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„Az ember egymást falva hízik, s alkalmasint csak az nem keres mentől
táplálóbeledelt, akinek gyomra elromlott, és nem bír könnyen emészteni.
De a gondviselés kegyelme gyakran rejt a keserűbe is valami vigasztalót, hogy ne
szokjunk el sem a reménytől, sem a szeretettől, s a szétdarabolt magyar föld részei
teljesíthetnek külön oly hivatást, melyet együtt bizonyos korszakban képtelenek
volnának betölteni.
Perc az élet, de e percbe mennyi öröm, csalódás és bánat nincs összpontosítva!
Örökkévalóság vár reánk, s a koporsó azon szekrény, melybe minden terhet, mit
magunkon hordánk, leteszünk és elzárunk; de hány ember van, ki kitántorgó
léptekkel is ne ajánlkoznék a sír párkányáról visszafordulni, hogy tovább hordhassa
a tehert, mely alatt már alig tud lélegzeni? Csak oly nehezen válik meg az egyik
koldusmankótól és vándorbottól, mint a másik a királyi pálcától és az aranyrudaktól,
melyeket várának legelrejtettebb boltja alatt őriz.
Miért tapadunk annyira a végeshez, midőn a végtelent hitünk biztosította? …”
Kemény Zsigmond (1814–1875)

1. A kézmozgás ontogenezise
A különböző részfunkció egységek egymással szoros kapcsolatban fejlődnek
és épülnek ki az újszülött egyedben. A részfunkciók egyéni fejlődésükben saját belső
törvényszerűségeiket követik, és a kialakulás utáni működésükben szoros egységben
vannak egymással. Körülbelül négy hónapos korban az újszülött, a látómezőben az
őt ingerlő tárgyak mozgását szemmozgással követi, e funkcióhoz kapcsolódik, hogy
a kézzel tapogatózás még nem a tárgy megfogásának a célja, hanem a tárgy határai
mentén való végigtapogatás. A kéz mozgásnál a megfogás körülbelül az ötödik
hónapban alakul ki, a tárgyhoz való kézközelítéskor az egész kézfej és az ujjak olyan
tónusba kerülnek, amely lehetővé teszi hogy a hozzáérés pillanatában meg tudja
ragadni. A tárgy megfogása az első irányított cselekvés, az első alkotó mozdulat. A
hatodik hónapban a nézés-mozgás funkció lesz az elkövetkező fejlődési etap, a
koordináció részének az alapja, vagyis a kéz a megragadott tárggyal együtt mozog.
A hetedik hónaptól kezdve gyorsan fejlődnek a kézmozgás funkciói, az érdekes
tárgyra nézéssel egyidőben a kézzel való megragadási törekvés közti kapcsolat
szilárdabbá válik. Ekkor kezd kialakulni a megragadáshoz a hüvelykujj jellegzetes
tartása, a szembe irányuló mozgás. A hetedik és tizedik hónap között kialakulnak az
ismétlődő mozgások, és így az egymásba fűződő láncmozgások, vagyis a feltételes
reflexlánc.
A mozgás elemek a személyiségstruktúrába beépülnek és kezd differenciálódni a
kéz funkciója és kezd kialakulni a vele született agyfélteki dominanciának
megfelelően a kezesség. A kezesség begyakorlással válik dominánssá. Jelenlegi
kutatások bizonyítják, hogy ebben a korban, amelyik kezéhez kerülnek a
manipulációra alkalmas tárgyak, amelyik kezébe nyújtja a felnőtt a tárgyakat, azzal
kezd mindinkább dolgozni, az lesz a domináló kéz. Tehát a gyermek jobb kéz
manipulációs körzetébe kell helyezni a cselekvésre ösztönző tárgyakat, így a
kezesség formájának megfelelően a domináns kéz kezdi és vezeti majd az aktív
funkciót, míg a másik kéz a segítő szerepet tölti be, ekkor kezdődik az egyszerre két
tárggyal való egyidejű manipuláció. Következtetésként, a gyerek kezességét,
lateralitását a szülő és a szűk családi környezet iniciálja, fenntartja és meghatározza,
ha egészséges a gyerek és nem szenvedett agyi károsodást a magzati időszakban
valamint a szüléskor.

