DEZSŐ RENÁTA ANNA

Intelligenciáink
gardneri interpretációi
A többszörös intelligenciák elméletének kritériumalapú esszenciája
abban áll, hogy az emberi intelligenciát nem általánosan, egységesen leír-

ható és elfogadható képességként, hanem különböző modalitásokká diffe-

renciálható entitásokként írja le (1983). Az elméletalkotó álláspontja sze-

rint minden ember többféle, egymástól akár független intelligenciával
rendelkezik, melyek ugyanazon személy esetében is lehetnek eltérő mérté-

kűek. Egy-egy intelligencia Gardner szerint „az a bio-pszichológiai potenci-

ál, ami által olyan információ-feldolgozás aktiválható, amely adott kulturális

körülmények között problémamegoldásra, vagy értékkel bíró produktum előállí-

tására tesz alkalmassá” (1983, 34). Az elmélet számos változata közül a

nyolckomponensű modell tartalmazza a nyelvi, a logikai-matematikai,

a térbeli, a zenei, a testi-mozgásos, a természeti, az interperszonális és az
intraperszonális intelligenciát. Egy-egy intelligencia az alábbi nyolc kritérium 1 együttes érvényesülése esetén írható le külön-külön entitásként:

1. Határozottan elkülönülő neurális reprezentációval bír, az idegrendszeren belül adott terület struktúrája és működése megkülönböztethető egyéb területekétől, s ez agysérülések megfigyelése mentén is

kimutatható.

1

A kritériumokat összegző felsorolás a vonatkozó elérhető és aktuális ismertetések szintézisét
tükrözi. A Gardner (1983) valamint Kornhaber és mtsai (2004) alapján publikált Davis és mtsai

(2012) táblázat összevetésre kerül Sternberg (2004), illetve Plucker–Esping (2014) magyarázatá-

val, és a kritériumok felsorolása ez utóbbi alapján történik. A fordítás forrásai Gyarmathy (2006,

22), valamint (Dezső, 2015, 37) megelőző vonatkozó publikációi, melyek az eredetileg közölt
(Gardner, 1983) kritériumok magyar nyelvű átültetési kísérletei.
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Howard Gardner többszörös intelligenciák (TI) elméletének újszerűsége
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2. Evolúciós biológiai alapokon áll, azaz az embert rendszertani szem-

pontból megelőző főemlősökben vagy más fajokban is megmutatkozik, tehát vélelmezhetően a túlélést segítő értékkel bír.

3. Alapvető működése vagy működés-sorozatai beazonosíthatóak és
szükségesek a hozzá rendelhető megnyilvánulásokhoz.

4. Intézményes oktatási keretek közt vagy azon túl bevett szimbólumrendszerekben leírható.

5. Határozottan elkülöníthető fejlődési ívet ír le, azaz különböző meg-
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nyilvánulási formái egymástól eltérő mértékben és utakon fejlődnek.

6. Relatív izolációja látható kiemelkedő tehetségeknél, autisztikus zseniknél vagy más, kivételes populáción, akik adott területen feltűnő-

en magas teljesítményt produkálnak, miközben más területeken át-

lagos vagy alacsony színvonalon teljesítenek.

7. Megkülönböztethető kísérleti pszichológiai feladatok által.
8. Pszichometriai intelligencia tesztek eredményei alapján alátámasztható.

Gardner (1983, 1998, 1999a), valamint Plucker–Esping (2014) felosztását

követve érzékelhető az e kritériumoknak való megfeleltetés néhány lehet-

séges módja, jellege: neuropszichológiai, formállogikai, fejlődéslélektani és
a bevett pszichológiai iskoláktól átvett kritériumok négy csoportját figyelhetjük meg.

Az 1. és a 2. kritérium Gardner neuropszichológiai munkásságából

eredeztethető, biológiai természetű. Például egy agyi infarktuson átesett
páciens elveszítheti bizonyos képességeit, míg másokat megőrizhet, képes

lehet beszélni, míg tartós mozgáskárosodást szenvedhet (1). A tájékozódás

képessége az emberi faj korai vándorlásai során (is) a túléléshez lehetett
elengedhetetlen (2). 2

2

A fajok vándorlása szakirodalmának ismertetése nem képezi e tanulmány tárgyát.
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Logikai analízissel vizsgálhatjuk a 3. és 4. kritériumot. A zenei rend-

szerek alapelemei a hangmagasság, a ritmus vagy a harmónia, míg a be-

szédben a fonémák felismerésének és megkülönböztetésének képessége

vagy a szavak jelentéselsajátítása tekinthetőek sajátos rendszereknek (3).

Kulturálisan kifejlesztett szimbólumrendszereink nem természetesen fordulnak elő, hanem adott kultúrában jelentéssel bíró információk kódolásá-

ra alkalmasak – ilyenek a beszélt és írott nyelvek, a matematikai rendsze-

A fejlődéslélektantól (5; 6) és a hagyományos pszichológiától (7; 8)

kölcsönzött kritériumokra szintén találhatunk példákat. A fejlődési ív (5)
az adottságok mellett a folyamat jellegű, gyakorlást, tanulást, intellektuális
befektetést jelenti egy-egy területre vonatkozóan – például neves, elmélet-

alkotó matematikusok vagy fizikusok esetében (Plucker–Esping, 2014).
Az autisztikus zseni prototípusa (6) a közismert Esőember című filmben

megformált karakter, akinek valós alakja is dokumentált (vö. Peek, 1996).

Gardner a kísérleti pszichológia módszerét használja, mikor azt illuszt-

rálja, hogy párhuzamosan végzett feladat teljesítésekor azonos intelligencia

használata esetén interferencia jön létre, és az elvégzendő feladatok kioltják egymást (egyidejű hatékony szóbeli kommunikáció és keresztrejtvény-

fejtés) – ugyanakkor különböző intelligenciákat igénylő párhuzamos fel-

adatvégzésnél (séta és hatékony szóbeli kommunikáció egyidejűleg) egyik
tevékenység kivitelezése sem ütközik akadályba (7). Bár a pszichometria
kizárólagosságát Gardner elveti, jelentőségét elismeri (8).

Nyolc intelligencia nyomában
Gardner elmélete az alábbiakban egy általa közölt összegzés (2006a) logi-

kája mentén kerül ismertetésre, idegtudományi kontextusban. Az intelli-

genciák szemléltetése vonatkozó kultúrtörténeti és kurrens példák felvil-

lantása által történik. Terjedelmi korlátok miatt a gardneri intelligencia-

markerek nem minden esetben kapnak hangsúlyt explicit módon az egyes
intelligenciák bemutatásakor.
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rek, térképek, kották (4).
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Nyelvi intelligencia
A 20. század első felének meghatározó költő, kritikus és drámaíró alakját,

T. S. Eliotot legszélesebb körben onnan ismerheti a 21. század publikuma,
hogy ő volt a napjainkban is a világ számos színpadán látható Macskák

című musicalt (Webber, 1981) megihlető, azonos című versciklus

(1939/2019) szerzője. Eliot tízévesen újságot alapított, melynek egyedüli

munkatársa ő maga volt. Egy téli vakációja során három nap alatt nyolc

teljes kiadványt készített el, a számok versekből, kalandos történetekből,
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pletyka- és humorrovatból álltak. Néhány fennmaradt lapszám alapján ma

is látható, mily fiatalon megmutatkozott Eliot nyelvi intelligenciája (Sol-

do, 1982), melyet a pszichológia hagyományos irányzatai nyelvi készségként írnak le.

