségre. Az agyfélteke-dominanciával kapcsolatban
már írtam, hogy a balkezeseknek sokkal jobb a kognitív képessége, kreativitása és
kommunikációs készsége a jobbkezeseknél. Persze ez nem minden esetben van így, de
zömében igaz. Ezért egy balkezes lehet nagyon jó szervező, pl. protokoll-ügyintéző, lehet
szóvivő és könyvtáros is akár, hiszen a jó memória és a sok adat megjegyzése egy
könyvtáros esetében meghatározó.
A szellemi tevékenységekről rátérnék a sportra. Vitatható, hogy a sport mennyiben
foglalkozás, életforma vagy hobbi. Akik élsportolók, valószínűleg mindháromnak tartják.
Gyakran látunk balkezes sportolókat és egyre több olyan sportág lesz, ahol a balkezesek is
képviseltetik magukat. Legyen az tenisz (Björn Borg, Martina Navratilova), ping-pong
(megjegyezném a kínaiak és japánok között sok a balkezes és ezt nagyon jól tudják
kamatoztatni,

jó eredményeket érnek el), teke, vívás, sportlövészet, kajak vagy kenu,

víziladba, kéziladba, kosárlabda, a bal kéz használata egy új lendületet vitt a sportba.
Napjainkban már a sportban is elfogadják a balkezes játékosokat, ahogyan a társadalomban is.
Sőt vannak olyan játékosok, akik jobban szerepelnek, jobban teljesítenek bal kézzel, mint
jobbkezes társaik. Mi lehet erre a válasz? Véleményem szerint nincs igazi válasz. A válasz a
teljesítményben és az egyes emberben rejlik, aki képes arra, hogy megmutassa a jobbkezesek
világának, hogy balkezesként is lehet valaki sikeres.
Úgy gondolom, hogy a balkezeseknek talán még előnyeik is származhatnak a bal kezük
használatából, hiszen gyakran megzavarhatják ellenfeleiket pl. vívás közben, de ez éppúgy
megtörténhet egy labdajáték esetében is.
A balkezesek pályaválasztása nagyon megfontolandó dolog, de ha rátaláltak a nekik
megfelelő munkára, megállják a helyüket.
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4. ANYAG ÉS MÓDSZER-KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT BALKEZESEKKEL
4. 1. A kérdőív rövid ismertetése és célja, kiinduló kérdések, hipotézis
Szakdolgozatom teljessé tételéhez szükségesnek tartottam egy kérdőíves vizsgálatot. Ennek
eredménye bizonyítja vagy cáfolja majd azokat a megállapításokat, amelyeket már
megfogalmaztam munkám során. A tények kutatások és vizsgálatok eredményei, de már 2030 évvel ezelőtt készültek és lehet, hogy a mai világban hitelüket vesztették, újra kell csinálni
őket, mert azóta sok minden változott. Persze az is lehetséges, hogy ezeket a vizsgálatokat
meg kell és meg lehet ismételni, hogy a már meglévő eredményeket kontroll alá vessük és
igazoljuk a régi állításokat. Jómagam utóbbit tűztem ki célul.
Vizsgálataim több dologra is kiterjednek, ezek közül csak néhányat említenék meg:
1. A balkezesség valóban öröklődik, öröklődhet?
2. Ha valaki harmadik gyermekként született, nagy a valószínűsége, hogy balkezes lesz?
3. A 30. életévüket betöltött kismamák gyermekei nagyobb számban lesznek balkezesek?
4. Tényleg olyan jó-e a balkezesek térérzékelése, memóriája, vizuális képessége, zenei
hallása, matematikai képessége, ahogyan azt a vizsgálatok mutatják?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel próbáltam választ keresni az előzőekben felállított
hipotézisre, aminek igazolása vagy megcáfolása az eredményekből részletesen kiderül.
Átfogó vizsgálatot készítettem, így mindkét nem szerepet kapott a kérdőívben. Több
korosztályt céloztam meg kérdéseimmel, hiszen fontos a különbségek megmutatása. Az öt
korosztályt egy sajátos szempontrendszer alapján dolgoztam ki: nemcsak a balkezes
kisiskolásokról szerettem volna képet alkotni, hanem a dolgozó felnőttekről és a
nyugdíjasokról is.
Amellett, hogy nagy számban balkezesek töltötték ki a kérdőívet, voltak kétkezesek, sőt egy
patológiás balkezes is. Ez a tény abszolút nem befolyásolta az eredményeket, sőt célom volt,
hogy a kivételeket belevegyem a vizsgálatba, mintegy speciális esetként értelmezve őket.
A 3. 3-as alfejezetben leírtak alapján nagy hangsúlyt fektettem az esetleges átszoktatás,
átállítás kiderítésére, mert érdekelt, hogy ez mennyire volt jelen a XX. században, amikor a
résztvevők iskolások voltak.
A balkezes írásmódok használata statisztikai adatok összehasonlítása szempontjából lesz
fontos, mert ebből három fajtát jegyeznek és a százalékok nem egyformán oszlanak meg.
A kérdőívről elmondható, hogy teljes körű és konkrét választ ad a felállított hipotézisre.
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5. EREDMÉNYEK
5. 1. A kérdőív kiértékelése
A kérdőív tizenöt kérdése közül tizenkettőt könnyen ki lehetett értékelni a válaszok alapján,
míg a maradék háromhoz külön táblázat szükséges, mert azoknál alkérdések is találhatók.
a.