2. A testi erő jelentősége
Valamikor nagyon régen, a civilizáció kialakulása előtt az ember
szükségleteinek megszerzése a maival összehasonlítva merőben másfajta küzdelmet
kívánt. A nagy küzdelemben csakis az maradt felül, akinek testalkata, ereje,
ügyessége, érzékei, idegrendszere, egész szervezetének sokoldalú fejlettsége
biztosították naponként a győzelmet. Ez idő tájt az ember a természet mostohaságai
ellen megedződött a szakadatlan küzdelemben. A kényszerű napi gyakorlás
kifejlesztette az emberben a kívánatos mozgáskészséget, mégpedig a szervezet
támasztó és mozgó szerveinek – csontok, izületek, izmok – megfelelő
igénybevételével, az idegrendszer, a belső elválasztású mirigyek, valamint egyéb
belső szervek rendszeres működtetésével.
Gyakran tapasztaljuk, hogy a kevésbé gyakorolt mozgás esetlenné válik,
hovatovább elfelejtünk egyes mozgásokat, ellenben a naponta ismétlődő mozgásokat
nagy tökélyre finomíthatjuk.
Az ókori görög férfiak és ifjak Olümpiában rendszeresen – az Isteneik
tiszteletére – megrendezett többnapos versenyeit nevezik ókori olimpiai játékoknak.
Az első feljegyzett olimpiát Zeusz szent szigete (Altisz) mellett tartották, Kr.e. 776ban. Olümpia határain belül a játékok ideje alatt tilos volt minden háborúskodás.
Olimpiai versenyszámok voltak: stadionfutás, kétszeres stadionfutás, fegyveres
futás, birkózás, pentatlon, ökölvívás, pankration (az ökölvívás és a birkózás
kombinációja).
1894-ben határozták el az olimpiai játékok felújítását. P. de Coubertin
indítványaira megalakult a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Az olimpiai játékok
rendezési jogát városok és nem országok kapják. Az első újkori olimpiát 1896-ban
Athénban tartották. A játékokat négyévenként tartják. A további nyári olimpiák
helyszínei: Párizs (1900), Saint Louis (1904), London (1908), Stockholm (1912), Berlin
(1916), Antwerpen (1920), Párizs (1924), Amszterdam (1928), Los Angeles (1932),
Berlin (1936), London (1948), Helsinki (1952), Melbourne (1956), Róma (1960), Tokió
(1964), Mexikóváros (1968), München (1972), Montreal (1976), Moszkva (1980), Los
Angeles (1984), Szöul (1988), Barcelona (1992), Atlanta (1996), Sydney (2000), Athén
(2004). Perspektivikusan: Peking (2008), London (2012). Téli olimpiákat 1924 óta
tartanak.

3. Egy sikeres mozgás
Az írás egy bonyolult összetett akaratlagos mozgássor, melyet az ember a kéz
izmaival végez, de háttérben megtalálható a felső-végtagok speciális helyzete, a
testtartás tónusa, a hat pár szemizom összehangolt mozgása, az artikulált hangok
differenciálási képessége és az idegrendszer anatómiai épsége.
Valamely mozgás – így az írás is – bonyolult, összetett nehezen végrehajtható,
mert az egyidőben és egymásután szigorúan végrehajtott mozdulatok, determinált,
jól körülhatárolt összhangját követeli meg, tehát igen magas a mozgás
koordinációjával szemben támasztott követelmény. Az írás folyamán, a
mozgásfeladatok végrehajtása akkor lesz sikeres, ha a mozgás megfelel a kitűzött
feladatnak, vagyis ha a mozgás pontosan azt a betűt írja le, amelyet tudatosan a
központi agykéregtől vezérelve előre elhatároztunk. A mozgás pontosságának
fogalma az írás esetén magában foglalja a háromdimenziós tér, az egydimenziós idő
és az erőbeli (dinamikai) jellemzők felbecsülésének és végrehajtásának pontosságát,
valamint ennek koordinációját, az írásnak, mint célfeladatnak a végrehajtásában.