Neurológiai szempontból vizsgálva az agy motoros beszédközpontja a

Broca-terület, melyhez köthetők többek közt nyelvi közléseink, mondat-

formálásunk. Amennyiben valakinek ez az agyterülete sérült, előfordulhat,

hogy megérti ugyan a szavakat és a mondatokat, de a legegyszerűbb közléseken túl komoly nehézséget jelent számára a szavak mondatokká formálá-

sa – holott más kognitív folyamataiban nem akadályoztatott, azok műkö-

dése normális (Gardner, 2006a, 13). Egy több nyelven beszélő afáziás iráni

férfi esetleírásából kiderül például, hogy agysérülését követően az általa

beszélt nyelvek közül csupán franciául tudott megszólalni, minden egyéb

nyelvismeretét elveszítette – beleértve perzsa anyanyelvét is (Mehrpour és
mtsai, 2014). Pléh is utal rá, hogy számos adatból, például kétnyelvűek
nyelvreprezentációjának elemzése által következtethetünk arra, hogy

„a nyelv ontogenetikus kibontakozása során hajlékony, valamint elsajátítási

kontextus- és rendszerfüggő az a mód, ahogyan az idegrendszert mintegy
verbuváljuk sajátos feladatokra” (2010, 96).

A nyelvi-verbális intelligencia működése több agyi területre is kiterjed,

a nyelv működéséért az agy különböző területei együttesen felelősek –

elsősorban a frontális és temporális agykéreg, valamint ezek további specifikus alrészei (vö. 1. ábra). Nem ugyanazok a területek aktiválódnak, ami-

kor összetett hangokat elemzünk, személyeket, állatokat, tárgyakat neveSCIENTIA PANNONICA
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zünk meg vagy igéket mondunk ki. Azok az agyi területek, melyek a moz-

gásért, látásért, hallásért felelősek, mind hatnak egymásra a nyelvi területekkel. Különféle szerszámok vagy eszközök megnevezése során a motoros

területek aktiválódnak (Damasio, 2010; Houde, 2015).

A 21. században mágneses magrezonancia képalkotás (Magnetic Reso-

nance Imaging, MRI) 3 technológia segítségével vizsgálják a polyglotokat is.

A hetvenes években Gardner vizsgálatainak (2020) is helyet adó Massa-

vajon a polyglotok agya különbözik-e azokétól, akik csak az anyanyelvü-

kön beszélnek. A vizsgált alanyok különböző nyelveken kapnak ingereket

a kutatóktól: általuk beszélt, illetve nem beszélt nyelv(ek)en. Ev Fedorenko kognitív idegtudós kutatásvezető elmondása alapján fMRI vizsgálataik

szerint a polyglotok agyában mutatott kisebb aktivitás azt jelzi, hogy szá-

mukra a nyelvhasználat idegrendszeri szempontból tekintve kényelmesebb

(kevesebb erőfeszítést, kisebb energiafelhasználást igényel – ami arra utal,
hogy a funkció már automatizálódott) – bár ez természetesen nem azt

jelenti, hogy a nyelvtanuláshoz ne lenne szükségük szorgalomra (Cox,
2020). 4

3

A mágneses rezonancia egy adott anyagban lévő atommagok mágnesességének változásait vizsgálja különböző elektromágneses mezők hatása alatt, ennek képi megjelenítése az MRI, mely lehető-

vé teszi, hogy élő ember agyát akár működése közben is megfigyeljék. A funkcionális mágneses

rezonancia vizsgálat (fMRI) során az agyat működése közben különböző feladatok elvégzése alatt
vizsgálják. E két vizsgálati módszer közti fő különbség, hogy míg az MRI csupán szerkezeti képet
4

mutat, az fMRI funkciót is ábrázol.

Az idegtudományokban nem nóvum értékű, hogy egyes tevékenységekhez számos esetben egyegy konkrét agyterület működése rendelhető. Az első vonatkozó esettanulmány a 19. század köze-

pén Phineas Gage vasúti munkás koponyasérülése (egy vasrúd átszúrta fejét) előtti és utáni visel-

kedésének, markáns személyiségváltozása feltételezett fiziológiai okainak leírása (Macmillan,
2008).
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1. ábra

A nyelvi intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 53)

A beszéd képessége univerzális, s a világ legtöbb kultúrájában a gyermekek

fejlődése gyors és problémamentes ezen a téren. Azokban a siket közössé-

gekben, ahol a gyermekeknek nem tanítanak meg egy manuális jelnyelvet,

gyakran ők maguk fejlesztik ki saját jelnyelvüket és használják is azt, tehát
produktív módon szimbólumrendszert hoznak létre – ami a gardneri intel-

ligenciák egyik kritériuma (Gardner, 2006, 13).

Érdekes a nyelvi intelligencia szempontjából a polyglotok, a több ide-

gen nyelvet beszélők potenciáljának kérdése is. Ilyen géniusz volt a pécsi
kötődésű Lomb Kató, a 20. század egyik első, tizenhat nyelvű szinkron-

tolmácsa (Lomb, 1970), aki saját nyelvtanulási folyamatára reflektálva –

motiváltsága és szorgalma mellett – a nyelvi mintázatok és struktúrák

gyors felfedezési képességét hangsúlyozta, mely szintén az egyik gardneri
intelligencia-kritériumnak felel meg.

Logikai-matematikai intelligencia
Katherine Johnson afroamerikai származású matematikus, fizikus, informatikus, mérnök alakját A számolás joga (Melfi, 2016) című filmből is-

merhetjük. Ez a zseniális asszony a NASA-nál a Szputnyik-sokkot követő

űrverseny úttörő figurája volt, aki a Neil Armstrong 1969-es Holdra szál-

lását lehetővé tevő Apollo–11 rakétájának röppályáját kiszámolta, s ezt
megelőzően 1961-től szolgálta hazáját az űrutazásokhoz szükséges pontos
SCIENTIA PANNONICA
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számítások elvégzésével. Johnson már kora gyermekkorában kitűnt rend-

kívüli matematikai tehetségével, ösztöndíjakkal tanult tovább (Fox, 2020).

A Johnson élettörténetét megörökítő film az azonos című életrajz alapján
készült (Shetterly, 2016). Egyik jelenetében azt láthatjuk, amint a NASA
matematikusai azon törik a fejüket, hogyan állíthatják vissza földi röppályára hazaútján az űrrepülőt. Elméleti matematikai modellekben gondolkodnak, Johnson azonban egy általuk elavultnak vélt numerikus módszerelőtt a szükséges matematikai műveletet (Melfi, 2016).