b.

c.

d.

1. kérdés

18

23

2. kérdés

4

4

17

7

3. kérdés

17

5

16

3

4. kérdés

9

32

5. kérdés

21

12

6

1

6. kérdés

32

9

7. kérdés

7

25

9

8. kérdés

2

5

2

9. kérdés

4

37

10. kérdés

12

19

13. kérdés

2

39

14. kérdés

1

40

e.
9

1

32

10

Összesítés

32
23
18

17
9
7
4

17
16
5
3

9

32
21
12
6
1

9

25
9
7

32
5
2

39 40

37

4

19
12
10
2

ér
2. dés
ké
r
3. dés
ké
r
4. dés
ké
r
5. dés
ké
r
6. dés
ké
r
7. dés
ké
r
8. dés
ké
r
9. dés
ké
1 0 rd é
.k s
é
13 rdé
.k s
é
14 rdé
.k s
ér
dé
s

1.
k

a.
b.
c.
d.
e.

50
40
30
20
10
0

1
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a.

b.

12/1-es kérdés

39

2

12/2-es kérdés

30

11

12/3-as kérdés

35

5

12/4-es kérdés

32

9

12/5-ös kérdés

30

11

12/6-os kérdés

40

1

12/7-es kérdés

36

5

12/8-as kérdés

18

23

12/9-es kérdés

27

14

12/10-es kérdés

24

17

12/11-es kérdés

26

15

A készségek vizsgálatánál 11 készséget írtam le, amik a jobb agyféltekében találhatók. Ezek
közül a kérdőív kitöltője ki tudta választani, hogy melyik jó és melyik nem. (a. igen, b. nem)

A 12-es kérdésnél vizsgáltam, kinek hány készsége jó:

11 készség

5

10 készség

9

9 készség

5

8 készség

7

7 készség

10

6 készség

1

5 készség

1

4 készség

1

3 készség

1

2 készség

0

1 készség

0

43

egy készség sem

1

Szem, fül-és lábdominancia vizsgálatának eredményei: (a. bal, b. jobb)
a.

b.

11/1-es kérdés

28

13

11/2-es kérdés

24

17

11/3-as kérdés

26

15

A 15-ös kérdés az Oldfield-féle lateralitási teszt: (a. bal kézzel végzi, b. jobb kézzel végzi)
a.

b.