Érdemes megjegyezni, hogy az írás, mint tevékenység négy dimenzióban játszódik le
az adott felületen: horizontálisan, függőlegesen, mélységben és időben; tehát az
íráselemzést ugyanazon négy dimenzióban kell elvégezni, mint a fizikai jelenségek
vizsgálatát a relativitás elméletben. Ezenkívül még egy hasonlóság van a
relativisztikus jelenségek és az írás tevékenysége között, éspedig az, hogy
meghatározóak mindkét esetben az erőtörvények.
A kéz mozgását aktív módon a kéz izmainak összehúzódása és elernyedése
határozza meg, míg passzív módon a kéz vázát alkotó csontok szerepének is
alapvető jelentősége van.
A kéz izmainak koordinációját az emberi szervezetben az idegrendszer
szenzoros és motorikus tevékenységének összekapcsolása teremti meg. A kéz
izmainak rögzítése tendonok segítségével történik, az itt található proprioreceptorok
az izmok feszülési és elernyedési állapotáról továbbítanak ingerületeket a felszálló
nyalábokon keresztül, mely a gerincvelő hátsó szarvában szinapszist képezvén a
megfelelő kérgi szenzoros központok irányába továbbítják az információt. Ilyen
idegrendszeri központ a kisagy, a törzsdúcok és a nagyagykéreg precentrális
tekervénye közelében található szenzoros mező. A kisagy szerepe a mozgás „sima”
lefolyásának koordinációjának biztosítása, a törzsdúcok feladata pedig a
félautomatikus mozgások finom koordinációja. Bármelyik központ részleges sérülése
az írás tevékenységében komoly zavarokat okozhat.

Jól ismert jelenség, hogy az alkohol nagyobb mértékű fogyasztása, vagyis a részegség
állapota a kisagy koordinációs zavaraihoz vezet (dülöngéző járás) és ugyanezen
állapot majdnem a felismerhetetlenségig elváltoztatja a részeg ember írását, mely
rendkívül tördeltté válik. Hasonlóképpen a nagyfokú fáradtság vagy álmosság (a
nagyagykéreg majdnem teljes gátlása) az írás tevékenységéhez csatlakozó
információk koordinációját nagymértékben csökkenti, ezért a betűk formái egyre
kifejezéstelenebbekké válnak, egyre nagyobb az eltérés a standardtól. Az
idegrendszeri központok a parancsot a motoros jel segítségével közvetítik az
izmokhoz, mely az efferens pályán piramidális és extrapiramidális pályán fut az
izmokhoz. Az újonnan tanult akaratlagos mozgások (az írás tanulásának periódusa)
impulzusainak pályája a kéreg precentrális tekervény motorikus zónájának nagy
piramis alakú sejtjeiből eredő piramidális pálya, amely a nyúltvelőben kereszteződve
fut a gerincvelőbe.
Az automatikus mozgások (írás felnőtt korban) ingerületeit közvetítő, kérgi
eredetű extrapiramidális pályarendszer, többször átkapcsolódva szintén a
gerincvelőbe jut, ahol mindkét pálya együtt bonyolult neuronhálózatban végződik.
Ezek az idegsejtek közvetítik tovább az agyi motoros impulzusokat a gerincvelő
elülső szarván keresztül a kézizmokhoz. Az íráshoz, mint akaratlagos
izomtevékenységhez természetesen nélkülözhetetlen az egyéb motoros kérgi
területek működése is, mint például a mozgási emlékképeket tároló másodlagos
motoros központok (memorizáló egységek), a szemgolyók mozgását vezérlő
tekintésközpont, a motoros beszédközpont; valamint az írás szempontjából
aspecifikus háttértényezők, ilyenek: testtartás, izomtónus, valamint az idegrendszer
optimális aktivitásszintje az arousal. Az arousal anatómiai székhelye az agytörzs
hálózati állománya, itt összegződnek az érzékszervekben keletkezett ingerületek,
majd szelektálás után az impulzusok az agykéregbe továbbítódnak és annak
optimális éberségi szintjét biztosítják.