Ez az anekdotikus elem a logikai-matematikai intelligencia két alapve-

tő jellemzőjét illusztrálja. Egyrészt azt, hogy egy-egy az adott intelligenci-

ában kimagasló teljesítményre képes személy probléma-megoldási folya-

mata meglehetősen gyors: a sikeres tudós több változóval is megbirkózik

egyszerre, és számos elméletet gyárt, melyeket egyenként megvizsgál, és

ennek alapján elfogadja vagy elveti teóriáit. A történet másrészt szemlélteti

az intelligencia nonverbális természetét. Egy problémára a megoldás már
azt megelőzően megszülethet, mielőtt kimondanánk, verbálisan megfor-

málnánk azt. Valójában a megoldás folyamata teljesen láthatatlan lehet
még a problémamegoldó számára is. Ez a jelenség érzékelteti, hogy az a-

ha élményszerű felfedezések intuitívak, s a logikai-matematikai intelligencia működéseként értelmezhetjük, ami egy-egy adott területen kiemelkedő

teljesítményt nyújtó személy esetében gyakran előfordul (Gardner, 2006a,

12).
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2. ábra

A logikai-matematikai intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 52)

Agyunk bizonyos területei jelentősebb szerepet töltenek be a matematikai

számítások végzésekor, mint mások: a frontotemporális lebenyekben talál-

ható nyelvi területek a logikai dedukció esetében fontosabbak, míg a pa-

rietofrontalis lebenyekben a vizuális-térbeni területek a számokkal végzett
kalkulációk esetében meghatározóbbak (Houdé – Tzourio-Mazoyer,

2003). A parietális (fali) agykéreg a számérzékért felelős, a frontoparietális

(homlokfali) hálózat a logikus gondolkodás, következtetéses gondolkodás
(szillogizmus) neurológiai eredője. A prefrontális agykéreghez köthető egy

olyan gátló reflex, mely a logikai csapdák kikerülését szolgálja, például
megakadályozza, hogy a mennyiséget a mérethez asszociáljuk (például egy

sor zseton esetében).

A matematikai-logikai intelligencia megfigyelhető a számérzékért fele-

lős parietális kéregben, az intuitív rövidítések ellenállásának képességét
biztosító prefrontális kéregben, valamint valódi racionális gondolkodásun-

kat lehetővé tevő prefrontális és frontoparietális területeken – amint azt a

2. ábrán is megfigyelhetjük (Houde, 2014, 2015). Érdemes megemlíte-

nünk a 21. századi vonatkozó kutatások közt Dehaene munkásságát

(2003, 2010), aki a numerikus megismeréssel kapcsolatban végzett vizsgálatainak publikációiról vált ismertté. Kollégáival együtt nyelvészeti szem-
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pontból vizsgálták a számnevek megértésének mechanizmusát, valamint a
számok és tér közötti idegrendszeri kapcsolatokat.

E fentebb tárgyalt két – a nyelvi és a logikai-matematikai – intelligen-

ciához tartozó képességek képezik a hagyományos IQ tesztek esszenciáját.
Az intelligenciák e formáit gardneri terminológiával hagyománykövetőnek

(1999b) nevezett pszichológiai iskolák képviselői részletesen tesztelték,
ezek képezik a „nyers intelligencia” archetípusát, vagy azt a g-nek nevezett

átível különböző területeken (Gardner, 2006a, 12). Azokat a mechaniz-

musokat, melyeken keresztül egy-egy logikai-matematikai probléma meg-

oldásához eljutunk, még nem értjük teljesen.
Térbeli intelligencia

A nagy utazók, földrajzi felfedezők teljesítménye,vagy akár a természeti

népek mindennapos tájékozódási technikái tengeren, sivatagon át, vadon-

ban lenyűgöző: nyilvánvaló, hogy a térbeli problémamegoldás elengedhe-

tetlenül szükséges a navigáció és a térképkészítés során. A vizuális művé-

szetekben is előkerül ez az intelligencia a tér kihasználásánál, csakúgy,
mint a sakkban vagy egy-egy tárgy különböző nézőpontokból szükséges
ábrázolásakor.

Ennek az intelligenciának a hiánya ugyanakkor fellelhető magasan is-

kolázott személyek körében is; nem szükségszerű, hogy a magas nyelvi
és/vagy logikai- matematikai intelligencia együtt járjon a magas térbeli

intelligenciával. Előfordulhat, hogy egy-egy más területeken képzett fel-

nőtt már kora gyermekkorában betéve ismeri Móricz Zsigmond állatverse-

it, és/vagy átlag feletti gyorsasággal végez fejben matematikai műveleteket,

ugyanakkor a balra át / jobbra át iránymutatásainak követésére (későbbi

életkorában is) képtelen, zavarba jön, ha jobbra-balra igazítják fizikai demonstráció nélkül. Kínos, mikor ilyen intelligencia-profillal (magas nyelvi

– alacsony térbeli) kora-gyermekkori nyelvpedagógusként e két irányt

tükör-szemléltetéssel kell a gyerekek számára megtanítani. Az évek során
kialakíthatóak egyéni támpontok akár a saját test egyedisége irány-specifi8. ÉVF. 1. SZÁM
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kus markereinek memorizálása által, de szinte biztosra vehető, hogy ilyen

adottságokkal gyakorlott vezető nélkül eltéved a természetkedvelő túrázó,
s amennyiben szeret utazni, folyamatos kihívás megtalálnia, merre kell

tartania az aktuális cél eléréséhez; s ha kedveli is a térképeket, óriási kihívás marad számára azok betájolása.

Az agykutatás bizonyítékai egyértelműek és meggyőzőek. Ahogyan a

bal agyfélteke középső területei a jobbkezes személyeknél a nyelvi műkö-

désért felelősek, úgy a jobb agyfélteke alsó régiói a térérzékelésért felelnek.
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Ha ezeket a területeket valamilyen sérülés éri, akkor károsodik a térbeli

eligazodás képessége, továbbá az arcfelismerési képesség vagy az apró részletek észrevételének a képessége (Gardner 2006a, 13). A parietális (fali)

agykéreg segít tájékozódnunk önmagunkhoz képest: visszaemlékezni egy
korábban már megtett útvonalra vagy már megismert jelzésekre. Nyak-

szirt-fali tengelyünk tárgyak, terek helymeghatározására tesz képessé,

nyakszirt-halánték tengelyünk pedig tárgyak és terek beazonosítására (vö.
3. ábra). John O’Keefe, May-Britt Moser és Edvard Moser 2014-ben

orvosi Nobel-díjat kaptak a hippokampusz idegsejtjeinek felfedezéséért,
amelynek segítségével az ember képes tájékozódni a térben: adott útvona-

lat meghatározni térképen, valamint a távolságot és az irányt megjelölni
(Houde, 2014, 2015).