15/1-es kérdés

40

1

15/2-es kérdés

38

3

15/3-as kérdés

28

13

15/4-es kérdés

26

15

15/5-ös kérdés

33

8

15/6-os kérdés

25

16

15/7-es kérdés

30

11

15/8-as kérdés

34

7

15/9-es kérdés

29

12

15/10-es kérdés

27

14

44

A 11-es kérdésnél, a szem, fül és láb dominanciájánál több variáció jött ki végeredményként:
a–a-a

19

a–b-a

2

a–b-b

4

b–b-b

5

b–b-a

5

b–a-a

0

b–a-b

2

a–a-b

4

A 10-es kérdésnél az egyes írásmódok használatáról szólt a kérdés. Az értékelésnél százalékos
értékekben is megadom a végeredményt:
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horgastartás

tolótartás

alultartás

nő

35 %

35 %

30 %

férfi

22 %

56 %

22 %

7-14 év

50 %

50 %

-

15-18 év

25 %

75 %

-

19-25 év

23, 5 %

47 %

29, 5 %

26-39 év

14 %

57 %

28 %

40-

33 %

56 %

11 %

Az eredmény jól szemlélteti, hogy kortól és nemtől függetlenül a legtöbben tolótartással
írnak, ezt követi a horgastartás és az alultartás.

6. KÖVETKEZTETÉSEK
A kérdőívben több olyan dologra kaptam választ, amely már a szakdolgozat írása kapcsán
felmerült. A vizsgálati eredményeket több kategória szerint csoportosítottam:
1. A balkezesség kialakulásának okai- 4, 5, 7-es kérdés
2. Az iskola és a tanárok viszonya a balkezes gyermekekhez- 8, 9, 10, 13, 14-es kérdés
3. Dominancia vizsgálata- 6, 11, 15-ös kérdés
4. A jobb agyfélteke funkciói- 12-es kérdés
1. A 4-es kérdés a balkezesség örökléséről szólt. Az eredmények alapján megállapítható,
hogy 41 résztvevőből 9-nél öröklődött a balkezesség, azaz 22 százaléknál. Nemcsak balkezes
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apa, anya, nagypapa, nagymama, de még dédnagymama is volt a felmenők között. Három
esetben a nagymamát nevezték meg balkezes felmenőként, aminek ténye elgondolkodtató.
Mendel 1865-ös és későbbi megállapításait a kérdőív eredményei is igazolódtak a
balkezességgel kapcsolatban. A balkezesség valóban öröklődik, bár valószínűsége csekély.
A balkezesség kialakulásának okaira nemcsak genetikai szempontból kerestem választ.
Diane Paul (2006) Balkezesek kézikönyve c. munkájában arról ír, hogy ha egy gyermek
harmadikként születik a családba, nagy eséllyel lesz balkezes. (5-ös kérdés)
A kutatások még a szülőanya életkorát is vizsgálták. (7-es kérdés) Megállapításuk szerint a
30 év felett szülő nőknek nagyobb százalékban lesz balkezes gyermekük. Az eredmények
alapján a következőket állapítottam meg: a 41 válaszadó közül hat született harmadik
gyermekként, ez csupán 14, 6 százalék, de van valóságalapja. A legtöbb balkezes
egyébként első gyermekként született, pontosan 21 fő.
A válaszadók 22 százalékának édesanyja 30 év felett volt szüléskor, ez kilenc embert
jelent. Coren 1990-es elméletét alátámasztja ez a végeredmény, aki szerint 30-35 éves kor
között (25 %), 35-39 évesen (69 %) és 40 éves kor vagy (90-100 %) afeletti szülésnél a
gyermek balkezes lesz. Ezt a növő százalékos értékek is bizonyítják. 40 éves kor felett szülő
édesanyáról nem volt adat, de két ember közel állt ehhez az életkorhoz. Az egyik anyuka 37
évesen, míg egy másik 38 évesen szülte gyermekét. A legtöbb ember édesanyja a vizsgálat
szerint 21 és 29 év között volt.