Az írás specifikus központját a homloklebenybe, az úgynevezett Exner –
mezőbe, az olvasás központját a fali – nyakszirti lebenybe lokalizálják. Az írásnál
nélkülözhetetlen egyéb szenzoros központok a nyakszirti lebenyben található látás
központ, a halántéklebenyben található a hallás- és szenzoros központ.
Az írás elsajátítás kezdetben akaratlagos tevékenység, ezért a motorikus
válaszokat a piramidális pálya továbbítja, majd a gyakorlás következtében
automatikus tevékenységgé válik, ekkor a motorikus impulzusokat az
extrapiramidális pálya továbbítja a kéz izmaihoz.

A fiziológiai reflextan alapján, az írás a kéz izmainak feltétlen reflexeken
alapuló mozgásaira épül, mint alapelem, ezekből hozza létre az írás tanulása
folyamán a bonyolult, akaratlagos feltételes reflexek segítségével szabályozott
mozgássorozatot, mely az állandó gyakorlás következtében egyre kevesebb energia
befektetést és figyelemösszpontosítást igényel, és így jön létre a motoros emléknyom,
az írás dinamikus sztereotípiája, melyet rendkívül könnyen és gyorsan képes az
ember aktiválni. A mozgásminták alapján tudjuk a rendkívül változatos formákban
leírt írásokat is elolvasni. Az írás dinamikus sztereotípiája, vagyis a mozgássorozat
koordinációjának nagyfokú pontossága teszi lehetővé, hogy a végrehajtás
gazdaságossá váljék. Ilyenkor ugyanazt a mozgást kisebb izomerővel és kevesebb
energia-befektetéssel és kisebb energiaveszteséggel hajtjuk végre; gyakorlatilag
ugyanazon teljesítményt, sokkal nagyobb hatásfokkal valósítja meg az emberi
szervezet.
Az idegrendszer anatómiai és élettani sajátosságai alapján egyértelművé válik,
hogy az újszülött nem rendelkezik öröklött és veleszületett íráskészséggel, vagyis a
fejlődésének csak bizonyos fokát elérve, öt-hét éves kor körül alakul ki az
idegrendszer azon koordinációs tevékenysége, amelyre ráépülhet az írás elsajátítása.
Az írás tanult, akaratlagos mozgástevékenység és a reflextan alapján tudjuk,
hogy a társítás a reflexek között 17–35 ismétlés után jön létre, a mozgássorozat
összehangolt koordinálása pedig 300–400 ismétlést követel. Ahhoz viszont, hogy a
mozgássorozat automatikussá váljon, minimálisan 5000 ismétlésre van szükség, de a
teljes dinamikus sztereotípia kialakulása általában 30.000 ismétlést tételez fel. Így
tehát érthető, hogy a kisiskolás négy év alatt megtanulja az ábécé betűinek
automatikus leírását, nyolc év alatt a szavak automatizmusa alakul ki, míg tíztizenkét év állandó írásos tevékenysége szükséges ahhoz, hogy kialakuljon az írott
szöveg alapvető tartalmi egységének az automatizmusa; tehát egy mondatnak a
helyesírási szabályokat megtartó sztereotíp leírása.
A pszichológia okfejtése alapján az íráskészség egy komplex tevékenységi
folyamat eredménye, melyben több képesség konkretizálódik. Ezen képességek csak
meghatározott társadalmi és szociális feltételek mellett a tanulás, gyakorlás útján
alakulnak ki. A képességek részben ráépülnek a velünkszületett, öröklött
adottságokra, ilyen adottságok az írás esetén az idegrendszeri koordinációval, az
izom- és csontrendszer anatómiájával és fiziológiájával kapcsolatos öröklött
sajátosságok. Ilyen adottság a mozgások koordinációja terén a fejlett kézügyesség. A
munka és sportlélektani kísérletek egyértelműen igazolják, hogy az ember esetében a
felső végtag „ügyessége” (mozgás koordináció) sokkal jobb, mint az alsóvégtagé.

Ez azzal magyarázható, hogy az ember a felső végtagokat használta a
munkaeszközöknél és ily módon, a kézügyesség, mint velünk született adottság
nagymértékben fokozódott az elmúlt évezredek során. Ilyen munkaeszköznek
tekinthetők a különböző íróeszközök is. Tehát az íráskészség évszázados
hagyományai valószínűsíthetően hozzájárultak a kézügyesség fejlődéséhez.