3. ábra

A térbeli intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 52)
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Zenei intelligencia
Napjainkban rendkívül népszerűek a különböző zenei tehetségkutató mű-

sorok, melyeknek szereplői sokszor tipizálhatóak. 2009-ben futótűzként
terjedt az interneten az egyik ilyen jellegű, ismert brit televíziós műsor egy

rendkívül atipikus mozzanata, mely igen rövid idő alatt milliók számára az
érdeklődés középpontjába állított egy addig teljesen ismeretlen középkorú

hölgyet, Susan Boyle-t. Boyle esetlen külseje és egyszerűséget sejtető szűk-

jelzést keltett, melyet mintha csak elvágtak volna – abban a pillanatban,

amint énekelni kezdett. Az előadó külseje, verbális megnyilvánulása, illet-

ve operaénekesekhez illő lehengerlő zenei produkciója az általa énekelt

dalt kifejező érzelem-gazdag előadásmód olyan óriási kontrasztot mutatott, hogy a zsűrit és a közönséget egyaránt álló ovációra késztette, világszerte sokakat megríkatva.

A hirtelen a média középpontjába került énekes élettörténete hamar

napvilágra került (Holmwood, 2009). Ez a történet a gardneri értelmezés

tekintetében az egymástól függetlenül működő intelligenciákra, illetve az
agyi sérüléseken átesettek egy-egy területen kiemelkedő szintű teljesít-

ményére példa. Nyilvánvalóvá vált ugyanis, hogy Boyle születésekor –

édesanyja 45 évesen, kilencedik gyermekeként hozta világra – oxigénhiá-

nyos állapotba került, melynek következtében tanulási nehézségei támad-

tak, s formális iskolázottsági szintje igen alacsony maradt. Ugyanakkor

mivel édesapja révén egyházi éneklést életvitelszerűen gyakorló családban

nőtt fel, zenei képességeit az adott provinciális közeghez mérten aktívan
gyakorolhatta. Ismertté válását követően maga kérte újra diagnózisát, me-

lyet Asperger-szindrómaként, azaz a társas viselkedés veleszületett, orga-

nikus zavaraként írtak le, s Boyle-nak valóban – saját bevallása szerint –

a társas világ megértéséhez, karrierje szervezéséhez támogató csapatra van
szüksége (Deveney, 2013). A késői énekes karriert befutott Boyle esete
olyan példa, ami bizonyítja, hogy van kötelék a biológiai gyökerek és az

adott intelligencia között. Az autista gyermekek egy részére szintén jellemző, hogy gyönyörűen tudnak játszani egy hangszeren, de képtelenek a
8. ÉVF. 1. SZÁM
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szavú bemutatkozása a 3000 fős helyszíni hallgatóságában cinikus vissza-
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kommunikáció más formáira – mivel a zenei (ön)kifejezés különböző for-

máit az elméletalkotó kommunikációként értelmezik (Gardner, 2006a, 9).

Agyunk bizonyos részei fontos szerepet játszanak a zene észlelésében és

kifejezésében. Ezek a területek jellegzetesen a jobb agyféltekében helyezkednek el, habár a zenei készség lokalizálása nem olyan egyértelmű, mint a

természetes nyelvé. Az idegrendszeri sérülést követően felmerülő zenei
intelligencia-szint csökkenés nagyban függ a korábbi képzéstől és más

személyes tulajdonságoktól, legtöbbször szelektív zenei hallásveszteség
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történik (Gardner, 2006a, 9).

Különböző kultúrákból származó bizonyítékok alátámasztják, hogy a

zene univerzális emberi képesség. Csecsemőkön végzett kutatások azt

mutatják, hogy létezik valamiféle nyers, a zene területén működő kalkulá-

ciós képesség korai gyermekkorban. A zene különféle összetevőit sokolda-

lú szimbólumrendszerrel lehet jelölni. Röviden, a zenei képességeket intelligenciaként értelmező gardneri gondolat számos forrásból alátámasztható.

Annak ellenére, hogy a zenei képességet klasszikusan nem sorolják tipikusan az intellektuális képességek közé – holott egy-egy zenemű megalkotá-

sa minden kétséget kizáróan komoly intellektuális kihívás –, megfelel a TI
kritériumainak (Gardner, 2006a, 9).

4. ábra:

A zenei intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 52)
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Neurológiai jellemzői tekintetében a zenei intelligenciáról elmondható
(vö. 4. ábra), hogy a jobb felső és hátsó halántéklebeny a hangszín észlelé-

séért felelős, a hippokampusz a dallamok memorizálásáért és reprodukálá-

sáért, s a cochleáris mag, az agytörzs, valamint a kisagy együttesen a hang-

felismerésért, valamint a ritmustartásért. A frontális agykéreg segít egy-egy
akkord egyik hangjának a többit megelőző belépésében, a hallókéreg
(Heschl gyrus) pedig hangmagasságok megkülönböztetésében, dallamok
Testi-mozgásos intelligencia
Ennek az intelligenciának az értelmezéséhez Gardner (2006a, 9–11) min-

den idők egyik legünnepeltebb amerikai baseball játékosa, Babe Ruth példáján keresztül magyarázza el olvasóinak vonatkozó elméletét, Timothy

Gallwey elismert kortárs edzéselméleti szakíró segítségével. Az angolszász
kultúrkörben, ahol az ütős labdajátékok számtalan formája a brit gyöke-

rektől kezdődően évszázados hagyományokra visszavezethető, ez termé-

szetesen adott, hiszen olyan játékról van szó, melyet szinte mindenki ismer. A játék részletesebb megismerése nélkül is, az alábbiak értelmezésé-

hez szükséges annyit tudnunk, hogy egy-egy dobójátékosnak kiemelt sze-

repe van csapatában, a hatékony dobás rendkívül fontos, mivel a védekező

csapat részére ezáltal lehetséges a támadók ütőinek kiejtése (Keutzer–
Kerley, 2003).

Ebben a példában az amerikai sporttörténelem egy kiemelkedő dobójá-

tékosáról tudjuk meg, hogy amint edzője kiválasztotta erre a csapatszerep-

re, és először elfoglalta egy edzésen ezt a pozícióját, azonnal valamiféle

furcsa kapcsolatot érzékelt saját maga és a dobódomb között. Úgy érezte,
mintha ott született volna, és hogy a dobódomb egyfajta otthon számára.
Ez a játékos később nagyszerű dobóvá vált az amerikai professzionális

baseball ligában. Sportjában egy csodagyerek volt, aki az első találkozás

alkalmával, még mielőtt bármiféle hivatalos edzést is kapott volna, felismerte szerepét (Gardner, 2006a, 10).
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elemzésében (Houdé, 2014, 2015).
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A dobójátékost a teniszjátékos mozgássorozatához hasonlítja Gallwey:

esetében „annak érdekében, hogy megérezzük hogyan és merre mozdítsuk a

lábunkat és hogy fonákra vagy tenyeres ütésre készítsük-e fel az ütőt, az agynak,

attól a pillanattól fogva, hogy a labda elindul felé, a másodperc töredéke áll
rendelkezésre, hogy kiszámítsa, körülbelül hol fog landolni és hol fog beleütközni

az ütőbe. Számításba kell venni a labda kezdeti sebességét, összevonva a sebesség progresszív csökkenésével, a forgás és a szél hatásával, valamint a kompli-

kált röppályákat. Aztán minden egyes faktort újra kell számolni a labda lepat-
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tanását követően, hogy megállapíthassuk azt a pontot, ahol az ütővel ütközik…
s az izmoknak is ki kell adni az utasításokat… folytonosan finomítva az ak-

tuális friss információval. Végezetül pedig, az izmoknak egymással együttmű-

ködve kell válaszolniuk… Emberi testünkben lakozva mindannyian egy hihetetlen szerkezet birtokosai vagyunk” (Gallwey, 1976, 33–34).