2. A második nagy blokkba a balkezesség és az iskola kapcsolatának kérdéseit sorolom.
A 8-as kérdés arra keresi a választ, hogy a XX. század utolsó évtizedeiben iskolába járókat át
akarták-e szoktatni jobb kezük használatára. Ebben az időszakban már nem volt jelentős a
régi korokban divattá vált negatív diszkrimináció az iskolákban, és az átszoktatást
rugalmasabban kezelték.
Két embert a szülei, kettőt a tanítója, ötöt pedig a nagyszülei akartak átállítani. Ezzel
szemben 32 embert nem ért ilyen jellegű kényszerítés. Megállapíthatjuk, a XX. és XXI.
század társadalma már jobban befogadta maga közé a balkezeseket, nem akarja kirekeszteni
őket. Az átszoktatás már nem jellemző, vagy nem nagyon hallunk róla, illetve nem
drasztikus módon történik.
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Tanulási nehézsége 4 embernek volt az iskolában, olvasászavarral ketten küszködtek és
akadt egy balkezes válaszadó, aki néha dadog, de okát nem tudja, mert nem az
átszoktatásból fakad.
Ha az iskolánál tartunk, akkor a balkezes írásmódok használatát sem hagyhatjuk ki. A három
felsorolt írásmód közül 12-en írnak horgastartással, 19-en a tolótartást használják és 10-en az
alultartást alkalmazzák. A legtöbb balkezesre a tolótartás és a horgastartás jellemző,
alultartással kevés ember ír, ez az eredményekből is kiderül.
3. A dominancia megállapításához három kérdést tettem fel. Elsőként kíváncsi voltam, hogy
ki milyen kezesnek titulálja magát. Mivel csak két válaszlehetőség volt (balkezes, kétkezes),
könnyen el lehetett különíteni a válaszokat. A 41 válaszadóból 32 balkezesnek, 9 pedig
kétkezesnek vallotta magát.
A balkezesek között találkoztam egy speciális esettel, akit patológiás balkezesként definiál
a szakirodalom. Agyérgörcse volt és jobb fele teljesen lebénult, majd gyógytornával és
rehabilitációval sikerült újra megtanulnia járni. Beszédje akadozik, jobb kezét egyáltalán nem
tudja használni. Esetében nem drasztikus módon történt az átszoktatás. Nem volt más
lehetősége, meg kellett tanulnia a bal kéz használatát. Bal kezét aláírásra és leves evésére
használja.
Meglepő eredményt hozott a kétkezesek kérdőív- kitöltése. Általában valamilyen százalékos
arányban használják a bal és jobb kezüket egyaránt, de 5 dolognál többet jobb kézzel
végeznek. Egy válaszadó olyan mértékben kétkezes, hogy nem tudta eldönteni a 15-ös kérdés
esetében, melyik kezét is használja. Az egyes tevékenységek elvégzését nem bal vagy jobb
kézzel végzi, hanem bal és jobb kézzel egyaránt. (Váltogatja a kezeit, miközben valamit
csinál, kivéve az írásnál, mert bal kézzel ír.) Ő valóban igazi ambidexter, azaz kétkezes.
A dominancia megállapításához a szem, fül, láb dominanciája is hozzátartozik. A válaszadók
46 százalékának a bal a domináns testrésze. Ezen kívül több variáció szerepel, amelyek azt
igazolják, hogy bár balkezes valaki, nem feltétlenül a bal szemét, fülét és lábát használja.
A variációk közül néhány: bal szem-jobb fül- bal láb; jobb szem-jobb fül-bal láb… stb.
A következő kérdés az Oldfield-féle tízes lista volt. A megkérdezettek 12 százaléka
mindenhez a bal kezét használja, ez 5 ember. A többiek ennél kevesebb dolgot végeznek bal
kézzel, de hatnál mindenképpen többet. Az előbb említett 5 fő teljes mértékben balkezes, a
többi 26 is, de ők valamiért a jobb kezüket is alkalmazzák egy-egy dolognál. Ilyen például a
dobás, vágás ollóval, vágás késsel (villa nélkül) és a doboz vagy konzerv kinyitása. Az olló és
a konzervnyitó problémája sok kérdést vet fel. A balkezesek nem tudnak szépen kivágni és
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elvágni valamit ollóval, mert az olló éle a jobb oldalon van. Így a legtöbben megelégszenek a
csúnyább végeredménnyel, míg mások megtanulják a jobbkezes olló használatát.
4. A 12-es kérdéssel ismét a már megállapított kísérletek eredményeit szeretném igazolni és
bizonyítani. 11 olyan képességet soroltam fel, ami Diane Paul és Hámori József szerint a jobb
agyféltekében van. Azt vizsgáltam, hogy ki milyennek tartja ezeket a képességeit.
Elmondhatom, hogy a válaszok alapján a mimika, térérzékelés, arcfelismerő képesség,
memória, vizuális képesség, zenei hallás és kézügyesség a vizsgált személyeknél nagyon
jó, sőt kiemelkedő, ezzel is igazolva az évtizedekkel ezelőtti megállapításokat.
A kérdőív kiértékelése után ezeknek a kérdéseknek a bemutatását és megmutatását tartottam
fontosnak. A válaszokból sok minden kikövetkeztethető, ezeket próbáltam összehasonlítani
régi kutatások már meglévő százalékos értékeivel és adataival. Elmondható, hogy a legtöbb
esetben a válaszok alátámasztották az egykor elvégzett vizsgálati eredményeket és igazolták
őket.
Nem volt olyan kérdés, amire teljesen eltérő válasz jött ki a régi végeredményhez vagy
százalékos adatokhoz képest.
Annak ellenére, hogy csak 41 válaszadó vett részt a kérdőív kitöltésében, ez az eredmények
hitelességét nem befolyásolta.