A kézügyességen alapuló íráshoz tartozó specifikus képességek, az új
mozgások elsajátításának képessége (betűk leírása, betűk összekötése, a sorok
vízszintes vezetése, az íróeszköz tartása stb.) mind az írás tanulás folyamatában
alakul ki és ezek összehangolása révén valósul meg az a dinamikus sztereotípikus
folyamat, amelyet íráskészségnek nevezünk.
Az írás szempontjából specifikus háttértényező a motiváció is, ennek híján nehezen
alakítható ki az íráskészség és a késztetés hiánya nagymértékben gátolja a megfelelő
írástevékenységet.
A helyes íráskészség felbecsüléséhez nagymértékben hozzájárulnak a
patológiás, kórtani ismereteink erről a területről. Az írás zavarai kapcsolódhatnak az
érzékszervekhez (látás, hallás) hangformáló szervekhez, valamint a kéz anatómiai és
fiziológiás épségéhez. Ezenkívül természetesen írászavarokat eredményeznek
bizonyos agykérgi problémák: agyi sérülések, agydaganatok stb. A verbális
szimbolikus kifejezés és megértés zavarai, az afáziák csaknem mindig agraphiaval
(írásképtelenség) járnak. Az íráskészség elsajátítása szempontjából az embereket a
következő csoportokba soroljuk:
1. analfabéták – azon emberek tartoznak az analfabéták körébe, akik nem tanulták
meg a betűk írását és a mai társadalmi követelmények mellett, csak a nevüket tudják
lerajzolni.
2. passzív analfabéták – azon emberek tartoznak ide, akik három-hat éven keresztül
tanultak írni, de a későbbiek folyamán nagyon kismértékben használták az írást és
ezért ezen emberek nagyon nehezen, a helyesírási szabályokat nem ismerve tudnak
írni, de minden alkalmat megragadnak az írásos tevékenység visszautasítására.
3. elemi íráskészségűek – azon emberek tartoznak ebbe a csoportba, akik általában
nyolc évig tanultak írni, folyamatosan képesek összekötni a betűket, de a helyesírási
szabályokat nem ismerik, és az írás elsősorban a hallás után történik.
4. közepes szintű íráskészségűek – az érettségizett emberek rendelkeznek közepes
szintű íráskészséggel, képesek a helyes nyelvtani mondatszerkesztésre, bármikor
készségesek közölni információikat írásban is, de a leírt szöveg nem tudja hűen
kifejezni a saját gondolataikat.

5. felsőfokú íráskészségűek – felsőfokú oktatási intézményeket végzett emberekre
jellemző, akik képesek saját és mások mondanivalójának írásos visszaadására, sőt
ezen túlmenően képesek a szellemi élet olyan tevékenységi formáit is művelni,
amikor az írásos szöveg az alkotás eszköze (író, költő, újságíró, tudományos kutató
stb.)
Ez az öt kategória egy általános jellemzését adja a csoportoknak, de a
csoportokon belül az egyedi szórások óriásiak. Több tényező is jelentősen
befolyásolja az íráskészséget, mint például az írás gyakorlásának frekvenciája, a
foglalkozás, a szellemi és fizikai munka aránya, stb. Így például egy gépíró
íráskészsége rendkívül alacsony szinten mozoghat, mert foglalkozásából adódóan
íróeszközzel nem gyakorolja az írást. A fent elmondottak alapján, egyértelmű, hogy
bármely grafológiához tartozó kísérletnél szükséges az iskolai végzettség rögzítése is.

4. A zenészek keze
Készülékkel mérik a zenére jelentkezők kéz izületeinek mozgásképességét, a
kéz nyújthatóságát, az ujjak fesztávját, az alkar nyújthatóságát. A készült
grafikonokat, összehasonlítják, a zenészek kezei alapján készült ideális grafikonnal.
A mozgásképesség, különösen az ujjizületekben, lényegében születési adottság, és
hosszú gyakorlattal is alig javítható. A kéz nagysága csak másodrendű szerepet
játszik a rátermettségben.
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