Ez az intelligencia neurológiai szempontból alaposan feltérképezhető

(vö. 5. ábra): a testi mozgások ellenőrzése a motoros agykéreg feladatköre,
mindkét félteke az ellenkező (contralateralis) oldali testfelet irányítja. Jobb

kezeseknél a jobb oldali végtagok mozgatásának irányítása a bal féltekében
történik. Előfordul, hogy egy bizonyos mozgásformát egy-egy idegrend-

szeri sérült személy reflexszerűen vagy akaratlanul képes végrehajtani, de

ugyanazon mozgásforma akaratlagos végrehajtására képtelen. Az apraxia, a
tökéletes izomműködés ellenére fennálló akaratlagos mozgások végrehajtásának képtelensége a testi-mozgásos intelligencia létezésének egyik bi-

zonyítéka (Gardner 2006a, 10.). A szenzoros agykéreg segítségével a testet

részleteiben, egy-egy koherens séma alapján érzékeljük, a tükörneuronok

a megfigyelésen és utánzáson alapuló tanulás, 5 a mozdulatok mögöttes
szándékainak dekódolására hivatottak. A törzsdúc segíti mozgásszabályo-

zásunkat, a kisagy pedig a koordináció, a finommozgások, testhelyzetek
kontrollálásának felelőse. E neurális modulok együttműködésén alapszik

egy-egy sportoló vagy táncos szakértelme: három dimenziósan megterve5

Értelmezésem szerint erre épült a Piaget-tanítvány Feuerstein (1990) elméletalkotása és klinikai
gyakorlata, valamint legismertebb hazai követője, Bohács (2014) elméleti és kogníció alapú
gyógypedagógia munkássága.
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zik a mozdulatokat és erő-visszacsatolást érzékelnek, megfigyelik mások

mozdulatsorait, és tárolják a mozdulatok elsajátítását (Berthoz, 2013;
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Houdé, 2014, 2015).

5. ábra:

A testi-mozgásos intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 53)

A kifinomult mozdulatok fejlődése minden faj előnyére válik, az emberek

esetében az eszközhasználatra figyelemmel érthetjük ezt meg. A mozgás-

fejlődés lépéseinek mintája tisztán meghatározott sorrendben halad a gyer-

mekekben, ennek kultúraközi univerzalitása kétségtelen. Problémamegoldás tekintetében elmondható, hogy egy pantomim mozdulatsor elvégzése

vagy egy teniszlabda elütése nem hasonlítható egy-egy matematikai egyenlet megoldásához. Ugyanakkor tanítók, testnevelők, edzők világszerte jól

tudják: minden egyes mozdulatsor végrehajtása lépésekre bontható és leír-

ható. Az a képességünk, hogy testünkkel érzelmet fejezzünk ki tánc által,

hogy sportoljunk, bizonyítéka a test kognitív használatának. (Gardner,

2006a, 10).

Természeti intelligencia
Ennek az intelligenciának a leírása remekül illusztrálja Gardner nyitottsá-

gát elméletének tárgyalására, példa a TI teóriájának dinamikus természetére. Az elméletalkotót egy alkalommal nyilvános előadását követően a közönség soraiból egy idős úr szólította meg: „Charles Darwint sosem fogja
8. ÉVF. 1. SZÁM
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megmagyarázni azokkal az intelligencia-kritériumokkal, amikről beszélt!”

Az idős úr Ernst Mayr volt, a 20. század legismertebb evolúció-kutatója. 6

Gardner úgy véli, hogy pontosan a Darwinhoz, illetve Mayrhoz hasonló
természettudósok, biológusok, antropológusok munkásságuk során azzal

tűntek ki, hogy képesek voltak különböző fajokat azonosítani és megkü-

lönböztetni egymástól – ami a természeti intelligencia sajátja (Gardner,
2006a, 18).

A magas szintű természeti intelligenciával rendelkező személyek szá-
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mára ugyanis nem jelent nehézséget a növényfajok, állatok, hegyek vagy

felhőformák megkülönböztetése. Ezek a képességek nem kizárólagosan
vizuális természetűek – a különböző madarak énekének vagy a bálnák

beszédének beazonosítása hallási percepciót igényel (Gardner 2006a, 19).
Az intelligencia nyolc kritériumának remekül megfeleltethető a termé-

szeti intelligencia. A túlélés gyakran attól függ, hogy az adott egyed felis-

meri-e fajtársait, és el tudja-e kerülni a ragadozókat. Manapság a fejlett
világban csak kevesen függnek közvetlenül természeti intelligenciájuktól

(Gardner, 2006a, 19). Egyes – műfaji kategóriába nehezen sorolható, alkotóik által nem kategorizált – televíziós programok kifejezetten ennek a

komfortzónának az újragondolására késztetik nézőiket extrém teljesítményekre képes felfedezők teljesítményének követésével és műsorvezetői

közreműködésével. Bár e programok a természetnek kitett embert nyil-

vánvalóan mesterkélten mutatják be, az olyan hivatalos kalandorok, mint
Bear Grylls, dokumentált életművükkel (2011, 2017) is illusztrálják, ho-

gyan használhatjuk ezt az intelligenciánkat. Grylls, aki minden idők legif-

jabb brit főcserkésze, e tevékenysége révén közvetlenül is mozgósíthatja a
rá példaképként tekintő ifjúság természeti intelligenciáját.

Katonai, haditengerészeti vagy ejtőernyős kiképzéseken résztvevők is

használják ezt az intelligenciájukat. Bár gyermekként még sokan könnyen

különböztetnek meg egymástól élőlényeket a természet világában, felnőtt
korunkra a legtöbbünk számára ez csupán ifjúsági irodalmi művekből hát6

Nevéhez fűződik a darwini fajfogalom pontosítása, miszerint egy fajhoz az egymás közt szaporodásra alkalmas, más egyedeket kizáró példányok csoportját sorolhatjuk.
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ramaradt nosztalgia marad. Egyszerűen csak elmegyünk a közértbe, vagy

telefonon, interneten megrendeljük, ha valamire szükségünk van. Gardner
szerint azonban fogyasztói társadalmi létünk közvetetten mégis a termé-

szeti intelligenciától függ. A jóléti társadalmakban így értelmezhetjük azt a
képességünket, hogy milyen típusú személygépkocsit vásárolunk, vagy
milyen fazonú ruhát, cipőt választunk (Gardner, 2006a, 19).