7. ÖSSZEFOGLALÁS
„Gyermekkoromban mindent fordítva csináltam. Fordítva írtam, és tanáraim valahányszor
belenéztek a füzetembe, enyhe dührohamot kaptak. De nem csak az iskolában voltak
gondjaim. Nem tudtam például megtanulni biciklizni, mert kötöttem az ebet a karóhoz, hogy
visszafelé kell tekerni a pedált, és meg voltam győződve róla, hogy rajtam kívül mindenki
rosszul csinálja.
Mindent a bal kezemmel csinálok, és minden igyekezetem ellenére, nem tudok változatni
ezen.” (Paul, Diane (2006) 219. p.)
Paul McCartney balkezességről szóló gondolataival zárom munkámat.
A balkezességről szóló szakdolgozatom beszámol mindazokról a problémákról és
kihívásokról, amelyek egy jobbkezes dominanciájú világban a balkezeseket érintik.
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A balkezesség kialakulásának bemutatása, az egyes kultúrák balkezességgel való
kapcsolatának vizsgálata a balkezesség kezdeteit volt hivatott bemutatni.
A 2. 3-as és 2. 4-es alfejezetek orvosi, egyetemi professzori és biológiai kutatások,
vizsgálatok alapján íródtak.
Munkámban a fő hangsúlyt a 3-as fejezet kapta. A balkezes tanulók iskolai helyzete,
szerepük az oktatásban, a balkezes és jobbkezes tanárok közötti különbségek kerültek
bemutatásra.
Mindezek mellett elemeztem a balkezes írást, sőt a balkezes írás és a grafológia kapcsolata is
szóba került. A fejezet legnagyobb része a balkezesek átszoktatásának és az ennek
következményeként kialakuló nyelvi zavarok okainak leírásáról szól. Az oktatáshoz
kapcsolódik a pályaválasztás, ezért a balkezesek pályaválasztásáról, foglalkozás- és
szakmakereséséről ugyanitt írtam.
Dolgozatomat kérdőíves vizsgálattal próbáltam alátámasztani, mert fontosnak tartottam a
hiteles adatokat a balkezességgel kapcsolatban. A kérdőív nemcsak igazolta vagy cáfolta a
szakdolgozat során leírtakat, hanem egy képet adott arról, hogy balkezesek és balkezesek
között is lehetnek bizonyos különbségek.
Munkám alátámasztja, hogy a balkezesség a XXI. században is megállja a helyét. A
történelemben mindig jelen volt, ahogy napjainkban is, egy jobbkezes világ kisebbségeként,
ahol balkezesnek lenni nem bűn, de annál nagyobb erény.
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9. FÜGGELÉK
Kérdőív

