
Állítólag a jobb agyfélteke hiányos mûködésével függ össze,
hogy egyes emberek képtelenek az érzéseiket, az érzelmi állapotai-
kat szavakba önteni, szavakban kifejezni, másokkal közölni. Nincse-
nek rá sem megfelelô szavaik, sem gesztusaik, sem arcjátékuk. Az
ilyen száraznak, sótlannak és tompának tûnô embereket hívja a pszi-
chológia zengô görög szóval alexitímiásnak, és az elterjedt véleke-
dés szerint ez a fogyatkozás depresszióra hajlamosít. Ha jól meg-
gondoljuk, a híres angol tartózkodás éppen egy ilyenfajta viselkedést
tekint ideálisnak – elég gyakori is náluk a depresszió!

A jobb félteke egészében az ôsibb, az „ösztönösebb”, az örök-
lött készségekhez és programokhoz közelebb álló viselkedést kép-
viseli. Az újszülöttekben még a jobb agyfélteke az uralkodó, de fel-
nôttkorban is az dominál éjszaka, REM-alvás alatt (amikor az agy
belsô átprogramozása történik!), valamint több más olyan oldott,
fellazult állapotban, amikor a külvilág kényszerei kevésbé mûköd-
nek. A „neurotikus” embernek rendszerint a bal oldala, a bal karja
zsibbad vagy fáj – nem azért, mert a bal oldalon van a szív, hanem
mert a jobb agyféltekéje sokkal hamarabb vált ki testi érzéseket! Sok
kísérletezô orvos tapasztalta régebben, hogy hipnózisban könnyebb
a test bal, mint a jobb oldalán változásokat elôidézni. A sokfelé nép-
szerû relaxációs gyakorlatok is hamarabb lazítják el a test bal, mint a
jobb oldalát.

A jobb agyféltekéhez kapcsolódnak szorosabban az érzelmi za-
varok, sôt talán maguk az érzelmi betegségek is. A különbözô
stresszhatásokra bekövetkezô agyi válaszokat mérni lehet például
speciális, számítógépes EEG-módszerekkel. Ezekbôl derült ki, hogy
a jobb agyfélteke a bal oldalinál nagyobb mértékben reagál a lélek-
tani veszteségekre, a társaktól való elkülönítésre vagy a nem uralha-
tó, nem kontrollálható stresszhelyzetekre. Ezek tipikusan olyan ese-

Az agyféltekék munkamegosztása

Az ember bal agyféltekéje törvényszerûen nagyobb a jobb oldalinál.
A bal agyféltekében találhatók a beszédközpontok, vagyis azok a te-
rületek, amelyek a nyelv(ek) megértését és aktív használatát szolgál-
ják – egyénileg változó formában és mértékben. Mivel az ember
nagyon sok „speciálisan emberi”-nek tartott képessége éppen a be-
szédhez, ezen keresztül tehát a nyelvhez kapcsolódik, emiatt a bal
agyféltekének különlegesen fontos szerepet szoktunk tulajdonítani a
fogalmi gondolkodásban, a tervezésben, a döntésekben stb. A való-
ságban ez közel sem ennyire egyértelmû. A zenei vagy még meg-
lepôbben a matematikai képesség például éppenséggel nem bal,
hanem jobb féltekei adottság.

Sokan úgy tudják, hogy a balkezes emberek beszédközpontja
szükségszerûen a jobb oldali agyféltekében van. Ez azonban – mint
láttuk – nem igaz. A balkezes és a kétkezes emberekben ezek a köz-
pontok inkább több helyen, szétszórtan helyezkednek el, tehát ese-
tenként a jobb oldalon is mûködnek. Többek között az is bizonyít-
ja ezt, hogy az ilyen emberek bal oldali agyvérzés után nem vagy
csak kisebb mértékben veszítik el a beszédképességüket.

A jobb agyfélteke elsôsorban a látott dolgok felismerését, és ezen
keresztül a térbeli eligazodást szolgálja. A jobb féltekénkkel ismerjük
fel az arcokat, sôt egyáltalán azt is, hogy a szembejövô ismerôs-e vagy
idegen, fiatal vagy öreg, fiú-e vagy lány. Jobb féltekénk ismeri fel álta-
lában az alakokat, és szintén a jobb féltekénk reagál erôsebben a tes-
tünkbôl jövô belsô érzésekre. A jobb féltekénkkel fedezzük fel és ért-
jük meg a beszéd hangsúlyait, a beszélô szándékait, a szavak mögötti
közlendôt – a jobb agyfélteke veszi tehát a metakommunikációt.
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