Az agyi sérülések tanulmányozása során érdekes példák illusztrálják,

len tárgyakat, de az élőlényeket nem. Ritkábban ennek pont az ellenkezője
történik: az adott személy az élőlényeket felismeri és beazonosítja, de a

mesterséges, ember által készített tárgyakat nem. Ezek a képességek valószínűleg különböző percepciós mechanizmusokat indítanak be. Érdekes,

hogy az euklidészi geometria az ember által épített világ esetében működik, a természeti környezetben nem, s az is, hogy élettelen tárgyakhoz,

eszközökhöz egészen máshogyan viszonyulunk, mint az élőlényekhez
(Gardner, 2006a, 19). Houdé munkásságában ennek a gardneri intelligen-

ciának a megerősítésére nem talált megjeleníthető neurológiai példát
(2014, 2015).

Interperszonális intelligencia
A szociálpszichológia tudományágának kialakulásával a személyköziség
tárgyalásának középpontba helyezése a pszichológiában nem újdonság

értékű. 7 Gardner nóvuma abban áll, hogy eligazodásunkat a személyközi

viszonyok tekintetében szintén intelligenciaként értelmezi. Mivel a kommunikációtudomány vonatkozó eredményei ellenére is sokan úgy gondol-

ják, hogy az emberi interakciók jelentős, minőségi része beszédhez kötött,
Gardner egy olyan furcsa páros kapcsolatán szemlélteti ezt az intelligenciát, akiknek esetében kölcsönös szóbeli kommunikáció, illetve a látás eleve

7

Aronson klasszikus műve (1972) az ember mint társas lény olyan különböző működési dimenziót

írja le, mely a másikkal történő interakció folyamán jellemző. A társas élőlény kifejezés már az i.e.

4. században, Arisztotelésznél is megjelenik.
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hogy vannak személyek, akik képesek felismerni és megnevezni az élette-
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nem lehetett adott – egy ma is elgondolkodtató történet elemeiből merít,
mely a 19. század végén kezdődött.

Anne Sullivan, a fiatal árva súlyosan látássérült házitanító a hétéves,

kezelhetetlen siketvak Helen Keller családjához kerülve csodamunkával 8

érte el, hogy a vad gyermekből kifinomult úrilány, híres író váljék (történetüket több filmes adaptáció is elmeséli: Penn, 1962; Tass, 2000). A kis

Helen ép gyermekként született, de másfél éves korában egy súlyos betegségből felépülve látását és hallását teljesen elveszítette. Édesanyja a sze-
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génysorból származó Sullivant szerződtette mellé, aki a bostoni Perkins
Vakok Iskolájának évfolyamelsőként frissen elballagott növendéke volt.
Sullivan a Perkinsben töltött évek alatt egy iskolatársától tanulta meg a

kézbe jelelést. 9 Ezzel a technikával, rendkívüli türelemmel és odaadással
teremtett kapcsolatot Kellerrel, aki segítsége révén lediplomázott, íróvá,

szónokká és az esélyegyenlőség szószólójává vált (Nielsen, 2007).

Az interperszonális intelligencia arra az alapképességre épít, mely által

képesek vagyunk észlelni a különbséget mások közt, különös tekintettel a

hangulataikban, vérmérsékletükben, motivációikban és szándékaikban
fennálló különbségekre. Fejlettebb formájában ez az intelligencia teszi

lehetővé, hogy mások szándékainak és vágyainak rejtett formáiba is bele-

lásson. Ezzel az intelligenciával élnek a politikai és vallási vezetők, ügynökök, üzletemberek, terapeuták és tanárok.

Vonatkozó agysérülés kutatások arra engednek következtetni, hogy a

homloklebenynek elsődleges szerepe van az interperszonális intelligenciá-

ban. Ha ez a terület megsérül, rendszerint jelentős személyiségbeli válto-

zások jönnek létre: egy-egy ilyen sérülést követően az érintett személy
gyakran „nem ugyanaz” többé. Az Alzheimer-kór, amely a demencia egyik
8

A kortárs Mark Twain hívta fel arra a figyelmet, hogy a már elismert Keller irodalmi zsenialitása

jórészt nevelőnője kitartó munkájának köszönhető. Twain nevezte el Sullivant miracle-worker-nek,
9

azaz csodamunkásnak (Nielsen, 2007).

Érintéses kommunikáció, taktilis jelnyelv: a jelnyelvnek egy olyan változata, amelyben a jelek
átadása kéz a kézbe történő jeleléssel történik, és az üzenet közlője a siketvak személy keze alatt

jelel, azaz a siketvak személy kitapintja a formálódó jeleket (2009. évi CXXV. törvény a magyar
jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról - Jelnyelvi Törvény).
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formája, különös kegyetlenséggel támadja meg a halántéklebenyeket, s ko-

moly károsodást okoz a térbeli, logikai és a nyelvi készségek területén.

Ugyanakkor az Alzheimer-kórban szenvedők általában jól ápoltak, szociá-

lisan kompetensek és folyton bocsánatot kérnek az általuk elkövetett hibá-

kért. Ezzel szemben a Pick-betegség, mely a frontotemporális lebeny sérü-

léséhez köthető demencia, a szociális készségek hirtelen hanyatlását vonja
maga után (Gardner, 2006a, 15).

mer–Perner, 1983) arról ír, hogy interperszonális intelligenciánk nem más,

mint mások nézőpontjának, véleményének, szándékainak, gondolatainak,

érzelmeinek megértésére való képességünk. Neurológiai szempontból ezek

megjeleníthetőségét az első temporális árokhoz, valamint a temporo-

parietális régióhoz köti (vö. 6. ábra) 4–5 éves kortól, ez a fejlődésben lévő

agyi terület teszi lehetővé, hogy a gyermek megértse azt, hogy másoknak is

lehetnek gondolataik, melyek különböznek az övéitől. Ezt megelőzően a

gyermek még azt gondolja, hogy ha ő látja édesanyját, aki elrejt egy tár-

gyat, arról az addig nem jelenlévő testvére szintén tudni fogja, hogy hol
található. Ennek oka, hogy a tárgynak akaratlanul ugyanazokat a mentális

reprezentációkat kölcsönzi, amilyenek az övéi. 5 éves kor után a gyermek
megérti, hogy testvére nem rendelkezik ezzel az ismerettel (Wimmer–

Perner, 1983). Hazai szerzők a szociális magatartásban a ventromediális
prefrontális, valamint a temporális kéreg szerepét írják le (Kállai és mtsai,

2008), illetve a szociális agy fogalmát tárgyalják (Katona, 2016).
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Houdé (2015) a Salzburgi Egyetem munkatársaira hivatkozva (Wim-
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6. ábra