1. Neme?
a. férfi
b. nő
2. Életkora?
a. 7-14

c. 19-25

b. 15-18

d. 26-39

e. 40-
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3. Foglalkozása?
a.
b.
c.
d.

tanuló
fizikai munkát végez
szellemi munkát végez
nyugdíjas

4. Felmenői közt van-e balkezes? (apa, anya, nagymama, nagypapa, dédimama, dédipapa)?
a. igen
b. nem
5. Hányadik gyermekként született?
a. 1.
b. 2.

c. 3.
d. 4.

e. 5.

6. Melyik típusba sorolja magát?
a. balkezes
b. kétkezes, ha 15. kérdésnél 5 vagy annál több dolgot a jobb kezével végez
7. Édesanyja hány éves volt, amikor Önt szülte?
a. 18-20
b. 21-29
c. 30-40
8. Az iskolában vagy az iskolán kívül át akarta-e szoktatni valaki a jobb kéz használatára?
a. igen, a szüleim
b. igen, a nagyszüleim

c. igen, a tanítóm
d. nem

9. Volt-e az iskolában tanulási nehézsége?
a. igen
b. nem
10. Melyik írásmódot használja az alábbiak közül?
a. horgastartás (húzza az íróeszközt a papíron és látja, amit leírt)
b. tolótartás (tolja az íróeszközt, és átmegy a leírtakon, keze maszatos lesz)
c. alultaartás (a kéz a leírt sor alatt halad, a szöveg nem látható)
11. Melyik a domináns szeme, füle, lába?
1. szem

a. bal

b. jobb
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2. fül

a. bal

b. jobb

3. láb

a. bal

b. jobb

12. Megítélése szerint:

a. (Jó)

b. (Nem jó)

1. Nem verbális kommunikációja
2. Térérzékelése
3. Arcfelismerő képessége
4. Memóriája
5. Helyesírása
6. Olvasási képessége
7. Vizuális képessége
8. Rajzkészsége
9. Zenei hallása
10. Matematikai képessége
11. Kézügyessége
13. Volt-e valaha olvasászavara?
a. igen
b. nem
14. Dadogott-e valamikor?
a. igen
b. nem

15. Az alábbi tíz dolgot bal kézzel végzi-e:
a. (igen)
1. Írás
2. Rajzolás
3. Dobás
4. Vágás ollóval
5. Fogmosás
6. Kés (villa nélkül)
7. Kanál
8. Seprű (bal kéz felül)
9. Gyufa gyújtása
10. Doboz vagy konzerv kinyitása

b. (nem)
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Képgaléria

1. számú kép: Írás bal kézzel
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2. számú kép: Régi balkezes írás
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3. számú kép: Leonardo da Vinci tükörírása olasz nyelven

4. számú kép: Leonardo egy másik tükörírása
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5. számú kép: Az emberi agyféltekék és funkcióik

6. számú kép: A Broca és Wernicke terület az agyféltekékben

