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Az egységesített kép ré-
szeként a  klinikum-
ban és a  médiában 
is leginkább érze-
lemmentes, embe-
ri kapcsolatok 

iránt nem érdeklődő robotként írták le 
az  autizmussal élőket, anélkül hogy 
az  érintettek állást foglalhattak vol-
na személyes élményeikről és tapasz-
talataikról. Az  autizmus az  érzéke-
lés, értelmezés és viselkedés több 
dimenziójában értékelhető, egyé-
nenként a  személyiség, intellektus, 
érdeklődési kör és temperamentum 
függvényeiben más-más módokon meg-
jelenő fejlődési mintázat. Szerencsére ma 
már tudjuk, hogy az érintettek is átélik azokat 
az érzéseket, amelyeket az átlagemberek, csak 
ezek az ő számukra gyakran nem az általunk 
megszokott módon jelennek meg.
A mindennapi kommunikációt „nem autista-
ként” is buktatók sora övezi, de az eltérő fej-

lődésmenet erre még rátesz néhány lapáttal. 
Gyakran egymás jeleit kölcsönösen nem vagy 
félreértve próbálunk meg eligazodni az állan-
dóan változó társas közegekben. Ezek alapján 
megkísérlünk bizonyos következtetéseket le-
vonni a másikról és a hozzánk való viszonyu-
lásáról, legyen az  illető az  autizmusspektru-
mon érintett vagy sem. Fennáll tehát a kérdés: 
mi, a  tipikus, „normális” fejlődésű többsé-
gi társadalomhoz tartozók hogyan viszonyu-
lunk, és mit is hallunk meg egy beszélgetés 
során egy autizmusban érintett embertár-
sunk szavaiból? Az autisták azok, akik a non-
verbális kommunikációban (gesztusok, mi-
mika és hanglejtés) alulteljesítenek, vagy mi 
vagyunk, akik túl nagy jelentőséggel ruház-
zuk fel ezeket? Lehet, hogy a választ a két állí-

tás között találhatjuk valahol félúton.
Ami az autisták társas kapcsolatok iránti 

érdeklődését illeti, egy 83 autizmussal 
élő kamasz válaszaiból merítő – Megan 
Clark és Dawn Adams által vezetett – 
kutatás eredményei a következőt tár-
ták fel. A  fiatalokat arról kérdezték, 
mit szeretnek magukban a legjobban. 

Válaszként leggyakrabban a „Bizonyos 
dolgokban jó vagyok” és a  „Jó barát va-

gyok” mondatokat kapták. Emellett a ka-
maszok a „technikai kütyükkel való babrálás, 

számítógépes játékok” kategória mellett a ba-
rátokkal együtt töltött időt jelölték a második 
legkedveltebb elfoglaltságként. További kuta-
tások beszámolnak róla, hogy az érintett gye-
rekek többségének van legalább egy barátja, és 
elégedettek is ezzel a kapcsolattal. Miért olyan 

gyakori mégis az autizmussal élők társas perifériára szoru-
lása? Esetleg kicsit több támogatással, elfogadással bevon-
hatók lennének, és élveznék is ezt?
Társas megítélésüket vizsgálva Noah Sasson és mun-
katársai a következőket találták: az autizmussal élők-
kel kapcsolatos negatív benyomásaink pillanatok 
alatt születnek meg bennünk; igen jelentős mérték-
ben jellemzőek a  társas helyzetekben az  élet számos 
területén, valamint felnőttek és gyerekek esetében 
is gyakoriak. A  kutatás legérdekesebb eredménye 
az volt, hogy ezek az eltérések csak a nonverbális jelek 
értékelésével alakulhatnak ki. Videó- és hanganyag 
nélkül, csupán a  beszéd leirata alapján semmilyen 
szignifikáns különbség nem volt kimutatható az  au-
tista és a  kontrollesetekkel kapcsolatos első benyo-
mások között. Ezek alapján valószínűsíthető, hogy 
a  kommunikációs stílustól idegenkedünk, nem fel-
tétlenül a  mondanivalótól. Egy másik vizsgálatban 
Kerrianne Morrison és kollégái szintén hasonló kö-
vetkeztetésre jutottak. Nagyjából 60 autista és tipi-
kus fejlődésű személyt párokba állítva sokkal több 
negatív vélemény született az  autizmusban érintett 
beszélgetőpartnerekről. Kínosnak és kevésbé vonzó-
nak tartották őket, de a tartalom minősítésében nem 
találtak eltérést köztük és a  tipikus fejlődésűek 
között. Érdekesség, hogy az autizmussal élők 
gyakrabban érezték magukat közelebb 
a  beszélgetőtársukhoz, mint fordítva. 
Erre nyilván többféle magyarázat 
lehet, az  egyik talán az, hogy ők 
sokkal inkább értékelik a  társas 
kapcsolati lehetőségeket. Ko-
rábbi vizsgálatok adatai sze-
rint az  autisztikus vonások 
gyakrabban járnak hosszú 
távú, monogám kapcsola-
tokkal és a partner iránti 
nagyobb fokú elkötele-
ződéssel. 
Talán érdemes lenne 
mindezek tudatában át-
gondolni, mennyire 
adunk teret valakinek 
a  kibontakozáshoz, aki 
első pillantásra tőlünk 
annyira különbözőnek 
tűnik. És mire is elég a leg-
első kutatásban említett 
néhány másodperc? Egy-
más megítélésére talán, meg-
ismerésére viszont adhatnánk 
kicsit több időt is.

Autista 

A tudományos életben éveken 
keresztül elfogadott álláspont volt, hogy 

az autizmussal élők kevésbé szociálisak, és 
nem tanúsítanak empátiát sem. Ez azonban 
sokkal távolabbi és sematikusabb kép, mint 

amilyet személyes ismeretség alapján 
megtapasztalhatnánk. 

a barátom
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hogy az érintettek is átélik 

azokat az érzéseket,  
amelyeket az átlagemberek, 

csak ezek az ő számukra 
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Te jól alszol?
 

Mitől romolhat az alvásminőség? Fontos éjfél előtt elaludnunk? Mi okozza 
az inszomniát, azaz az álmatlanságot? Mostanában, talán a Covid-szoron-

gások hátterében meghúzódó alvásproblémákhoz kapcsolódóan, egyre több-
ször merülnek fel hasonló kérdések.

 A Mindennapi Pszichológia kiskönyvtárának harmadik kötete csaknem száz 
hasonló kérdésre ad választ. Ráadásul nemcsak a kellemetlen alvászavarok-

kal foglalkozó problémákra, hanem olyan érdekességekre is, mint például hogy 
megálmodhatunk-e eseményeket előre, megtanulhatjuk-e irányítani az álmain-

kat, sötétben kell-e aludni, vagy akár hogy normális dolog-e, ha egy kamasz még 
az anyjával alszik.
Dr. Purebl György pszichiáter – a könyv szerzője – óriá-
si tapasztalattal rendelkezik, fő szakterületei közé tartozik 
ugyanis az alvászavarok megelőzése és kezelése. Mi-
vel a lakosság csaknem egyharmada küzd inszomniá-
val, és mivel életünk egyharmadát az alvás tölti ki, lát-
hatjuk, milyen fontos a téma alapos ismerete. Hogy 

az alvás segítse a pihenésünket, a regenerálódást 
és a felfrissülést, nem árt, ha tisztázunk bizonyos 

kérdéseket ezzel kapcsolatban. S bár vannak 
szerencsések, akik úgy alszanak, mint a bun-

da, azért ők is biztosan találnak a könyvben jó 
néhány izgalmas olvasnivalót. 
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