Az interperszonális intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 52)

Az interperszonális intelligencia biológiai bizonyítéka további két kiegészítő tényező, melyek kizárólag az emberre jellemzőek. Az egyik a meg-

hosszabbodott gyermekkor, melyben az anyával való közeli kapcsolat fontos szerepet tölt be. Azokban az esetekben, ahol az anya (vagy az őt helyettesítő személy) nincs jelen, a gyermek normális interperszonális fejlő-

dése komoly veszélybe kerül. A második tényező az ember esetében a szociális interakció jelentősége (Gardner, 2006a, 15). A törzsi társadalmakban

élők körében a vadászat, a zsákmány becserkészésének és leölésének kész-

ségei több ember részvételével és kooperációjával valósulhat meg. A modern embernek ugyanígy alapvető szükséglete a csoportkohézió, a szerve-

zettség és a szolidaritás (Gardner, 2006a, 16) – amint azt a 2020 tavaszán

kezdődött világméretű bezárkózásokat okozó COVID-19 járvány számos
illusztratív példáján keresztül is megtapasztalhattuk.
Intraperszonális intelligencia

Az interperszonális és az intraperszonális intelligenciák egyaránt olyan
problémamegoldó képességeket hordoznak, amelyek mind az egyén, mind

a faj számára jelentősek. Az interperszonális intelligencia lehetővé teszi,

hogy megértsük a másikat és együtt tudjunk vele működni. Az intraperszonális intelligencia lehetővé teszi, hogy megértsük önmagunkat. Az
egyén önmagáról alkotott képében az interperszonális és az intraperszonáSCIENTIA PANNONICA
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lis összetevők együttesen hatnak. Az én-kép valóban az egyik legcsodála-

tosabb emberi lelemény – olyan reprezentáció, ami sokféle információt

hordoz egy emberről, s egyúttal olyan sajátságunk, melyet mindannyian

saját magunk hozhatunk létre – önmagunk számára (Gardner, 2006a, 17).

Intraperszonális intelligenciánk nem más, mint ismereteink saját belső

aspektusainkról: hozzáférésünk érzelmi életünkhöz, érzelmeink tartományához, széles skálájához; képességünk arra, hogy különbséget tudjunk

azokat, mint a megértés egy lehetséges eszközét, mely viselkedésünk irá-

nyítója lehet. Akinek jó az intraperszonális intelligenciája, annak reális el-

képzelése van önmagáról – és ez a kép megközelítőleges átfedést mutat az
őt jól ismerők által róla alkotott képpel.

Ez az intelligencia a legbensőbb, legszemélyesebb a Gardner által leír-

tak közül. Szemléltetésére Wirginia Wolf, 20. századi írónő jóval halála

után megjelent önreflektív esszéit (1976) idézi Gardner (2006a, 16–17) az
érzéseinkkel, gondolatainkkal, motivációinkkal való szembenézés megragadó példájaként. Irodalmi ízlésünk alapján hasonlóképp felidézhetjük

Marcel Proust, James Joyce, Jack Kerouac önmagukkal szembenéző műve-

it, vagy akár kortárs szerzőket.

Mivel a különböző művészeti ágak lehetséges megnyilvánulási formái-

nak jelentős részét jelentik az önkifejezés, önfeltárás színvonalas példái, a
verbalitásban megragadható önreflexiónál jóval tágabb értelmezési körben
szemléltethetőek az intraperszonális intelligencia lehetséges megjelenési
módozatai. Felidézhetőek Van Gogh önarcképei 10, megtekintők Tóth

Zsuzsanna szobrai 11, Markó Iván vagy Boris Eifman koreográfiái 12, vagy
épp meghallgathatóak azok a Queen dalok 13, melyeket Freddie Mercury
10
11

12

13

E képek betegségét, magányát a szemlélőben megdöbbentő erejű hatással tükrözik.

A PTE Művészeti Karának kortárs alkotója, aki munkássága egy részében a művész – tanár –

többgyermekes édesanya – házastárs szerepek együttes megélésének kihívását tárja elénk.

Mindkét kortárs koreográfus számos médiaszereplése során megfogalmazta a balett mint önkifejezési mód értelmezését.

Who Wants to Live Forever, Bohemian Rhapsody, The Show Must Go On – a szöveg és a dallam
minden példa esetében rendkívül magával ragadó.
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tenni ezen érzelmek között, és végső fokon úgy kezeljük és közelítsük meg
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gyógyíthatatlansága tudatában komponált és énekelt. Gardner maga is
kitér arra (2006a, 17), hogy az intraperszonális intelligencia más intelligenciákat médiumként használva válik kifejezhetővé.

Csakúgy, mint az interperszonális intelligencia esetében, a frontális le-

benynek mérvadó szerepe van a személyiség változásában sérülés esetén.
Ha az agykéreg frontális lebenyének alsó területei sérülnek, akkor az való-

színűleg ingerlékenységet vagy eufóriát okoz, ha azonban a felső területe-

ket éri sérülés, akkor az általában közömbösséghez, kedvetlenséghez, las-
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súsághoz és apátiához – egyfajta depressziós személyiségállapothoz vezet.

A frontális lebeny sérülést szenvedettek esetében a többi kognitív funkció

gyakran épen marad. Ezzel szemben azoktól az afáziás betegektől, akik
felépültek annyira, hogy le tudják írni a tapasztalataikat, a következőket

tudhatjuk meg: bár általános éberségi szintjükben csökkenés következett

be és erősen depressziósak lettek, egyáltalán nem érezték másnak magukat.

Felismerték a szükségleteiket és vágyaikat, s mindent megtettek azért,
hogy elérjék azokat – azaz megmaradt képességük az önreflektivitásra

(Gardner, 2006a, 17). Az autista gyermekek a hiányos intraperszonális

intelligenciájú személyiség prototipikus példái lehetnek, mivel jellemzően

nem képesek önmagukra reflektálni, de egyes esetekben térbeli-vizuális
vagy matematikai intelligenciájuk kiemelkedő.

Evolúciós bizonyíték ennek az intelligenciának az igazolására Gardner

szerint nehezen található. Ösztöneink kielégítésének meghaladására való

képességünket sorolja ide, mivel ennek potenciálja épp akkor válik rend-

kívül fontossá egy-egy faj fennmaradásában, mikor az adott fajnak aktuáli-

san nem a túléléssel kell megbirkóznia. 14 A vonatkozó idegrendszeri mű-

ködés szempontjából tekintve valószínűsíthető, hogy az öntudatosság fi-

ziológiai bázisa a tudatosság fiziológiai alapjaira épül (Gardner, 2006a,
17).

Houde (2015) leírása szerint a prefrontális agykéreg integrálja érzelme-

inket döntéshozatalainkban, az elülső cinguláris kéreg (ACC) belső konf14

Ebben az esetben a fenntartható fejlődés alapfeltételeként is értelmezhetjük; megjegyzés tőlem:
D. R. A.
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liktusaink, érzelmeink tudatosításában játszik szerepet, az insula zsigeri,
belső érzéseink percepciójáért felelős, míg az amigdala érzelmi reakcióink
feldolgozásáért (vö. 7. ábra). Ezek a területek teszik lehetővé, hogy érzé-

keljük és megértsük saját érzelmeinket annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb döntéseket hozzuk. Összegyűjtik a gondolkodási folyamatainkból

származó képeket, beleértve a szomatoszenzoros (testérzékelő) területeket

is. Ezeken a területeken a múltbéli és jelen testi-fiziológiai állapotok kap-

len fiziológiai állapotok között) folyamatosan eltárolódnak – neurológiai

terminussal élve szomatikus markerekként (Damasio, 2010). Egy kortárs
amerikai neuroendokrinológus szerint a frontális lebeny szerkezete a leg-

kevésbé genetikailag determinált: lassú, késői érése, ami nagyjából a serdü-

lőkor végéig tart, teszi lehetővé, hogy inkább a külső, főleg társadalmi

hatások alakítsák (Sapolsky, 2020).

7. ábra

Az intraperszonális intelligencia reprezentációja az agyban (Houdé, 2015, 53)

Gardneri konklúziók
Elméletének összegzéseként a teória megalkotója három lényeges következtetésre jut:

1. Mindannyian birtokoljuk az intelligenciák mindegyikét – kognitív
értelemben ez tesz bennünket emberekké.
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csolatai (bizonyos tárgy- vagy eseménytípusok és kellemes vagy kellemet-
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2. Nincs két egyforma intelligenciaprofillal rendelkező ember – még

az egypetéjű ikrek sem –, mivel ha a genetikai készletük ugyanaz

is, az egyes személyeknek különbözőek a tapasztalatai (ráadásul az
egypetéjű ikrek gyakran erősen motiváltak arra, hogy megkülön-

böztessék magukat egymástól).

3. Csupán azáltal, hogy valamelyik (vagy több) intelligenciánk magas, nem feltétlenül cselekszünk is intelligensen. Akinek kiemel-

kedő a matematikai intelligenciája, fontos fizikai kísérleteket tud

30

elvégezni, vagy akár új, nagy jelentőségű geometriai bizonyításokat
vezethet le – de az is előfordulhat, hogy intelligenciáját arra paza-

rolja, hogy fejben szoroz össze tízjegyű számokat, vagy napi szin-

ten lottózik (Gardner, 2006a, 23).

Egy dinamikus elmélet
Intelligenciáink jellege Gardner szerint a kultúrtörténeti szempontból
belátható idők során nem változott, ugyanakkor elismeri, hogy létezhetnek

olyan további intelligenciák, melyek tanulmányozása elkerülte látókörét.
Elmélete első változatának megjelenését követően volt olyan időszak, mikor kutatótársaival 20 különböző intelligencia-jelöltet is megvizsgáltak

(Goleman, 1997, 66). A megmaradt jelöltek közül az egyik a pedagógiai

intelligencia, ami által Gardner szerint képesek vagyunk mások sikeres

tanítására 15 (2016). Gardner úgy véli, az egyetlen faj vagyunk, melynek
egyedei tanításra képesek, s számos esetben a gyermekek akár már 2–3
évesen is művelik e tevékenységet.

A másik megmaradt jelentős intelligencia-jelölt az egzisztenciális intel-

ligencia, mely arra tesz képessé, hogy a kik vagyunk – miért létezünk –

honnan jövünk – merre tartunk kérdéseit, jelenlegi ismereteink szerint,
egyetlen fajként vizsgáljuk mélyrehatóan. Ezt Gardner hosszabb ideig ta15

Bár a szó szerinti idézet a tanításra vonatkozik, a szövegkörnyezetből kiderül, hogy Gardner
szerint a tanítási-tanulási folyamat sikerét a tanított félben elért változás mutatja, tehát végső soron

a siker kölcsönös: a tanulóé és a tanítóé egyaránt – emiatt nevezi e megnyilvánulást a hagyományos didaktikai szemléletet meghaladóan pedagógiai intelligenciának (pedagógia ≠ tanítás).
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nulmányozta ugyan, de több kritérium bizonytalansága miatt átmenetileg
elvetette (Gardner, 1993a, 1999a, 2006a, 2016; Mineo, 2018).

Véglegesen elzárkózott ugyanakkor a korábban általa feltételesen felve-

tett spirituális intelligencia akadémikus leírásától (Gardner, 2000). Véle-

ménye szerint többségünknek rendkívül markáns álláspontja van e kérdés-

re vonatkozóan: egyesek szerint a lélek tapasztalatai a legfontosabbak,

mások, főként tudományos körökben komolytalannak tartanak bármiféle

miért nem vizsgálta tovább a spirituális vagy vallási intelligencia létjogosultságát, így válaszolt: „ha így tennék, azzal boldoggá tenném a barátaimat – s még boldogabbá az ellenségeimet!” (Gardner, 2006b, 19–20).

A gardneri teória nem csupán az intelligenciák számára, hanem lehet-

séges megjelenési formáira vonatkozóan is tovább él a 21. században. A TI
elméletének leírása a mesterséges intelligenciákkal együttesen értelmezve

is megkezdődött az ezredfordulót követően a nemzetközi (Stefanczyk,
2016; Perez, 2017; Roberts, 2018), illetve a hazai neveléstudományi dis-

kurzusban (Dezső, 2021a) egyaránt.
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Interpretations of our Gardnerian Intelligences
Abstract:
Almost four decades have passed since Howard Gardner first published his theory
of multiple intelligences (1983) in its original form. Since then the theory has

been modified several times, so its nature is rather dynamic. Concerning its popularity in the circles of Hungarian speaking professional communities, within the

fields of educational sciences, we may conclude that although the theory has been

widely used in past decades, its theoretical description has not been detailed or

36

analysed in studies, other than through short descriptions or references. The

present contribution aims at introducing the eight intelligences of the theory in
their current form, excluding its scientific historical roots (Dezső, 2020), or the

critiques of the theory (Dezső, 2021b). In this paper the concept of intelligences
are referred to in plural, due to the theorist’s initial intentions. The present analy-

sis outlines the main sources of relevant international literature in order to widen

the related professional horizon of Hungarian speaking educators concerning the

Gardnerian explanation related to MI. The actuality of the study is obvious as

Gardner, John H. and Elisabeth A. Hobbs, Professors in Cognition and Educa-

tion at the Harvard Graduate School of Education, received the 2020 Distin-

guished Contributions to Research in Education Award, with first class honours,
from the American Educational Research Association, for his outstanding
achievement and success in education research concerning his theory of multiple

intelligences in October, 2020. The present study contains illustrations from
public knowledge in order to make the essence of the theory comprehensible for a

wide audience.

Keywords: Gardnerian intelligence-markers, multiple intelligences, intelligenceprofile
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